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BAB IV 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

4.1 Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah pengguna HP Samsung di Surabaya. 

Data didapat dengan menggunakan kuesioner, dan berikutnya akan dianalisis 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah sampel yang disebarkan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 110 kuesioner yang disebarkan kepada responden 

pengguna HP Samsung di Surabaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan 

kuesioner dengan cara purposive sampling kepada pengguna HP Samsung di 

Surabaya, dengan menggunakan 110 (seratus sepuluh) kuesioner. Penyebaran 

kuesioner dilakukan selama tiga minggu mulai tanggal 16 November – 7 

Desember 2015. Cara yang dilakukan dalam menyebarkan kusioner yaitu dengan 

mendatangi toko perbelanjaan (Mall), Plasa Marina, Masjid Agung, Taman 

Bungkul, melalui beberapa rekan yang menggunakan HP Samsung yang sesuai 

dengan kriteria penelitian untuk dijadikan responden. 

 Setelah mendapatkan data dari hasil kuesioner, maka selanjutnya dalam 

penelitian ini dilakukana analisis sebagai pembahasan yang terkait dengan 

permasalahan penelitian yaitu pengaruh alat promosi penjualan dan persepsi 

kualitas terhadap keputusan pembelian HP merek Samsung di Surabaya. 
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4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Secara rinci data responden berdasarkan jenis pekerjaan akan dijelaskan secara rinci 

pada Gambar 4.1 berikut : 

 
Sumber : Lampiran 6, data diolah. 

 

Gambar 4.1 

Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa dari seratus sepuluh 

responden rata-rata didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai 

pelajar atau mahasiswa yang menunjukkan persentase sebesar 55,5 (lima puluh lima 

koma lima persen). Sedangkan untuk pekerjaan selanjutnya responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai pegawai swasta menunjukkan persentase sebesar 34,5 (tiga puluh 

empat koma lima persen). Pekerjaan lain-lain yaitu ibu rumah tangga memiliki 

55,5% 
34,5% 

4,5% 5,5% 

Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

pelajar/mahasiawa

Pegawai Swasta

Wirausaha

Lain-lain
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persentase sebesar 5,5 (lima koma lima persen). Selanjutnya untuk pekerjaan terakhir 

yaitu wirausaha memiliki persentase sebesar 4,5 (empat koma lima persen). 

 

4.1.2 Karakter Responden Berdasarkan Usia 

Secara rinci data responden berdasarkan jenis pekerjaan akan dijelaskan secara rinci 

pada Gambar 4.2 berikut : 

 

Sumber : Lampiran 6, data diolah, 

Gambar 4.2 

Identitas Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa dari seratus sepuluh responden 

persentase paling tinggi didominasi oleh responden yang memiliki rentang usia dari 

21-30 tahun dengan persentase sebesar 58,2 (lima puluh delapan koma dua persen). 

Sedangkan yang termasuk dalam rentang usia 17-20 tahun memiliki jumlah 

27,3% 

58,2% 

10,9% 

2,7% 0,9% 

Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

17-20 tahun

21-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun

>51 tahun
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persentase 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga persen). Rentang usia 31-40 memiliki 

persentase 10,9 (sepuluh koma sembilan persen). Sedangkan rentang usia 41-50 

memiliki persentase 2,7 (dua koma tujuh). Rentang usia terakhir yaitu >51 yang 

berjumlah 1 (satu) dengan persentase 0,9 (nol koma sembilan persen). 

 

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Secara rinci data responden berdasarkan jenis kelamin akan dijelaskan secara rinci 

pada Gambar 4.3 berikut : 

 

Sumber : Lampiran 6, data diolah. 

 

Gambar 4.3 

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa dari seratus sepuluh responden rata-

rata didominasi oleh responden yang berjenis kelamin wanita, pada responden 

44,5% 

55,5% 

Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin  

Pria

Wanita
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berjenis kelamin wanita menunjukkan persentase 55,5 (lima puluh lima koma lima 

persen). Sedangkan responden yang berjenis kelamin pria menunjukkan angka 

persentase sebesar 44,5 (empat puluh empat koma lima). 

 

4.2  Analisis Data 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa pada data dan pengujian untuk 

menjawab permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada penelitian 

ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil rata-rata jawaban responden terhadap 

indikator  yang dipakai dalam penelitian saat ini. 

 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standart deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan swekness (kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2013:19). Dalam 

penelitian ini, skala pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan interval 

skala lima. 

