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ABSTRACT 

The objectives of the research are to know the effects of quality, price, brand, 

facilities or feature, and models of BlackBerry mobile phone towards the consumers' 

decision making in purchasing BlackBerry mobile phone, and to identify what factors have a 

dominant effect on the consumers' decision making of  purchasing BlackBerry mobile phone 

in STIE IBS. 

After an examination of 145 respondents by multiple regression analysis, the study 

found that : (1) the significance value of  0.000 or 0.000 ≤ 0.05. This indicates that there are 

significant effects of of quality, price, brand, facilities, and models of BlackBerry mobile 

phone towards the consumers' decision making in purchasing BlackBerry mobile phone in 

STIE IBS. Thus, the fourth hypothesis could not be ignored. (2) Among the independent 

variables that were examined, facilities or feature has a dominant and significant effect on 

consumers' decision making in purchasing BlackBerry mobile phone. (3) Viewed from the 

collective test of factors on consumers' decision making in purchasing BlackBerry mobile 

phone, then: (a) Obtained a strong correlation between X1, X2, X3, X4, X5 due to R> 0.5 is 

26.3% (adjusted R square) influence on purchasing decisions, while the rest  are caused by 

other factors that is not examined. (b) On the variable facilities is seen that p value of 0.001 

or 0.000 ≤ 0.05, so that it can be said H0 could not be rejected, which means the facilities 

variable significantly influence the consumers' decision making in purchasing BlackBerry 

mobile phone,The findings show that facilites or feature has a very significant effect of 

decision making in purchasing BlackBerry mobile phone. 
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Coefficientsa

-.984 .750 -1.313 .191
-.959 .597 -.133 -1.605 .111

(Constant)
LNX3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

 

Coefficientsa

-.813 .685 -1.188 .237
-1.143 .564 -.167 -2.027 .044

(Constant)
LNX4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

 

Coefficientsa

.427 .982 .435 .664
-2.139 .801 -.218 -2.672 .008

(Constant)
LNX5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
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LAMPIRAN UJI KORELASI 

Correlations

1.000 .292 .308 .287 .480 .443
.292 1.000 .367 .204 .236 .365
.308 .367 1.000 .248 .480 .429
.287 .204 .248 1.000 .457 .510
.480 .236 .480 .457 1.000 .582
.443 .365 .429 .510 .582 1.000

. .000 .000 .000 .000 .000
.000 . .000 .007 .002 .000
.000 .000 . .001 .000 .000
.000 .007 .001 . .000 .000
.000 .002 .000 .000 . .000
.000 .000 .000 .000 .000 .
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145

Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1 X2 X3 X4 X5

 

 

 

Model Summary

.537a .289 .263 .69904
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), X5, X1, X2, X3, X4a. 
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LAMPIRAN ANALISA REGRESI BERGANDA 

 

Coefficientsa

1.458 .355 4.104 .000
.153 .089 .137 1.724 .087
.021 .097 .018 .212 .832
.007 .075 .009 .099 .921
.289 .085 .324 3.396 .001
.223 .114 .192 1.962 .052

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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LAMPIRAN UJI F DAN UJI T 

 

Uji F 

ANOVAb

27.566 5 5.513 11.282 .000a

67.924 139 .489
95.490 144

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X5, X1,  X2, X3, X4a. 

Dependent  Variable: Yb. 
 

Uji T 

Coefficientsa

1.458 .355 4.104 .000
.153 .089 .137 1.724 .087
.021 .097 .018 .212 .832
.007 .075 .009 .099 .921
.289 .085 .324 3.396 .001
.223 .114 .192 1.962 .052

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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LAMPIRAN KUISIONER 

 

Reponden yang terhormat, Perkenalkan saya Adhy Mulya mahasiswa angkatan 2005 yang saat 

ini sedang melakukan skripsi. Saya memohon bantuan atas kesediaan Saudara sekiranya untuk 

membantu dalam pengisian kuesioner ini. Data dan informasi yang didapat akan dijamin 

kerahasiaannya. 

 

Judul skripsi: 

“Analisa faktor – faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian HP BlackBerry (Studi 

Kasus pada mahasiswa dan mahasiswi STIE IBS)”. 

 

KUISIONER 

 

I. DATA PRIBADI 

 

Nama                                 : 

NPM : 

Jenis kelamin :               L            /             P 

II. Variabel Bebas dan Indikator Penelitian 

 

Mohon diberi nilai sesuai dengan pernyataan yang ada.  

