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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pada keputusan akhir konsumen dalam 

memilih tempat untuk bimbingan belajar pada ISH-QHU. Sampel diambil dengan menggunakan 

metode simple random sampling dengan 100 sampel. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas dan uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Hasil dari penelitian ini adalah citra merek 

berpengaruh positif terhadap keputusan, persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap 

keputusan, persepsi nilai berpengaruh positif terhadap keputusan.  

 

Kata kunci: Citra merek, persepsi kualitas dan nilai serta keputusan. 

Abstract 

This study aims to determine perceptions on the final decision of consumers in choosing a place 

for tutoring on ISH-QHU. Samples were taken using a simple random sampling method with 100 

samples. The analysis used in this study uses a validity test, a reliability est, a normality test and a 

classic assumption test consisting of multicollinearity tests and heterokedasticity tests. The results 

of this study are brand image has a positive effect on decisions, perceived quality has a positive 

effect on decisions, perceived value has a positive effect on decisions. 

 

Keywords: Brand image, perceived quality and values and decisions. 

 

1. PENDAHULUAN 

Merek merupakan suatu nilai tambah yang diberikan oleh perushaaan dan sebagai asset 

non harga yang menjadi komponen yang sangat berharga yang dapat menjadi identifikasi dan 

membedakan produk yang dibuat oelh suatu instansi atau perusahaan dengan pesaing [1]. Selain 

itu merek juga mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan kemungkinan konsumen 

untuk menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu [2]. 

Beberapa strategi bimbel untuk meningkatkan layanan adalah dengan cara menggunakan 

strategi merek pribadi. Strategi merek pribadi telah menjadi kategori unggul dalam keterampilan 

manajemen untuk menarik perhatian konsumen. Kebanyakan konsumen di Indonesia 

menginginkan harga yang relatif murah dengan layanan kualitas yang baik. 

Citra merek adalah sasaran komunikasi umum untuk semua strategi promosi sehingga 

untuk menciptakan citra merek, pemasar berharap setiap kali kebutuhan kategori itu timbul, 

merek itulah yang akan teringat dari memori untuk dimasukkan daftar pertimbangan alternatif 

pilihan untuk mengambil keputusan [3]. 

Persepsi kualitas dapat didefinisikan bahwa konsumen secara langsung atau tidak 

langsung akan memberikan penilaian terhadap jasa yang akan dibeli atau yang pernah 

dikonsumsinya. Persepsi nilai merupakan pertimbangan manfaat dan pengorbanan. Pengertian 

tentang nilai pelanggan sangat luas dan berbeda-beda tergantung dari sisi mana kita melihatnya 

[4]. 
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Bimbingan belajar merupakan bentuk dari  bantuan belajar kepada anak yang bertujuan 

agar anak memiliki prestasi belajar secara maksimal. Kegiatan ini berupa suatu bimbingan di 

sekolah yang merupakan aspek program pendidikan berkenaan dengan bantuan terhadap para 

siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk merencanakan 

masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan sosialnya yang tujuannya 

untuk membantu prestasi siswa. Prestasi setiap siswa dalam balajar sangat penting dan 

merupakan salah satu indikator terhadap berhasil atau tidaknya proses pembelajaran di sekolah. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode survey dan analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunkan uji regresi linier berganda dengan skala linkert 1 sampai 

dengan 5 dan menggunakan data primer yang dihasilkan dari kuesioner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil 

penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. [5] 

Uji validitas menggunakan rumus product moment dari Pearson yang dilakukan dengan 

menghitung korelasi antar masing-masing skor item pertanyaandari tiap variabel dengan total skor 

variabel tersebut. Jika skor item tersebut berkorelasi positif dengan skor total skor item dan lebih 

tinggi dari korelasi antaritem, menunjukkan kevalidan instrumen tersebut. Untuk penelitian ini, nilai 

df dapatdihitung sebagai berikut df = n-k atau 100-2 = 98, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 

maka didapat r tabel sebesar 0,1966 (two tail). Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

  Tabel 1. Hasil Uji 

Variabel/Item r Hitung R Tabel (Two Tale) Valid / Tidak 

Variabel Citra Merek 

X1.1 0,848 0,1966 Valid  

X1.2 0,932 0,1966 Valid 

X1.3 0,898 0,1966 Valid  

Variabel Persepsi Kualitas 

X2.1 0,842 0,1966 Valid 

X2.2 0,950 0,1966 Valid 

X2.3 0,865 0,1966 Valid 

Variabel Persepsi Nilai 

X3.1 0,858 0,1966 Valid 

X3.2 0,883 0,1966 Valid 

X3.3 0,833 0,1966 Valid 

Variabel Keputusan Pemilihan 

Y1.1 0,861 0,1966 Valid 

Y1.2 0,894 0,1966 Valid 

Y1.3 0,843 0,1966 Valid 

 

Dari hasil uji diatas, semua indikator pertanyaan dikatakan valid. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk/variable penelitian. Suatu 

variabel dikatakan reliable (handal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Tingkat reliabilitassuatu konstruk / variabel penelitian dapat dilihat dari hasil 

statistik Cronbach Alpha (α) Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 

0,60 [6]. Hasil perhitungan reliabilitas oleh SPSS dapat dilihat pada table berikut ini: 

 Tabel 2 Reliability Pengujian Kuesioner 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Based on Standardized Item Keterangan 

X1.1 0,948 Reliabel 
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X1.2 0,942 Reliabel 

X1.3 0,944 Reliabel 

X2.1 0,944 Reliabel 

X2.2 0,944 Reliabel 

X2.3 0,947 Reliabel 

X3.1 0,944 Reliabel 

X3.2 0,945 Reliabel 

X3.3 0,945 Reliabel 

Y1.1 0,944 Reliabel 

Y1.2 0,943 Reliabel 

Y1.3 0,950 Reliabel 

Dari analisis tersebut, nilai alpha cronbach’s sudah diatas 0,600, artinya sudah reliabel karena lebih 

besar dari 0,600. 