Kategori penelitian ini dibuat untuk lebih memudahkan penelitian, yaitu dengan 

membuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Penentuan 

interval yaitu dengan menggunakan  rumus : 

IK = NT-NR = 5-1 = 0,8 

 JK    5 

Keterangan : 

IK = Interval Kelas 
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NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

JK = Jumlah Kelas 

Tabel 4.1 

TABEL INTERVAL KELAS 

 

Nilai Kategori Interval 

5 Sangat Setuju 4,20 < X ≤ 5,00 

4 Setuju 3,40 < X ≤ 4,20 

3 Netral 2,60 < X ≤ 3,40 

2 Tidak Setuju 1,80 < X ≤ 2,60 

1 Sangat Tidak Setuju 1,00 < X ≤ 1,80 

    Sumber : Bilson Simamora (2002), data diolah, 

Untuk   menentukan   mean   dari   masing-masing   responden   terhadap   item 

pernyataan, maka harus dilakukan dengan setiap jumlah item dalam tiap variabel. 

Selanjutnya  keseluruhan  jawaban  responden  akan  diketahui  berdasarkan  nilai 

mean dari tiap variabel yang akan diukur dengan menggunakan interval  yang 

dijelaskan dalam Tabel 4.1 tersebut. 

 

4.2.1.1 Tanggapan Responden Terhadap Premium 

Diketahui dari hasil kuesioner yang telah dilakukan tabulasi sebelumnya, maka dapat 

dilakukan analisis tanggapan responden terhadap 5 item pernyataan pada variabel 

premium sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL PREMIUM 

 

 

Indikator 

Variabel 

Skor  

N 

 

Mean 

 

Penilaian 
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

X1.1 5 8 38 48 11 110 3,47 Setuju 

X1.2 1 18 33 50 8 110 3,41 Setuju 

X1.3 2 9 36 51 12 110 3,56 Setuju 

X1.4 20 14 38 37 1 110 2,85 Netral 

X1.5 2 10 30 40 28 110 3,74 Setuju 

Mean Variabel Premium 110 3,40 Netral 

Sumber : Lampiran 7, data diolah. 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel premium secara keseluruhan responden  

menyatakan “setuju” pada variabel X1.5 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,74 

yang  menyatakan "Menurut saya saat membeli HP Samsung dengan pemberian 

hadiah gratis banyak pengunjung yang membeli HP Samsung” dan nilai rata-rata 

terendah adalah X1.4 dengan nilai rata-rata 2,85 yang menyatakan "saya mendapatkan 

hadiah sesuai penawaran yang diiklankan Samsung". Nilai rata-rata keseluruhan 

variabel premium yaitu 3,40. Dengan demikian 110 responden yang telah mengisi 

kuesioner menyatakan netral terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner pada 

variabel nilai premium. 

4.2.1.2 Tanggapan Responden Terhadap Rabat 

Diketahui dari hasil kuesioner yang telah dilakukan tabulasi sebelumnya, maka dapat 

dilakukan analisis tanggapan responden terhadap 3 item pernyataan pada variabel 

rabat sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP RABAT 

 

 

Indikator 

Variabel 

Skor  

N 

 

Mean 

 

Penilaian 
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

 (3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

X2.6 3 13 41 45 8 110 3,38 Netral 

X2.7 - 6 50 50 3 110 3,44        Setuju 

X2.8 1 4 65 37 3 110 3,33 Netral 

Mean Variabel Rabat 110 3,38 Netral 

Sumber : Lampiran 7, data diolah. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa indikator variabel X2.7 memiliki nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 3,44 yang  menyatakan "Besarnya uang yang saya terima, sesuai 

dengan penawaran yang dijanjikan oleh Samsung". Nilai rata-rata terendah adalah 

X2.8 dengan nilai rata-rata 3,33 yang menyatakan "Saya merasa Samsung dapat 

memberikan cashback dengan cepat". Nilai rata-rata keseluruhan variabel rabat yaitu 

3,38. Dengan demikian jawaban dari 110 responden yang telah mengisi kuesioner 

menyatakan netral terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner pada variabel rabat. 

 

4.2.1.3 Tanggapan Responden Terhadap Kontes 

Diketahui dari hasil kuesioner yang telah dilakukan tabulasi sebelumnya, maka dapat 

dilakukan analisis tanggapan responden terhadap 3 item pernyataan pada variabel 

kontes sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KONTES 

 

 

Indikator 

Variabel 

Skor  

N 

 

Mean 

 

Penilaian 
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

 (3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

X3.9 5 14 35 52 4 110 3,32 Netral 

X3.10 2 11 42 50 5 110 3,40        Netral 

X3.11 2 9 29 57 13 110 3,63 Setuju 

Mean Variabel Kontes 110 3,45 Setuju 

Sumber : Lampiran 7, data diolah. 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa indikator variabel X3.11 memiliki nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 3,63 dengan penilaian setuju yang  menyatakan "Saya mengikuti 

kontes yang diadakan Samsung karena hadiah yang saya terima". Nilai rata-rata 

terendah adalah X3.9 dengan nilai rata-rata 3,32 yang menyatakan "Menurut saya, 

kontes yang diadakan Samsung bermanfaat bagi saya". Nilai rata-rata keseluruhan 

variabel kontes yaitu 3,45. Dengan demikian jawaban dari 110 responden yang telah 

mengisi kuesioner menyatakan setuju terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner 

pada variabel kontes. 