1. Sangat tidak Setuju 

2. Tidak setuju 

3. Ragu – ragu 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

ANALISIS PENGARUH..., ADHI MULYA PUSPO PRASETYO, Ma.-IBS, 2011



 

 

xxvi 

 

No. 

Variabel 

Bebas 

No. 

Indikator Penelitian Nilai 

A  

Kualitas HP 

BlackBerry 

(X1) 

1 Menurut saudara, setujukah anda mengenai keawetan dari 

produk BlackBerry yang lebih baik dibandingkan dengan 

produk lainnya yang sejenis. 1        2        3       4        5      

2 Setujukah saudara apabila ada pernyataan bahwa produk 

BlackBerry dilihat dari segi Durability (ketahanan fisik) lebih 

baik dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. 1        2        3       4        5      

3 Setujukah saudara bahwa kualitas packaging (pengemasan 

produk) dari produk BlackBerry lebih baik dibandingkan 

produk lain. 1        2        3       4        5      

B  

 

Harga HP 

Blackberry 

(X2) 

1 Setujukah saudara apabila harga masing - masing produk 

BlackBerry lebih terjangkau dibandingkan produk lain yang 

sejenis. 1        2        3       4        5      

2 Apakah saudara setuju bahwa harga yang ditawarkan oleh 

BlackBerry sudah sesuai dengan kualitas, model, dan fitur – 

fiturnya. 1        2        3       4        5      

3 Menurut saudara, setujukah anda bahwa harga beli 

BlackBerry tidak berbeda jauh dengan harga jual 

kembalinya. 1        2        3       4        5      

C  

Merek 

Blackberry 

(X3) 

1 Setujukah saudara dengan menggunakan BlackBerry anda 

merasa mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi / 

gengsi yang lebih tinggi dibandingkan produk HP sejenis 

lainnya.  1        2        3       4        5      

2 

Setujukah saudara apabila merek dagang BlackBerry lebih 

populer dan terkenal di kalangan pengguna HP 

dibandingkan merek lainnya. 1        2        3       4        5 
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D  

Fasilitas / 

Fitur - Fitur 

Blackberry 

(X4) 

 

1 

 

Setujukah saudara bahwa produk – produk BlackBerry 

memiliki fitur – fitur yang canggih namun mudah dalam 

mengoperasikannya.  1        2        3       4        5      

2 Setujukah saudara bahwa semua BlackBerry memiliki fitur 

– fitur yang lebih canggih dibandingkan dengan HP 

bermerek lain yang sejenis. 

 

 

 1        2        3       4        5      

E  

Model HP 

Blackberry 

(X5) 

1 Setujukah saudara tentang pernyataan yang menyatakan 

bahwa model yang ditawarkan BlackBerry lebih bervariasi 

dan lebih menarik dibandingkan HP sejenis lainnya. 1        2        3       4        5      

2 Setujukah saudara apabila anda membeli BlackBerry dan 

menggunakannya sehari – hari, anda merasa nyaman 

dibandingkan HP lainnya. 1        2        3       4        5      

3 Setujukah saudara bahwa model BlackBerry yang 

mempunyai desain yang simple, tebal tapi ringan, memiliki 

fitur – fitur yang canggih membuat HP tersebut terlihat 

elegan begitupun dengan anda yang menggunakannya. 1        2        3       4        5      

 

 

No. 

Variabel 

Tidak Bebas 

No. 

Indikator Penelitian Nilai 

F 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

1 

Apakah dengan membeli dan menggunakan BlackBerry 

merupakan realisasi pengambilan keputusan yang tepat. 1        2        3       4        5      
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LAMPIRAN HASIL KUISIONER 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X4.1 X4.2 X5.1 X5.2 X5.3 Y 

2 4 3 2 4 3 1 4 4 2 3 4 3 4 

4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

3 5 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 4 2 

4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 

3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 

3 4 2 4 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 

4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 2 3 

4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 

4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 

4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 

3 4 2 5 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 

3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 3 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 

