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ABSTRAK 

 

Nama: DEKY NUGROHO, NIM: 1721100039, Skripsi dengan judul: “PENGARUH 

PENGARUH MEREK, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM MEMBELI MOBIL TOYOTA DI  

NASMOCO KLATEN, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas 

Widya Dharma Klaten 2021. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh merek 

terhadap keputusan pembelian mobil toyota di Nasmoco, 2) untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil toyota di 

Nasmoco 3) untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian mobil toyota di Nasmoco, 4) Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh merek, 

kualitas produk dan  harga terhadap keputusan pembelian mobil toyota di Nasmoco. 

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 65 dari konsumen pembeli  mobil toyota di Nasmoco Variabel 
dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : merek (X1), kualitas produk (X2), dan harga (X3) 
serta variabel terikat (Y) : keputusan pembelian. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

  
Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-

sendiri antara merek, kualitas produk dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian karena t hitung merek = 2,597, kualitas produk = 0,663, dan harga  = 1,127. Kedua 
hasil tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih kecil  dari t tabel 2,000. 
Dengan demikian hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian, 2) ada pengaruh yang signifikan harga 
terhadap keputusan pembelian, kedua variabel tersebut tidak terbukti sedangkan 3) ada 
pengaruh yang signifikan merek terhadap keputusan pembelian karena t hitung  merek 2,597 
> dari t tabel 2,000. 
 
 
 
 
Kata kunci: merek, kualitas produk, harga dan keputusan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

Bagi manusia kebutuhan adalah suatu kondisi saat semua hal yang 

diperlukan oleh setiap manusia guna menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan 

dari setiap manusia pasti berbeda-beda terlebih kebutuhan untuk mempunyai 

kendaraan pribadi (mobil) sendiri. Mobil merupakan salah satu dari kebutuhan 

sekunder yang selalu dibutuhkan oleh kebanyakan orang agar bisa bebas pergi 

kemana saja bersama keluarga tanpa perlu repot menggunakan Transportasi 

publik. Seorang konsumen dituntut untuk selalu selektif dalam memilih merek 

mobil yang sesuai dengan kebutuhannya 

Industri otomotif di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Karena bagi 

kebanyakan orang mempunyai mobil sendiri sudah menjadi satu kebutuhan yang 

mendasar. Oleh sebab itu, setiap perusahaan selalu berlomba untuk menjadi nomor 

satu dari pasar otomotif (mobil). Untuk perusahaan yang produknya diterima 

dengan baik juga akan membawa keuntungan baik pula pada perusahaan. 

Dewasa ini persaingan bisnis sudah sangatlah ketat, sehingga menuntut 

perusahaan-perusahaan untuk jauh lebih siap dalam menghadapi para pesaing-

pesaingnya. Pada saat seperti ini strategi pemasaran dibutuhkan oleh perusahaan 

guna   mempertahankan   keberlangsungan  hidup   bagi produk ataupun jasa  yang  
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dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Namun hal lain yang tak kalah penting juga 

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu mengenai kualitas barang. Kualitas dari 

barang yang dihasilkan juga akan mempengaruhi bagaimana suatu produk tetap 

berada di pasaran. 

Perusahaan sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang 

mereknya sebagai suatu cara untuk memperluas mereknya. Merek adalah suatu 

identitas dari perusahaan. Dengan adanya merek tersebut maka akan 

mempermudah perusahaan untuk mempromosikan suatu produk kepada para 

konsumennya. Merek menjadi satu-satunya yang diingat dan sudah seperti 

indentitas dari suatu produk. Dalam beberapa hal, sikap konsumen kepada suatu 

merek sering memengaruhi apakah konsumen tersebut akan membeli atau tidak. 

Suatu perusahaan wajib menciptakan citra yang positif terhadap mereknya, karena 

jika seorang konsumen akan melakukan pembelian produk, pertama mereka akan 

melihat terlebih dahulu bagaimana kualitas dari merek tersebut. Saat citra produk 

tersebut dirasa baik maka konsumen akan timbul keyakinan untuk membeli produk 

tersebut. Tapi sebaliknya, saat citra tersebut buruk maka konsumen juga akan 

menjahui atau bahkan sama sekali tidak akan membeli produk dari perusahaan 

tersebut.  