 

4.2.1.4 Tanggapan Responden Terhadap Persepsi Kualitas 

Diketahui dari hasil kuesioner yang telah dilakukan tabulasi sebelumnya, maka dapat 

dilakukan analisis tanggapan responden terhadap 6 item pernyataan pada variabel 

persepsi kualitas sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

TABEL TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PERSEPSI KUALITAS 

 

 

Indikator 

Variabel 

Skor  

N 

 

Mean 

 

Penilaian STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

X4.12 7 1
1 

1
8 

45 29 110 3,70 Setuju 

X4.13 - 7 2
0 

56 27 110 3,93           Setuju  

X4.14 - 4 3
3 

57 16 110 3,77 Setuju 

X4.15 - 7 4
0 

14 49 110 3,63 Setuju 

X4.16 - 2   7 65 36 110 4,22        Sangat Setuju 
setujuSetuju X4.17 2 9 23 57 19 110 3,74 Setuju 

Means Variabel Persepsi Kualitas 110 3,83 Setuju 

 Sumber : Lampiran 7, data diolah. 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa indikator variabel X4.16 memiliki nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 4,22 yang  menyatakan "Menurut saya HP Samsung memiliki 

spesifikasi sesuai yang dijanjikan". Nilai rata-rata terendah adalah X4.15 dengan nilai 

rata-rata 3,63 yang menyatakan "Saya merasa bahwa HP Samsung tidak mudah 

rusak". Nilai rata-rata keseluruhan variabel persepsi kualitas yaitu 3,83. Dengan 

demikian jawaban dari 110 responden yang telah mengisi kuesioner menyatakan 

setuju terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner pada variabel persepsi kualitas. 

 

4.2.1.5 Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian 

Diketahui dari hasil kuesioner yang telah dilakukan tabulasi sebelumnya, maka dapat 

dilakukan analisis tanggapan responden terhadap 5 item pernyataan pada variabel 

keputusan pembelian sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

TABEL TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 

 

Indikator 

Variabel 

Skor  

N 

 

Mean 

 

Penilaian 
STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Y1.18 1 4 19 54 32 110 4,01 Setuju 

Y1.19 - 2 9 63 36 110 4,20 Setuju 

Y1.20 1 1 7 61 40 110 4,25 Sangatsetuju 

Y1.21 2 3 11 63 31 110 4,07 Setuju 

Y1.22 1 3 54 39 13 110 3,54 Setuju 

Means Variabel Keputusan Pembelian 110 4,01 Setuju 

Sumber : Lampiran 7, data diolah. 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator variabel keputusan pembelian pada item 

pernyataan Y1.20 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,25 yang  menyatakan 

"Saya perlu membandingkan produk HP Samsung dengan produk HP lainnya 

sebelum akhirnya mengambil keputusan". Nilai rata-rata terendah adalah Y1.22 

dengan nilai rata-rata 3,54 yang menyatakan "Pada waktu yang akan datang, saya 

akan melakukan pembelian ulang pada produk HP Samsung". Nilai rata-rata 

keseluruhan variabel keputusan pembelian yaitu 4,01. Dengan demikian jawaban dari 

110 responden yang telah mengisi kuesioner menyatakan setuju terhadap pernyataan 

yang ada dalam kuesioner pada variabel keputusan pembelian. 

 

4.2.2 Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 

ingin diukur. Caranya yaitu dengan melihat nilai signifikannya, jika dibawah 0,05 
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maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi apabila nilai signifikansi diatas 0,05 maka 

item tersebut dinyatakan tidak valid ( Jogiyanto, 2012:38). 

Tabel 4.7 

HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN SAMPEL KECIL 

 

Variabel Indikator Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

Premium  X1.1 0,693 0,000 Valid 

 X1.2 0,679 0,000 Valid 

 X1.3 0,799 0,000 Valid 

 X1.4 0,695 0,000 Valid 

 X1.5 0,792 0,000 Valid 

Rabat X2.6 0,901 0,000 Valid 

 X2.7 0,866 0,000 Valid 

 X2.8 0,835 0,000 Valid 

Kontes X3.9 0,745 0,000 Valid 

 X3.10 0,763 0,000 Valid 

 X3.11 0,862 0,000 Valid 

Persepsi Kualitas X4.12 0,788 0,000 Valid 

 X4.13 0,780 0,000 Valid 

 X4.14 0,646 0,000 Valid 

 X4.15 0,809 0,000 Valid 

 X4.16 0,481 0,002 Valid 

 X4.17 0,756 0,000 Valid 

Keputusan Pembelian Y1.18 0,713 0,000 Valid 

 Y1.19 0,621 0,000 Valid 

 Y1.20 0,639 0,000 Valid 

 Y1.21 0,702 0,000 Valid 

 Y1.22 0,644 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran 8, data diolah. 

