
ABSTRAKSI 

AHMAD DAROINI. Analisis Persepsi Kualitas Produk, Layanan, Fasilitas dan Biaya Terhadap 

Pengambilan Keputusan Pembelian Pada lotte Mart, Yogyakarta. (Dibimbing Oleh Dra. SRI 

KUSSUJANIATUN M.Si dan Drs. HENDI GUSAPTONO, MM) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas produk, pelayanan, 

fasilitas, dan biaya terhadap pengambilan keputusan pembelian pada Lotte Mart Yogyakarta. 

Kesimpulan ini didapat dari hasil estimasi regresi linier berganda : (1). Estimasi regresi linier 

berganda persepsi kualitas produk, pelayanan, fasilitas, dan persepsi biaya dalam keadaan 

konstan. (2) Uji hipotesis, secara simultan persepsi kualitas produk, pelayanan, fasilitas dan 

persepsi biaya secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan pembelian dengan F 

statistik diperoleh sebesar 24,285 dan probabilitas kesalahan (p) 0,000. Karena p < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas produk, pelayanan, fasilitas dan biaya, secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian pada Lotte 

Mart.  Uji parsial, persepsi kualitas produk didapat perhitungan p > 0,05 maka Ho diterima. 

Persepsi pelayanan didapat perhitungan p < 0,05 maka Ho ditolak. Persepsi fasilitas didapat 

perhitungan p < 0,005 maka Ho ditolak. Persepsi biaya didapat perhitungan p > 0.005 maka Ho 

diterima. 

Kata Kunci: Persepsi Kualitas Produk, Persepsi Pelayanan, Persepsi Fasilitas,    Persepsi Biaya 

dan Pengambilan Keputusan Pembelian 
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