3 4 4 2 4 2 2 2 4 1 2 5 4 4 

3 4 3 4 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 

3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 

3 4 3 2 2 1 4 2 2 4 3 4 4 4 

2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

3 2 2 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 

2 4 1 3 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 

2 2 3 4 4 1 4 4 4 3 2 4 3 4 

2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 

4 3 4 3 5 2 4 5 4 3 3 4 4 4 

4 4 4 5 5 1 5 4 4 4 2 5 5 4 

4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 2 2 4 5 2 4 4 5 4 2 4 4 4 

3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 

3 2 3 5 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 

2 2 3 2 1 3 4 5 3 3 4 5 3 4 

4 3 4 5 4 3 3 4 2 1 2 4 2 4 

3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 

5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 

2 2 4 4 3 1 4 4 2 2 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 

2 2 2 3 4 4 3 4 4 2 1 4 3 4 

5 5 2 2 2 3 5 2 2 3 4 2 5 3 

2 2 3 4 4 1 4 2 4 2 3 3 4 2 

2 2 3 3 4 1 4 5 5 3 3 5 4 5 

4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
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4 2 4 3 4 1 1 5 5 1 3 2 4 4 

4 3 5 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4 5 

5 5 4 4 4 2 2 5 5 2 2 5 5 4 

2 2 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 

3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 2 3 4 4 

4 3 2 4 3 1 2 4 4 1 2 3 2 3 

5 4 3 2 4 1 5 5 5 3 2 5 4 4 

3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 4 

3 3 2 2 4 1 2 4 4 4 3 5 4 4 

3 2 4 2 2 2 5 4 2 2 2 1 2 2 

2 2 4 1 1 4 4 2 3 1 1 4 1 2 

4 2 4 2 3 2 5 5 4 4 4 4 2 3 

2 2 2 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 

3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 

3 2 4 4 2 1 4 4 4 3 4 3 4 4 

4 2 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 

3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 

3 3 2 3 3 1 2 5 4 2 3 3 3 2 

3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 

3 2 3 2 4 1 2 3 4 3 2 2 3 3 

4 4 4 2 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 2 5 4 4 2 4 4 5 2 

4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2 4 4 4 

4 3 4 4 2 4 5 4 3 5 2 5 4 5 

3 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 

4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 3 3 3 4 5 2 4 5 4 5 4 4 3 

2 2 2 2 4 2 4 5 4 5 1 4 2 5 

1 3 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 1 5 5 5 4 3 5 5 5 

2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

2 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 

2 2 3 4 4 4 4 2 5 3 1 3 4 4 

4 4 4 5 5 2 5 4 5 3 5 4 5 5 

2 2 5 5 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Perubahan teknologi dan arus informasi yang semakin maju dan berkembang 

sangat pesat mendorong masyarakat untuk lebih paham akan kecanggihan teknologi saat 

ini. Teknologi sangat maju membantu manusia untuk berinteraksi satu sama lain tanpa 

dibatasi oleh jarak dan waktu. Kemudahaan yang diberikan oleh teknologi tersebut 

mencakup banyak hal serta merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, 

ekonomi, dan pemasaran, bisnis hingga pendidikan. Prinsip teknologi ini berkembang 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia agar dalam kehidupannya dapat lebih 

mudah berkomunikasi ataupun melakukan sesuatu. 

Keterampilan yang tinggi akan menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dan 

tercanggih di bidang teknologi. Inovasi terbaru tersebut mampu membuat persaingan dan 

arus kemajuan yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi antara satu dengan yang lain setiap hari. Alat 

untuk menyampaikan informasi dengan begitu cepat adalah telepon genggam. 

Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru; 

tindakan menggunakan sesuatu yang baru (Rosenfeld, 2002). Inovasi juga merupakan 

fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Peter F. Drucker mengatakan inovasi memiliki 

fungsi yang khas bagi wirausahawan. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan baik 

sumber daya produksi baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan 

peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal (Peter F. Drucker, 1985, dalam 
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―innovation and entrepreneurship”. Istilah inovasi memang sering didefinisikan secara 

berbeda, walaupun pada umumnya memiliki pemaknaan serupa. 

Salah satu kecanggihan teknologi berupa handphone yang dilahirkan dalam era 

globalisasi adalah telepon selular BlackBerry. BlackBerry adalah perangkat selular yang 

memiliki kemampuan dan kelebihan layanan push email, telpon, SMS, menjelajah 

internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Ini merupakan inovasi terbaru dari 

teknologi komunikasi yaitu BlackBerry. 

Gadget yang sekarang ini digemari masyarakat Indonesia terutama kalangan 

remaja membuat sebagian besar remaja tidak merasa ―gaul‖ jika tidak memakai 

Blackberry. Selain itu, BlackBerry sekarang ini sudah menjadi sebuah budaya yang 

menjamur bagi masyarakat, khususnya pada usia remaja. Blackberry atau ―si HP pintar‖, 

bukan sekedar menawarkan fasilitas Short Message Service / SMS dan telepon, tetapi juga 

menawarkan berbagai fitur-fitur menarik, antara lain BlackBerry Messenger, email, 

browsing yang sangat mudah, dan lain sebagainya. 