 

Tabel 4.7 menjelaskan hasil dari uji validitas sampel kecil. Jumlah sampel kecil 

yang diujikan adalah sebesar 40 (empat puluh kuisioner). Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa semua indikator variabel dalam kuisioner tersebut mempunyai 

nilai signifikansi < 0,05, oleh karena itu kuisioner tersebut dapat dikatakan valid. 
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Tabel 4.8 

HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN SAMPEL BESAR 

 

Variabel Indikator Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

  X1.1 0,718 0,000 Valid 

 X1.2 0,731 0,000 Valid 

Premium X1.3 0,660 0,000 Valid 

 X1.4 0,662 0,000 Valid 

 X1.5 0,672 0,000 Valid 

 X2.6 0,834 0,000 Valid 

Rabat X2.7 0,807 0,000 Valid 

 X2.8 0,710 0,000 Valid 

 X3.9 0,842 0,000 Valid 

Kontes X3.10 0,861 0,000 Valid 

 X3.11 0,829 0,000 Valid 

 X4.12 0,790 0,000 Valid 

 X4.13 0,796 0,000 Valid 

Persepsi Kualitas X4.14 0,695 0,000 Valid 

 X4.15 0,663 0,000 Valid 

 X4.16 0,649 0,000 Valid 

 X4.17 0,593 0,000 Valid 

 Y1.18 0,829 0,000 Valid 

 Y1.19 0,788 0,000 Valid 

Keputusan Pembelian Y1.20 0,703 0,000 Valid 

 Y1.21 0,767 0,000 Valid 

 Y1.22 0,606 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran 9, data diolah. 

Dapat dilihat pada Tabel 4.8, bahwa penyebaran kuesioner yang diujikan pada 

110 responden memiliki hasil uji validitas sama dengan uji validitas yang dilakukan 

pada sampel kecil yaitu menunjukkan nilai valid pada semua item pernyataan yang 

ada pada kuesioner. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari nilai signifikan item 

pernyataan yang < 0,05 dan dapat dinyatakan valid.  
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4.2.3 Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Syofian Siregar, 

2010:173).  

Teknik ini dirasa cocok untuk penelitian yang akan dilakukan, karena di dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert dalam pengukuran instrumennya. Kriteria 

suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini, 

apabila koefisien reliabilitas > 0.6 (Syofian Siregar, 2010:175). 

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian reliabilitas sampel kecil yang disajikan 

pada Tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN SAMPEL KECIL 

 

Variabel Cronbach Alpha Kesimpulan 

Premium 0,777 Reliabel 

Rabat 0,824 Reliabel 

Kontes 0,691 Reliabel 

Persepsi Kualitas 0,802 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,681 Reliabel 

Sumber : Lampiran 10, data diolah. 

 

Berdasarkan data dari hasil uji pada Tabel 4.9, menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian pada sampel kecil dikatakan reliabel karena memiliki nilai alpha cronbach 

> 0,6. Masing masing data variabel tersebut menunjukkan angka variabel premium 

0,777, pada variabel rabat 0,824, pada variabel kontes 0,691, pada variabel persepsi 
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kualitas 0,802 sedangkan pada variabel dependen keputusan pembelian menunjukkan 

angka 0,681.  

Tabel 4.10 

     HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN SAMPEL BESAR 

 

Variabel Cronbach Alpha Kesimpulan 

Premium 0,716 Reliabel 

Rabat 0,680 Reliabel 

Kontes 0,795 Reliabel 

Persepsi Kualitas 0,782 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,790 Reliabel 

 Sumber : Lampiran 11, data diolah. 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua 

item pernyataan yang ada pada kuesioner menghasilkan kesimpulan yang reliabel. 

Hal ini dibuktikan dengan variabel premium memiliki nilai 0,716 > 0,06, variabel 

rabat 0,680 > 0,06, variabel kontes 0,795 > 0,06, variabel persepsi kualitas 0,782 dan 

variabel keputusan pembelian 0,790 > 0,06. Dengan demikian hasil dari uji 

reliabilitas yang diujikan pada 110 responden dapat dinyatakan reliabel.  

 

4.2.4 Teknik Analisis Data  

4.2.4.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-
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variabel ini tidak ortogonal (Imam Ghozali, 2013:105). Hasil uji asumsi klasik (uji 

multikolinearitas) dijelaskan pada Tabel berikut : 

Tabel 4.11 

HASIL ANALISIS UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

   

 Tolerance VIF 

Premium 0,704 1.420 

Rabat 0,610 1.639 

Kontes 0,806 1.241 

Persepsi Kualitas 0,824 1.213 

Sumber : Lampiran 12, data diolah. 