Menurut Undang – undang Merek no 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam 

Fandy Tjiptono (2015: p.3) yaitu “Merek adalah  tanda yang berupa gambar, nama,  
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kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa”. Merek merupakan suatu bentuk identitas dari suatu produk yang 

ditawarkan kepada konsumen yang dapat membedakan produk perusahaan dari 

produk pesaing yang terbentuk suatu nama, kata, tanda, symbol atau disain, atau 

kombinasi dari semua hal tersebut. 

 Kualitas produk memiliki suatu ketertarikan bagi konsumen dalam 

mengelola hubungan yang baik dengan perusahaan penyedia produk. Adanya 

hubungan timbal balik antara perusahaan dengan konsumen akan memberikan 

peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan 

harapan yang ada pada persepsi konsumen. Maka, perusahaan penyedia produk 

dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen melalui 

cara memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimalisir 

pengalaman yang kurang menyenangkan konsumen dalam mengkonsumsi produk. 

Apabila kinerja dari suatu produk yang diterima atau dirasakan sesuai dengan 

harapan konsumen, maka kualitas produk yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan harapan konsumen. 

Selain merek dan kualitas produk penetapan harga juga harus 

dipertimbangkan dalam mengelola perusahaan,  penentuan harga ditunjukkan 

untuk mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian penetapan harga menurut Tjiptono 

(2014:320): 
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“Penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan 

terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk produk tertentu, relatif 

terhadap harga para pesaing“.Alma (2013:171): “Penetapan harga adalah 

keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti dalam jangka waktu tertentu” 

      Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan 

harga adalah keputusan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan harga 

untuk produk tertentu, dalam jangka waktu tetentu. Harga akan menjadi 

pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen dalam 

memutuskan pembelian. Konsumen akan membandingkan harga dari produk 

pilihan mereka dan kemudian mengevaluasi kesesuaian harga tersebut dengan 

nilai produk atau jasa serta jumlah uang yang harus dikeluarkan. 

Keputusan seseorang dalam membeli sebuah produk akan selalu didahului 

dengan  munculnya   minat   beli.  Saat   seorang   konsumen  berkeinginan   untuk  

membeli produk maka tindakan selanjutnya adalah konsumen memutuskan untuk 

membeli produk atau tidak. Minat beli ialah suatu kekuatan psikologis yang 

terdapat pada dalam diri individu dan akan berdampak signifikan pada saat 

melakukan sebuah tindakan. Suatu produk dikatakan sudah dikonsumsi jika telah 

diputuskan konsumen tersebut untuk dibeli. Suatu penelitian menyebutkan jika 

semakin tertariknya seseorang terhadap suatu merek, maka akan semakin kuat pula 

keinginan seseorang itu untuk memiliki dan memilih merek tersebut. Sikap suatu 

merek  dapat   dikatakan   mendapat nilai positif jika merek tersebut terbukti lebih  
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disukai dan merek juga dapat lebih mudah diingat oleh konsumen. 

Menurut Tjiptono & Fandy (2012) mengemukakan bahwa produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk diperhatikan, dimiliki, 

dipakai, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:11), kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan 

reparasi produk, juga atribut produk lainnya. 

Para konsumen akan sangat kritis dalam memilih dan membuat keputusan 

untuk membeli suatu produk. Oleh karena itu dengan perusahaan berupaya terus 

menjaga mutu dan model, perusahaan bisa terus memikat dan membuat konsumen 

untuk selalu membeli dan loyal terhadap produk perusahaan tersebut. 

Menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan pembelian adalah perilaku yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari, memberi menggunakan mengevaluasi dan 

menghabiskan suatu produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhannya. Sedangkan menurut Tjiptono (2008), keputusan pembelian adalah 

sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi 

mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik dari 

masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian 

mengarah kepada keputusan pembelian. 
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Tipe dari keputusan pembelian konsumen dibagi menjadi dua dimensi yaitu 

tingkat pembuatan keputusan dan tingkat keterlibatan dalam pembelian. Dimensi 

pertama menghasilkan suatu rangkaian dari pengambilan keputusan ke sebuah 

kebiasaan. Konsumen dapat mendasarkan keputusan mereka pada suatu proses 

teori (pemikiran) dari pencarian informasi dan evaluasi dari merek alternatif. 