 Penggunaan  gadget  canggih ini begitu fenomenal belakangan ini, sampai menjadi 

suatu kebutuhan untuk fashion. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 

oleh perusahaan Kanada, Research In Motion (RIM). Kemampuannya menyampaikan 

informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga 

mengejutkan dunia. BlackBerry kemudian masuk ke Indonesia pada pertengahan 

Desember 2004 dengan diperkenalkan oleh salah satu provider terkenal di Indonesia. 

Pada saat itu BlackBerry belum muncul banyak di pasaran, namun pada tahun 2008 

BlackBerry mulai sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia hingga 

sekarang ini.  
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 Sebagai respon terhadap tuntutan konsumen maka handphone BlackBerry  akan 

meningkatkan jumlah produknya yang berakibat persaingan antar ponsel semakkin 

banyak faktor yang mempengaruhi baik dalam hal kualitas, harga, merek, fasilitas, dan 

model. Faktor – faktor tersebut juga dipertegas dalam atribut produk, seperti menurut 

Sudarsono (1999:188) : ― Atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat – 

sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang diharapkan oleh pembeli berupa sesuatu yang berwujud (desain produk, 

bungkus, merek, kualitas, fitur – fitur) maupun berupa sesuatu yang tidak berwujud (nama 

baik perusahaan).‖ Dari pengertian diatas kemudian dapat penekanan dari Radiosunu 

(1995:99) : ―Produk memiliki karakteristik sebagai berikut : tingkat kualitas, harga, ciri, 

model, jaminan, dan pelayanan‖. Dan pendapat dari Sofyan Assauri (1990:182) : 

―Terdapat beberapa faktor yang terkandung dalam suatu produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, seperti : mutu, pilihan, pilihan yang ada, gaya, 

ukuran, jenis, macam jaminan dan pelayanannya.‖ 

Peran pemasaran terhadap keberhasilan suatu bisnis juga sangat diperlukan, sebab 

pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan suatu perusahaan. Keadaan pasar atau 

konsumen harus diperhatikan jika perusahaan ingin tetap berjalan dan berkembang. 

Perusahaan menghasilkan barang sehingga orientasinya ditunjukkan kepada konsumen 

sebagai penentu utama dalam pembelian dan penggunaan produk, maka perusahaan akan 

mengerahkan kebijaksanaannya kearah pemenuhan kebutuhan, keinginan dan selera 

konsumen agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Kebutuhan, keinginan dan 

selera konsumen selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang berkaitan 
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dengan situasi perekonomian sehingga menuntut perusahaan untuk menyesuaikan 

kegiatan pemasarannya. 

Akibat dari pesatnya perkembangan dunia pemasaran arus informasi pada 

berbagai media yang ada bisa dilihat setiap saat pada intensitas penampilan yang tertinggi 

akan sangat mempengaruhi pilihan seseorang terhadap suatu produk, yang pada akhirnya 

menentukan produk mana yang akan mereka beli. Pemahaman tentang faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian produk merupakan 

bagian yang perlu dipahami, khususnya bagi yang memproduksi produk-produk tertentu. 

Perusahaan perlu mengadakan pengamatan secara menyeluruh tentang riset pemasaran 

terhadap produk yang dipasarkan untuk dapat mengetahui perkembangan konsumen 

kedalam memilih produk yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian 

konsumen tersebut. 

Seperti produk – produk lainnya, ketika konsumen akan membeli dan 

menggunakan ponsel BlackBerry, mereka juga dipengaruhi oleh banyak factor dalam 

memilih produk tersebut, seperti faktor kualitas, harga, merk, fasilitas, dan model. 

Pandangan yang berbeda dari konsumen atas produk ponsel BlackBerry, juga 

menyebabkan adanya ketidakseimbangan atas jumlah peminat dari produk ponsel 

BlackBerry tersebut. 

Berdasarkan pemikiran diatas itulah penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan faktor apa sebenarnya yang menjadi keputusan konsumen untuk 

memutuskan menggunakan HP BlackBerry pada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia 

Banking School / IBS  ini. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

 

1. Apakah faktor kualitas, harga, merk,  fasilitas, dan model secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumen dalam pembelian handphone 

BlackBerry di lingkungan STIE IBS? 