 

Jika dilihat dari hasil perhitungan Tabel 4.11 nilai tolerance tampak bahwa hasil 

nilai tolerance premium adalah 0,704, rabat 0,610, kontes 0,806, persepsi kualitas 

0,824. Hal tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

tolerance < 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) adalah VIFpremium 1,420, VIFrabat 1,639, VIFkontes 

1,241, VIFpersepsi kualitas 1,213, menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki VIF > 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

2. Uji Autokorelasi  

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya (Imam Ghozali, 2013:110). 

Variabel Collinearity Statistics 
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Tabel 4.12 

HASIL ANALISIS UJI AUTOKORELASI 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .665 .443 .421 .42527 1.730 

Sumber : Lampiran 12, data diolah. 

Berdasarkan rincian pada Tabel 4.12 nilai DW sebesar 1,730 berdasarkan 

jumlah responden sebanyak seratu sepuluh responden dengan empat variabel 

bebas, maka dapat ditentukan nilai DU = 1.7651 dan nilai DL = 1.6146, sehingga 

dibentuk ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

DURBIN WATSON 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < 1.730 < 1.7651 

Tdk ada autokorelasi positif No decision 1.6146 ≤ 1.730 ≤  1.7651 

Tdk ada korelasi negatif Tolak 2.3854 < 1.730 < 4 

Tdk ada korelasi negatif No decision 2.2349 ≤ 1.730 ≤ 2.3854 

Tdk ada auotokorelasi positif 

atau negatif 

Tdk ditolak 1.7651 < 1.730 < 2.2349 

    Sumber : Imam Ghozali, Aplikasi Analisis IBM SPSS 21, data diolah.  

Kesimpulan secara keseluruhan pada analisis regresi adalah berada pada 

hipotesis tidak terdapat autokorelatif positif, sehingga keputusan menurut tabel durbin 

witson adalah berada pada tidak bisa didapatkan kesimpulan akhir (No decision). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamat ke pengamatan lain, maka disebut Homokesdastisitas dan jika 

berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2013:139). 

Tabel 4.14 

HASIL UJI ANALISIS HETEROSKEDASTISITAS 
Coefficients

a 

Variabel Sig Batas 

Signifikansi 

Kesimpulan 

Premium 0,851 >0,05 Tidak terjadi indikasi 

heterokedastisitas 

Rabat 0,438 >0,05 Tidak terjadi indikasi 

heterokedastisitas 

Kontes 0,191 >0,05 Tidak terjadi indikasi 

heterokedastisitas 

Persepsi Kualitas 0,225 >0,05 Tidak terjadi indikasi 

heterokedastisitas 

Sumber : Lampiran 12, data diolah. 

Dari hasil analisis otput SPSS pada Tabel 4.14 terlihat bahwa nilai signifikan 

dari variabel premium yaitu sebesar 0,851, rabat sebesar 0,483,  kontes sebesar 0,191, 

dan persepsi kualitas sebesar 0,225. Karena nilai signifikan dari variabel > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya heterokedastisitas. 

  

4. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi 
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dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji 

statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistik non parametik. Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan 

membuat hipotesis : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal.  

Jika tingkatan probabilitas signifikan pada 0,05 berarti Ho ditolak yang dapat 

diartikan data residual berdistribusi tidak normal. Sebaliknya, jika tingkat probabilitas 

signifikan lebih dari 0,05 data berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2013:160). 

Tabel 4.15 

RINGKASAN HASIL  ANALISIS UJI NORMALITAS 

 

Keterangan Unstandardized 

Residual 

Batas Signifikansi 

N 

Kolmogrov-Smimov Z 

Asymp. Sig (2-tailed) 

110 

0,603 

0,860 

 

 

 

0,05 

Sumber : Lampiran 12, data diolah. 

Berdasarkan Tabel 4.15 data yang didapatkan berdistribusi normal. Data suatu 

variabel dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05. Hasil output yang 

didapatkan dari SPSS menunjukkan besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 

sebesar 0,065. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti data 

residual berdistribusi normal karena nilai signifikannya > 0,05. 
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4.2.4.2 Regresi Linear Berganda, Koefisien determinasi (R
2
) dan uji simultan (F) 

Dalam analisis regresi berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen 

dengan independen. Variabel dependen diasumsikan random, yang berarti 

mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen atau bebas diasumsikan 

memiliki nilai tetap (Imam Ghozali, 2013:96). Berikut ini merupakan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows yang disajikan pada 

Tabel 4.16 sebagai berikut :   

Tabel 4.16 

RINGKASAN KOEFISIEN REGRESI LINIER BERGANDA, KOEFISIEN 

DETERMINASI, DAN UJI SIMULTAN 

 

Variabel penelitian Koefisien Regresi 

Premium (X1) - 0,093 (β1) 

Rabat (X2) 0,199 (β2) 

Kontes (X3) 0,161 (β3) 

Persepsi Kualitas (X4) 0,465 (β4) 

Konstanta  = (α) = 1,322 Sig. F = 0,000 

e : 0,324 Adjusted R
2
 = 0,421 

Sumber : Lampiran 12, data diolah. 