Dimensi kedua, melukiskan suatu keterlibatan pembelian dari tinggi ke rendah. 

Keterlibatan pembelian tinggi merupakan hal yang penting bagi konsumen. 

beberapa pembelian melekat pada ego konsumen dan gambaran diri mereka serta 

tenaga untuk mempertimbangkan produk alternatif secara hati-hati. Sedangkan 

keterlibatan pembelian rendah tidak begitu penting bagi konsumen dan keuangan, 

sosial, dan risiko psikologi. Pada beberapa kasus, hal itu mungkin tidak berharga 

bagi usaha dan waktu konsumen untuk mencari informasi mengenai merek dan 

mempertimbangkan alternatif. 

Dalam suatu keputusan seorang konsumen untuk membeli suatu produk akan 

dipengaruhi oleh penilaian mengenai kualitas dari produk tersebut. Oleh sebab itu 

sebuah perusahaan diharuskan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas produknya 

dan juga bisa mempertahankan brand image atau citra merek produk. Merek 

adalah suatu ciri khas dari perusahaan, sehingga hal ini lah yang dapat 

membedakan antara suatu produk yang satu dengan produk yang lainnya.  

Fenomena   yang   terjadi    pada  saat  ini  ialah banyaknya  jenis mobil yang  

Beredar  di pasaran  yang lahir dari berbagai merek, tipe, warna, model, spesifikasi  
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dan lainnya. Semua ini berjalan lurus seiring dengan terus meningkatnya mobilitas 

dan aktivitas penduduk diberbagai aspek kehidupan masyarakat. Masalah tersebut 

di satu sisi akan menjadi sebuah ancaman (threats), tetapi disisi lain nuga 

merupakan sebuah peluang (opportunity) bisnis terbaru. Strategy, targeting dan 

positioning merupakan strategi pemasaran yang sangat baik dalam menjalankan 

sebuah bisnis terlebih khusus dalam bisnis bidang otomotif seperti ini. Langkah 

pertama yang perlu dilakukan dari strategi ini adalah memahami keinginan, 

kebutuhan dan selera konsumen kemudiana memetakan produk yang cocok untuk 

ditawarkan kepada konsumen. Jika sebuah industri mobil menginginkan tetap 

berjaya di pasar otomotif, maka perusahaan harus tetap menjaga konsistensi 

strategi tersebut. 

Perilaku keputusan pembelian ini adalah perilaku yang dilakukan oleh 

individu-individu yang berbeda-beda. Individu adalah konsumen yang memiliki 

potensi untuk membeli suatu produk tertentu yang telah ditawarkan oleh 

perusahaan atau ditemukan di pasar. Konsumen memiliki kebebasan memilih 

produk  mana saja yang dibutuhkan atau diinginkan. Pasar di sini sebagai pihak 

yang dapat menawarkan berbagai produk kepada konsumen juga harus bisa 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen dalam 

suatu pembelian, dapat mengetahui persepsi  konsumen dalam menilai hal apa saja  

yang sangat berpengaruh dalam pembelian sehingga perusahaan bisa merancang 

sebuah strategi pemasaran yang dapat sesuai dengan apa yang keinginan 

konsumen.  
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Sejak dibukanya Authorized Dealer Toyota di Klaten pada tahun 2016 yang 

lalu, mobil merek Toyota  mulai nampak terlihat banyak di sekitar Klaten. Melihat 

dari realita yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui tentang “PENGARUH MEREK, KUALITAS PRODUK 

DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

DALAM MEMBELI MOBIL TOYOTA DI  NASMOCO KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam pemilihan 

judul tersebut, adapun alasanya tersebut sebagai berikut: 

1. Alasan Subjektif 

a. Ingin mendalami tentang keterkaitan pengaruh merek. Kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli mobil 

toyota di Nasmoco Klaten 

b. Lokasi penelitian ditempat peneliti bekerja. 

