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 Penelitian ini dilatar belakangi masalah tentang keputusan pembelian 

konsumen. Adapun faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

pada penelitian ini hanya mengambil 3 faktor diantaranya faktor kualitas promosi, 

harga, dan pelayanan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

secara simultan dan parsial terhadap keputusan Mahasiswi memilih salon 

muslimah yaitu promosi, harga dan pelayanan dan menganalisis faktor manakah 

yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen.  

Berdasarkan hasil penelitian uji f (simultan) ditemukan bahwa dfl+3 

df2=95, hasil Ftabel yang diperoleh adalah sebesar 2,70. Tingkat signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini 5% atau  0,05%, dan didapatkan nilai Fhitung 

sebesar 2,9,395 dimana nilai lebih besar dari Ftabel sebesar 2,70 (29.395>2,70) 

dan nilai sigifikansi F sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Artinya 

terddapat pengaruhh signifikan promosi, harga, dan pelayanan terhadap 

keputusan pembelian. Secara simultan variabel promosi, harga dan pelayanan 

mampu memengaruhi keputusan pembelian. 

Hasil penelitian uji t (parsial) tingkat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel promosi Thitung 2,033 > Ttabel 1,985 atau nilai sig 0,045 < alpha (α) 0,05, 

berarti variabel promosi mempunyai pengaruh secara parsial yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Variabel harga Thitung 5,367 > Ttabel  1,985 atau 

nilai sig 0,000 < alpha (α) 0,05, variabel harga mempunyai pengaruh  yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel pelayanan Thitung 2,608 > Ttabel 

1,985 atau nilai sig 0,001 < alpha (α) 0,05, variabel pelayanan mempunyai  

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel yang 

berpengaruh dominan adalah harga dengan koefisien regresi sebesar 0,449, 

sedangkan variabel yang paling kecil memengaruhi adalah variabel promosi 

dengan koefisien regresi sebesar 0.178. 