Dengan rumus :Y= α+ β1X1+ β2X2+β3X3+ei 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda berdasarkan data di atas, diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Y = 1,322 – 0,093X1 + 0,199X2 + 0,161X3 + 0,465X4 + ei 
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Keterangan : 

 

a. α = 1,322  

Artinya jika secara keseluruhan variabel independen dalam penelitian yang dilakukan 

saat ini bernilai sama dengan nol, maka besarnya nilai variabel dependen dalam hal 

ini keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 1,322 satuan dengan 

asumsi seluruh variabel independen premium, rabat, kontes dan persepsi kualitas 

adalah nol. 

b. X1 = - 0,093 

Artinya jika variabel premium mengalami penurunan sebesar satu satuan maka 

akan terjadi kenaikan pada variabel  keputusan pembelian sebesar 0,093 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. Sebaliknya jika premium mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan pada variabel 

keputusan pembelian sebesar -0,093 dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 

c. X2 = 0,199 

Artinya jika variabel rabat mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka 

akan mengalami peningkatan pada variabel keputusan pembelian sebesar 0,199 

satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

rabat mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan terjadi penurunan 

terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 0,199 dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan. 
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d. X3 = 0,161 

Artinya jika variabel kontes mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka 

akan mengalami peningkatan pada variabel keputusan pembelian sebesar 0,161 

satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

kontes mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan terjadi penurunan 

terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 0,161 dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan.  

e. X4 = 0,465 

Artinya jika variabel persepsi kualitas mengalami peningkatan sebesar satu satuan 

maka akan mengalami peningkatan pada variabel keputusan pembelian sebesar 0,465 

satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

persepsi kualitas mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan terjadi 

penurunan terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 0,465 dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan.  

f. ei = 0,324 

Artinya jika error meningkat sebesar satu satuan maka mengalami peningkatan pada 

variabel lain diluar variabel bebas sebesar 0,324 satuan.  

 

Keterangan hasil uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas 
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dalam menjelaskan variabel-variabel terikat yang amat terbatas (Imam Ghozali, 

2013:97). 

Berdasarkan Tabel 4.16 besarnya adjusted R
2 

adalah 0,421, hal ini berarti 42,1% 

variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu 

premium, rabat, kontes, persepsi kualitas. Sedangkan sisanya (100% - 42,1% = 

57,9%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang diluar model. 

  

Keterangan hasil uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Imam Ghozali, 2013:98). 

Berdasarkan hasil uji simultan (F) test pada Tabel 4.16 didapat nilai F hitung 

sebesar 20,854 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil 

dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan 

pembelian atau dapat dikatakan bahwa Premium, Rabat, Kontes, dan Persepsi kualitas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian.   

 

4.2.4.2 Uji signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Uji Koefisien 

Partial Determinasi  (r
2
) 

 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.  
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Tabel 4.17 

HASIL ANALISIS UJI SIGNIFIKASI PARAMETER INDIVIDUAL  

(UJI STATISTIK t) DAN UJI KOEFISIEN DETERMINASI PARTIAL (r
2
) 

 

No  VARIABEL t-hitung Sig Batas Signifikansi r
2
 

1 Premium -1,236 0,209 0,05 -0,122 

2 Rabat 2,201 0,030 0,05 0,210 

3 Kontes 2,565 0,012 0,05 0,243 

4 Persepsi Kualitas 6,168 0,000 0,05 0,516 

Sumber : Lampiran 12, data diolah. 

Keterangan hasil uji signifikansi parameter individual ( t ) : 

1. Premium 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel premium terhadap 

keputusan pembelian adalah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, hal ini ditandai 

dengan nilai t-hitung sebesar – 1,263 dan signifikansi 0,209 > 0,05. 

2. Rabat 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel rabat terhadap 

keputusan pembelian adalah berpengaruh positif signifikan, hal ini ditandai dengan 

nilai t-hitung sebesar 2,201 dengan signifikansi 0,030  < 0,05. 

3. Kontes 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kontes terhadap 

keputusan pembelian adalah berpengaruh positif signifikan, hal ini ditandai dengan 

nilai t-hitung sebesar 2,565 dengan signifikansi 0,012 < 0,05. 
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4. Persepsi Kualitas 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas 

terhadap keputusan pembelian adalah berpengaruh positif signifikan, hal ini ditandai 

dengan nilai t-hitung sebesar 6,168 dengan signifikansi 0,012 < 0,05. 