2. Alasan Objektif 

a. Ingin menguji : faktor manakah dari pengaruh merek, kualitas produk dan 

harga yang  memberikan pengaruh terbesar terhadap keputussan 

pembelian mobil  toyota di Nasmoco 

b. Ingin menguji : pentingnya pengaruh merek, kualitas produk dan harga 

yang  memberikan pengaruh terbesar terhadap keputussan pembelian 

mobil  toyota di Nasmoco 
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C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui 

maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian diharapkan tidak 

terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah.  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian Merek 

Fandy Tjiptono (2015) yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, 

nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur unsuru tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek merupakan suatu bentuk 

identitas dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen yang dapat 

membedakan produk perusahaan dari produk pesaing yang terbentuk suatu 

nama, kata, tanda, symbol atau disain, atau kombinasi dari semua hal 

tersebut 

2.   Pengertian Kualitas Produk 

Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa “Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi 

daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta 

atribut lainnya”. Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dapat dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik 

3. Pengertian Harga 
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Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah 

sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan 

memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal 

yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Sebagian 

konsumen bahkan mengidentifikasikan harga dengan nilai. 

4. Pengertian Keputusan Pembelian  

Basu Swastha dan T Hani Handoko, 2000 mengemukakan  Keputusan 

pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan 

manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan 

dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian . 

 

D. Identifikasi Masalah 

a. Menganalisis pengaruh merek terhadap keputusan pembelian mobil toyota. 

b. Menganalisis kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil toyota. 

c. Menganalisis harga terhadap keputusan pembelian mobil toyota. 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang   
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mendalam    tentang    objek    yang   diteliti,   sehingga  data  yang dikumpulkan 

bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh merek terhadap keputusan pembelian.  

2. Pengaruh kualitas produk  terhadap keputusan pembelian. 

3. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah merek  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian mobil toyota di Nasmoco? 

2.  Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian mobil toyota di Nasmoco? 

3. Apakah harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian mobil toyota di Nasmoco? 

4. Apakah merek, kualitas produk dan harga   mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian mobil toyota di Nasmoco? 

G. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan  

dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti.  
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Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh merek terhadap keputusan 

pembelian mobil toyota di Nasmoco. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian mobil toyota di Nasmoco. 

c. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian mobil toyota di Nasmoco  

d. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh merek, kualitas produk dan  

harga terhadap keputusan pembelian mobil toyota di Nasmoco  

 

H. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penulisan Skripisi ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam 

perkembangan teori dan ilmu  pengetahuan yang terkait dengan pengaruh 

merek, kualitas produk dan promosi    terhadap keputusan pembelian mobil 

toyota di Nasmoco 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Mengetahui  pengaruh merek, kualitas produk dan promosi    terhadap 

keputusan konsumen membeli mobil merek toyota di Nasmoco Klaten, 

dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi manajemen untuk membuat 

kebijakan. 
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b. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui dan memecahkan masalah mengenai berapa besar 

pengaruh yang terjadi antara merek, kualitas produk dan promosi    

terhadap keputusan pembelian mobil merek toyota. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan wawasan  pengetahuan  tentang pengaruh merek, kualitas 

produk dan promosi    terhadap keputusan pembelian. Dan juga dapat 

digunakan sebagai tinjauan penelitian selanjutnya. 

I. Kerangka Pemikiran 

 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas 

diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran 

penelitian dijelaskan pada gambar dibawah ini. 

 

 

         

H1 

 

 

H2 

 

                                                                     H3 

 

 

 

Gambar Bagan Kerangka Pemikiran 

Merek (X1) 

Kualitas Produk 

(X2) 

Harga (X3) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
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J.  Hipotesis 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga variabel  merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen dalam pembelian  mobil toyota di Nasmoco.  

2. Diduga variabel  kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen dalam pembelian  mobil toyota di Nasmoco.  

3. Diduga variabel  harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen dalam pembelian  mobil toyota di Nasmoco.  

4. Diduga variabel merek,   kualitas produk dan harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen dalam pembelian  mobil toyota di 

Nasmoco.  