 

3.3. Uji Normalitas Data 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal ataumendekati normal. Deteksi 

normalitas dilakukan dengan melihat grafik Normal Probability Plot [7]. Untuk menguji apakah 

distribusi data normal atau tidak, dapat dilakukandengan melihat grafik normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka 

modelregresi memenuhi asumsi normalitas tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau 

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhiasumsi normalitas. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 1. Normal P-Plot 



34 
 

 

 
Gambar 2. Histogram 

Pada gambar dapat dilihat bahwa grafik normal probability plot menunjukkan pola grafik yang 

normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar disekitar grafik normal. Hal ini terlihat dari titik-titik 

yang menyebar disekitar garisdiagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini 

dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diapaki karena memenuhi asumsi normalitas. 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan 

memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) danToleransinya. Apabila nilai matrik korelasi tidak ada yang lebih besar 

dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis bebas dari multikolinieritas. Kemudian 

apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai toleransi mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa 

model regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas [8]. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat 

pada tabel 3 dibawah ini: 
Tabel 3. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.271 .792  5.391 .000   

X1 .225 .061 .362 3.702 .000 .739 1.353 

X2 .161 .080 .170 2.012 .047 .984 1.017 

X3 .169 .070 .236 2.404 .018 .733 1.364 

a. Dependent Variable: Y 

Pada tabel tersebut diatas, nilai VIF sudah lebih dari 10, sehingga tidak terjadi gejala multi. 

 
Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah modelregresi terjadi 

ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Heteroskedastisitas [9]. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (ZRESID). Jika 

titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang besar melebar,kemudian 

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Gambar 3. Scatterplot 

Dari gambar diatas, titik titik tersebut sudah menyebar dan berada diatas angka 0 pada 

sumbu Y, sehingga dalam model penelitian ini tidak mengandung unsur heterokedastisitas. 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

Dari hasil regresi dengan menggunakan program SPSS, maka didapatkan koefisien regresi 

yang dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 

 

 

Tabel 4. Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.271 .792  5.391 .000 

X1 .225 .061 .362 3.702 .000 

X2 .161 .080 .170 2.012 .047 

X3 .169 .070 .236 2.404 .018 

a. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan pada tabel 4. maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,362 X1 + 0,170 X2 + 0,236 X3  

 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap  variabel 

terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square. 

R-Square digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier 

Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam 

menghitung nilai koefisien determinasi penulis lebih senang menggunakan R-Square daripada 

Adjusted R-Square, walaupun variabel bebas lebih dari satu. 

 
  Tabel 5. Regresi Linier Berganda 

Model Summary 
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Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d
i

m

e
n

s
i

o
n

0 

1 .568
a
 .323 .302 1.62470 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 
Uji R2 dapat dilihat dengan nilai 0,302 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel citra 

merek, persepsi kualitas dan persepsi nilai terhadap variabel keputusan pemilihan sebesar 30,2%. 

Artinya, citra merek, persepsi kualitas dan persepsi nilai memiliki proporsi pengaruh terhadap 

keputusan pemilihan sebesar 30,2% sedangkan sisanya 69,8% (100% - 30,2%) dipengaruhi oleh 

variabel yang tidak ada didalam model regresi linier. 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

H1: Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pemilihan. 

Pernyataan hipotesis pertama bahwa citra merek berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pemilihan terbukti. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,362.  

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi citra merek, maka akan semakin tinggi keputusan 

pemilihan.  

Hal ini dikarenakan citra merek membangun dari persepsi konsumen tentang citra dari sebuah 

perusahaan, jika citra tersebut semakin banyak dikenal, konsumen pun akan memilih tempat tersebut. 

 

H2: Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pemilihan. 

Pernyataan hipotesis kedua bahwa persepsi kualitas berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pemilihan terbukti. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,047 yang 

lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,170.  

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi kualitas, maka tidak akan semakin tinggi 

keputusan pemilihan.  

Hal ini dikarenakan konsumen memilih sebuah tempat yang relative lebih murah namun 

memiliki kualitas yang bagus seperti halnya pada bimbingan belajar ISH-QU yang memberikan harga 

terjangkau namun kualitas tetap di prioritaskan sehingga konsumen cenderung akan memilih 

bimbingan belajar tersebut. 

 

H3: Persepsi Nilai berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pemilihan. 

Pernyataan hipotesis ketiga bahwa persepsi nilai berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pemilihan terbukti. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi (P Value) sebesar 0,018 yang 

lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,236.  

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi nilai, maka akan semakin tinggi keputusan 

pemilihan.  

Hal ini dikarenakan konsumen melihat dari nilai akhir terhadap anak-anak mereka yang masuk 

ke bimbingan belajar ISH-QU, karena konsumen lebih memilih nilai akhir dari anak tersebut dapat 

sesuai dengan harapan dari orang tuanya yang dapat cepat membaca. 

 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian diatas, maka dalam penelitian ini kesimpulannya adalah, citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan. Persepsi kualitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan. Persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pemilihan hal. 
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