Keterangan hasil uji r
2
 

Dari Tabel 4.17 diketahui bahwa nilai dari kontribusi pemium dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian adalah sebesar r
2 

= (- 0,122)
2 

= 0,014 atau 1,4 persen. Sedangkan 

kontribusi rabat  dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah sebesar r
2 
= (0,210)

2 
= 

0,041 atau 4,1 persen. Kontribusi kontes dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

adalah sebesar r
2 

= (0,243)
2 

= 0,059 atau 5,9 persen. Sedangkan kontribusi persepsi 

kualitas dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah sebesar r
2 = 

(0,516)
2
= 0,266 

atau 26,6 persen. 

 

4.3  Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh premium (hadiah) terhadap keputusan pembelian HP merek 

Samsung di Surabaya 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan 

bahwa premium secara parsial berpengaruh tidak signifikan positif terhadap 

keputusan pembelian HP merek Samsung di Surabaya. Hal ini dapat dilihat dengan 

melihat nilai signifikansi premium yang menunjukkan angka di atas 0,05. Menurut 

Clow dan Baack (2014:344) menyatakan premium adalah hadiah, gifts, atau 

penawaran khusus lainnya konsumen menerima saat membeli produk. Dalam 
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penelitian ini menunjukkan nilai tidak signifikan, jadi hal ini dapat diindikasikan 

bahwa hadiah yang diberikan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Jika melihat dari jawaban responden pada data kuesioner nilai terendah pada 

mean premium terdapat pada item pernyataan X1.4 dengan pernyataan “Saya 

mendapatkan hadiah sesuai penawaran yang diiklankan Samsung”. Sehingga jika ada 

penawaran yang diiklankan Samsung saat membeli produk HP Samsung dan 

diiklankan pada media, hanya akan berpengaruh kecil dan tidak dapat memperkuat 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian pada produk HP Samsung.  

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Palazon dan Delgado-Ballester (2009) yang menyatakan pemberian premium 

mungkin tidak sama seperti yang diharapkan oleh konsumen, sehingga apa yang 

diberikan dalam promosi tidak bisa sesuai keinginan konsumen. Premium berupa 

pembelian produk dibawah harga normal tidak dapat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Karena potongan harga pada premium terkadang tidak sesuai 

atau kurang setara dengan nilai intrinsik premium.   

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh C. Suresh, et al.,(2015) yang menunjukkan bahwa premium memiliki 

hasil yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian saat ini disebabkan oleh karakteristik responden dan 

objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian terdahulu objek yang digunakan 

adalah mobil sedangkan pada penelitian saat ini objek yang digunakan adalah ponsel 

yaitu Samsung.   
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4.3.2 Pengaruh rabat terhadap keputusan pembelian HP merek Samsung di 

Surabaya  

 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil dari variabel 

rabat berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian HP merek 

Samsung di Surabaya. Hasil dari variabel rabat menunjukkan hasil signifikansi 

sebesar 0,030 yang berarti kurang dari 0,05 dan dapat diartikan berpengaruh 

signifikan positif. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin besarnya rabat yang 

diberikan dapat membuat konsumen tertarik untuk melakukan keputusan pembelian.  

Agus Hermawan (2012:132) yang menyatakan bahwa pengembalian dana 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah frekuensi pembelian dana ini secara temporer 

mendorong konsumen memenuhinya. Konsumen melihat pengembalian dana dan 

rabat sebagai hadiah atas suatu pembelian dana dan rabat sebagai hadiah atas suatu 

pembelian. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.17 yaitu uji koefisien 

partial determinasi (r
2
) yang memiliki nilai kontribusi sebesar 4,1 persen terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan sisanya sebesar 95,9 persen dipengaruhi oleh sebab-

sebab lain diluar variabel rabat. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Soni Neha et al., dalam C. Nagadeepa et al., (2015) yang menemukan 

bahwa rabat memiliki hasil positif terhadap keputusan pembelian, karena 

pengembalian dana dapat meningkatkan penjualan. Rabat merupakan alat promosi 

yang populer dalam hal menawarkan diskon harga atau pengembalian dana. Dalam 
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hal ini teknik promosi penjualan memainkan peran penting dalam hal keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh C. Suresh, et al.,(2015) yang menunjukkan bahwa rabat memiliki 

hasil yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Rabat merupakan alat 

promosi yang tidak efektif dalam meningkatkan penjualan. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian saat ini disebabkan oleh karakteristik responden dan 

objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian tedahulu objek yang digunakan adalah 

mobil sedangkan pada penelitian saat ini objek yang digunakan adalah ponsel yaitu 

Samsung. 