 

K.  Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen pemasaran, 

merek, kualitas produk, harga dan keputusan pembelian  serta penelitian 

terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan gambaran 

umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang dicari 

penyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan dalam 

hasil akhir penelitian.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan  untuk menguji pengaruh variabel  merek, 

kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

membeli Mobil Toyota di Nasmoco Klaten 

Dari hasil dan analisis  data  serta  pembahasan  pada  bab  

sebelumnya  dapat  disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda Y =  5,981 + 0,334 X1 + 0,079X2  + 

0,181 X3.  Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Konstanta 5,981 menunjukkan bila tanpa ada merek, kualitas produk 

dan harga, masih ada keputusan pembelian konsumen  sebesar 5,981 

satuan keputusan pembelian.   

b. Nilai  0,334  pada  variabel    merek  (X1)  menunjukkan  bila merek 

dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian konsumen  akan 

naik 0,334  satuan keputusan pembelian. 

c. Nilai 0,079 pada variabel kualitas produk (X2) menunjukkan bila 

kualitas produk dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian, 

akan naik 0,079 satuan keputusan pembelian. 
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d. Nilai 0,181 pada variabel harga (X3) menunjukkan bila harga 

dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian akan  naik 0,181 

satuan keputusan pembelian. 

Ketiga Variabel   bernilai   positif  yaitu  merek, kualitas produk dan 

harga yang   berarti   bahwa  ketiga  variabel berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalam membeli Mobil Toyota di 

Nasmoco Klaten. 

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,597,   

X2= 0,663, X3 = 1,127 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 2,597 > t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh merek  

terhadap  keputusan pembelian.  Untuk  X2,  t  hitung  sebesar 0,663 <  t  

tabel  sebesar  2,000  sehingga  hipotesis  tidak dapat  diterima  yang 

berarti tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian . Untuk X3, t hitung sebesar  1,127 <  t tabel  sebesar 2,000  

sehingga  hipotesis  tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh harga  terhadap keputusan pembelian. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar 4.207 dengan taraf 

signifikans  0,000.   Hal  ini   menunjukkan   bahwa signifikan Fhitung    

lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel merek,  kualitas  

produk dan   harga    berpengaruh   secara   signifikan terhadap  keputusan  
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pembelian konsumen dalam membeli Mobil Toyota di Nasmoco Klaten. . 

4. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0, 171. Hal ini 

berarti 17,10% keputusan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh 

variabel merek, kualitas produk  dan harga. Sedangkan sisanya yaitu 

82,90% keputusan pembelian konsumen dalam membeli Mobil Toyota di 

Nasmoco Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

B.  Saran 

1.  Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa merek berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden menyatakan setuju 

Merek Mobil Toyota mempunyai model dan warna estetik, up to date 

dan bervariasi. Untuk itu, Perusahaan Mobil Toyota harus bisa 

mempertahankan kualitas produknya dan juga terus memberikan 

kualitas yang baik untuk konsumen agar tetap menjadi produk 

unggulan. Berdasarakan hasil distribusi jawaban responden 

menyatakan setuju bahwa Merek Mobil Toyota dapat diingat dengan 

baik untuk itu perusahaan Mobil Toyota menginformasikan kepada 

konsumen tentang hal-hal yang baik dari mobil merek Toyota.  

2.  Harga berpengaruh positif tapi tidak  signifikan terhadap keputusan 

pembelian mobil merek  Toyota disarankan untuk dapat 

menyesuaikan  harga  kalau  ingin mencapai  target  pasar  yang  lebih   
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banyak. Karena masih banyak mobil merek lainnya yang menawarkan 

harga yang lebih murah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden menyatakan kurang 

setuju bahwa kelengkapan vitur mobil Toyota memberikan 

kemyamanan kepada pemilik atau pengguna disarankan Perusahaan 

mebel merek Toyota untuk terus melakukan peningkatan kualitas 

produknya  agar konsumen lebih tertarik lagi untuk melakukan 

pembelian. Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden 

menyatakan kurang setuju bahwa stabilitas untuk kecepatan tinggi 

mobil merek Toyota cukup meyakinkan, agar konsumen tetap 

percaya dan yakin  mobil toyota  nyaman dan stabil untuk kecepatan 

tinggi, untuk itu perusahaan mobil merek Toyota tetap 

mempertahankan kualitas produk bila perlu meningkatkan 

kualitasnya agar konsumen tetap melakukan pembelian. 

4. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel merek, kualitas produk, 

dan harga yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen 

Keputusan Pembelian agar lebih melengkapi penelitian ini karena 

masih ada variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa 

mempengaruhi Keputusan Pembelian. 
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