 

2. Apakah faktor kualitas, harga, merk,  fasilitas, dan model secara bersama – 

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsumen dalam pembelian 

handphone BlackBerry di lingkungan STIE IBS? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut 

diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut : 

 

1.   Untuk mengetahui apakah kualitas, harga, merk, fasilitas, dan model secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

pembelian handphone BlackBerry di lingkungan STIE IBS. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas, harga, merk, fasilitas, dan model secara 

bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam pembelian handphone BlackBerry di lingkungan STIE IBS. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1.   Bagi STIE Indonesia Banking School 

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi kemajuan studi dalam ilmu ekonomi 

khususnya  manajemen serta sebagai bahan referensi pendidikan pada masa yang akan 

datang. 

 

2.   Bagi perusahaan 

Perusahaan ponsel BlackBerry bisa mengambil langkah – langkah yang strategis 

di tahun  mendatang untuk memperlebar sayap bisnisnya seperti kualitas, harga yang 

terjangkau, merk, fasilitas dan model terbaru, yang disukai dan diminati oleh konsumen. 

 

3.   Bagi penulis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan penulis khususnya 

dalam bidang ekonomi manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., ADHI MULYA PUSPO PRASETYO, Ma.-IBS, 2011



 
 

7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  LANDASAN TEORI 

2.1.1 PENGERTIAN MANAJEMEN PEMASARAN 

Keberhasilan pemasaran tergantung pada bagaimana perusahaan pengelola 

kegiatan pemasaran yang baik dan membantu perusahaan, dapat menarik perhatian 

konsumen agar membeli produk yang dihasilkan sekaligus memuaskannya, pengelola 

usaha pemasaran ini disebut manajemen pemasaran. 

Menurut Kotler dan Armstrong (1999:11) dalam bukunya Azas – Azas Marketing 

membagi konsep pemasaran menjadi tiga bagian : 

 

1.  Seluruh perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada 

konsumen  atau pasar. Perusahaan yang ingin berorientasi pada konsumen harus 

menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi, memilih 

kelompok  pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualan, menentukan produk dan 

program pemasaran, mengadakan penelitian pada konsumen, mengukur, menilai dan 

melaksanakan strategi yang paling baik adalah menitik beratkan pada mutu tinggi, harga 

yang rendah atau model yang menarik. 

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan yang 

mendapatkan laba melalui kepuasan konsumen. Konsumen yang merasa puas terhadap 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan melakukan pembelian terhadap produk 
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tersebut. Hal ini merupakan jaminan bagi perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih 

besar. 

3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasi dan 

diintegrasikan  secara ornganisasi. Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan bahwa 

setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha 

yang terkoordinasi memberi kepuasan konsumen sehingga tujuan perusahaan harus 

ditentukan terlebih dahulu baru kemudian tujuan dari masing – masing bagian dalam 

perusahaan.  

2.1.2 PENGERTIAN PRODUK 

 Pada dasarnya sebagian besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan berasal 

dari kepuasan konsumen dalam menikmati produknya. Konsep produksi berpendapat 

bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas dengan harga yang relatif 

murah. Untuk itu perusahaan dalam proses kegiatan produksi haruslah mengerti dan tahu 

dengan benar akan arti dari produk itu sendiri. 

 Kotler et.al (2000:212) mengemukakan bahwa produk adalah: ―Segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian, dimiliki, digunakan atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan‖. 

 Selanjutnya produk itu dijelaskan lebih lanjut oleh Lamb, Charles et. al 

(2001:414): ―Produk didefinisikan sebagai segala sesuatu baik yang menguntungkan 

maupun tidak yang diperoleh seseorang melalui pertukaran‖. 
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 Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa produk adalah segala sesuatu yang 

memiliki nilai untuk dipasarkan untuk dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. 

2.1.3 PENGERTIAN KUALITAS 

 Menurut Sofyan Assauri (1998:205) pengertian dari kualitas adalah sebagai 

berikut : "kualitas adalah faktor - faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang 

menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil 

itu dimaksudkan atau dibutuhkan". 

2.1.4 PENGERTIAN HARGA 

  Menurut Bayu Swastha (1996), harga adalah jumlah (ditambah beberapa produk 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk 

dan pelayanannya jelas sekali harga merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku 

konsumen. 

 Harga sering dijadikan indikator kualitas suatu barang oleh konsumen. Konsumen 

cenderung memilih harga yang lebih mahal, karena mempunyai anggapan barang yang 

lebih mahal tentu mempunyai kualitas yang lebih baik dari barang yang lainnya, tetapi 

anggapan yang demikian tidak berlaku pada barang yang mempunyai sifat homogen. 