 

4.3.3 Pengaruh kontes terhadap keputusan pembelian HP merek Samsung di 

Surabaya  

 

Berdasarkan uji t pada Tabel 4.17 variabel kontes menunjukkan hasil 

signifikan positif terhadap keputusan pembelian HP merek Samsung di Surabaya. 

Hasil variabel kontes menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,012 dapat dilihat 

bahwa nilai signifikan variabel kontes < dari 0,05. Jadi dalam hal ini alat promosi 

dalam bentuk kontes yang diberikan oleh Samsung dapat menjadi salah satu faktor 

dalam menentukan keputusan pembelian konsumen. 

  Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh C. Suresh, et al., (2015) menyatakan bahwa 

kontes memiliki hasil yang signifikan positif terhadap keputusan pembelian pada 
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produk kamera dengan nilai signifikansi 0,029, dimana nilai ini menunjukkan nilai < 

0,05 yang dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian.   

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:508) menyatakan kontes, undian, dan 

permainan memberikan konsumen kesempatan untuk memenangkan sesuatu, Adanya 

kontes di harapkan akan menarik banyak pembeli. Dengan melalui kontes berupa 

undian berhadiah, macam-macam perlombaan yang diadakan dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap HP merek Samsung. Tidak hanya 

melalui undian berhadiah, dengan diadakannya kontes berupa perlombaan dapat 

memberikan manfaat kepada konsumen yang mengikutinya seperti pengalaman yang 

didapatkan. 

   

4.3.4 Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian HP merek 

Samsung di Surabaya 

 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.17 dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa variabel persepi kualitas memiliki nilai yang menunjukkan hasil signifikan 

positif terhadap keputusan pembelian. Nilai variabel persepsi kualitas menunjukkan 

angka 0,00 dan kurang dari 0,05. Jadi semakin baik kualitas yang diberikan oleh 

Samsung dapat membuat konsumen tertarik untuk melakukan keputusan pembelian.  

Berdasarkan hasil analisis dari uji koefisien partial determinasi  (r
2
) memiliki 

nilai kontribusi sebesar 26,6 persen terhadap keputusan pembelian. Sedangkan 

sisanya sebesar 73,4 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar variabel 

persepsi kualitas.  
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Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini dapat mendukung penelitian 

terdahulu yang  dilakukan oleh Choy John Yee et al.,(2011) yang menunjukkan 

bahwa persepsi kualitas memiliki hasil yang signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian mobil dengan nilai t seebesar 5,569 yang pada parameternya harus lebih 

1,96 dan memiliki kesimpulan bahwa persepsi kualitas memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan pembelian.  

Jin dan Yong (2005) dalam Choy Johnn Yee et al.,(2011) menyatakan bahwa 

persepsi kualitas adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini 

dapat diartikan bahwa konsumen dapat melakukan keputusan pembelian sebuah 

produk dilihat dari kualitas produk tersebut.  

 

4.3.5 Pengaruh Premium, Rabat, Kontes dan Persepsi Kualitas Terhadap 

Keputusan Pembelian HP Merek Samsung Di Surabaya 

 

Berdasarkan uji F pada Tabel 4.16 diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri 

dari premium, rabat, kontes dan persepsi kualitas secara bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian HP merek Samsung di 

Surabaya dengan menunjukkan nilai signifikansi < 0,05. Meskipun secara parsial 

variabel premium tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian.  

Pada uji koefisien determinasi simultan (R
2
) didapatkan nilai sebesar 0,421 

yang menunjukkan bahwa variasi yang terjadi pada variabel dependen sebesra 42,1 

persen yang disebabkan oleh keempat variabel bebas tersebut secara serempak dan 
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sisanya sebesar 57,9 persen disebabkan oleh variabel lain diluar keempat variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini.  

Menurut Sofjan Assauri (2012:239), promosi penjualan merupakan pemberian 

insentif yang direncanakan untuk merangsang atau mendorong pembelian atau 

penjualan suatu produk. Teori tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

saat ini bahwa alat promosi berupa premium, rabat, kontes secara bersama-sama 

mempengaruhi keputusan pembelian dan dapat mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian Hp Samsung di Surabaya. Menurut Neha and Manoj (2013) 

promosi penjualan merupakan elemen penting dalam hal mempengaruhi keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut Jin dan Yong (2005) dalam jurnal Choy Johnn Yee  

et al.,(2011) menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah elemen penting untuk 

pengambilan keputusan konsumen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, variabel bebas dalam penelitian ini 

merupakan elemen-elemen penting dalam hal mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil dalam penelitian  ini yang menunjukkan 

bahwa keputusan pembelian HP merek Samsung dipengaruhi oleh empat macam 

bentuk variabel bebas yaitu premium, rabat, kontes dan persepsi kualitas, dimana hal 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian Hp merek Samsung di Surabaya.  