Banyak perusahaan yang mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan 

tujuan yang hendak dicapainya. 
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 Menurut Bayu Swastha (1996), tujuan ditetapkannya harga adalah untuk : 

 a. Meningkatkan penjualan 

 b. Mempertahankan dan memperbaiki Market Share 

 c. Stabilisasi harga 

 d. mencapai target pengembalian investasi 

 e. mencapai laba maksimum 

2.1.5 PENGERTIAN MEREK 

 Definisi merek menurut Asosiasi Pemasaran Amerika (Kotler;2003) adalah suatu 

nama, simbol, tanda, atau desain atau kombinasi diantaranya, dan ditujukan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari para pesaingnya. 

 Kotler menambahkan bahwa suatu merek adalah suatu simbol yang komplek yang 

menjelaskan enam tingkatan pengertian, yaitu: 

- Atribut produk 

Merek memberikan ingatan pada atribut - atribut tertentu dari suatu produk, misalnya jika 

kita mendengar merek Nutrisari, tentunya kita teringat akan minuman rasa jeruk. 
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- Manfaat 

Atribut - atribut  produk yang dapat diingat melalui merek harus dapat diterjemahkan 

dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan manfaat secara emosional, misalnya 

atribut kekuatan kemasan produk menterjemahkan manfaat secara fungsional dan atribut 

harga produk menterjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan harga 

diri dan status. 

- Nilai 

Merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk, misalnya merek 

Sony mencerminkan produsen elektronik yang memiliki teknologi yang canggih dan 

modern. 

- Budaya 

Merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya Mercedes mempresentasikan 

budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas tinggi. 

- Kepribadian 

Merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian tertentu, misalnya Isuzu Panther yang 

diasosikan dengan kepribadian binatang panther yang kuat (mesin kuat dan tahan lama). 
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- Pengguna 

Merek mengelompokkan tipe - tipe konsumen yang akan membeli atau mengkonsumsi 

suatu produk, misalnya Honda Jazz untuk konsumen remaja dan pemuda. 

Identitas Merek 

 Identitas suatu merek adalah pesan yang disampaikan oleh suatu merek melalui 

bentuk tampilan produk, nama, simbol, iklan, dsb. Identitas merek berkaitan erat dengan 

citra merek (brand image) karena citra merek merujuk pada bagaimana persepsi 

konsumen akan suatu merek.  

 Fakta di lapangan adalah seringkali dijumpai bahwa ada perbedaan persepsi antara 

pesan yang hendak disampaikan oleh pemasar dengan pesan yang diterima oleh 

konsumen Disinilah letak tantangan seorang pemasar di dalam merencanakan pesan 

sebuah merek yang hendak dikomunikasikan kepada target pasar yang hendak dituju. 

(Doyle;1998) 

2.1.6 PENGERTIAN FASILITAS DAN DESAIN 

 Pengertian fasilitas berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (2002: 415) adalah 

sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas dan sebagainya. Sehingga 

dapat dismpulkan bahwa fasilitas dari handphone ini adalah segala sesuatu yang dapat 

membantu memudahkan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi nirkabel 

tersebut. 
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 Menurut Sudarsono (1994:204) desain dapat disimpulkan sebagai berikut : bentuk 

atau model yang terdapat pada suatu produk untuk membedakan suatu produk atau jasa 

yang dibuat oleh satu atau kelompok produsen dengan barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh produsen lain. 

2.1.7  KONSEP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

2.1.7.1 PERILAKU KONSUMEN 

Pengertian perilaku konsumen menurut Shiffman dan Kanuk (2000) adalah 

―Consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in searching 

for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products, services, and ideas they 

expect will satisfy they needs”. Pengertian tersebut berarti perilaku yang diperhatikan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan 

produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat 

memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. 

Selain itu perilku konsumen menurut Loudon dan Della Bitta (1993) adalah: 

“Consumer behavior may be defined as the decision process and physical activity 

individuals engage in when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and 

services”. Dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan 

kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. 
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Menurut Ebert dan Griffin (1995) consumer behavior dijelaskan sebagai: “the 

various facets of the decision of the decision process by which customers come to 

purchase and consume a product”. Dapat dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk 

membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. 

2.1.7.2 MODEL PERILAKU KONSUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sutisna (2002)   Gambar 1.1 

 Perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek 

yang ada pada konsumen yang akan digunakan dalam menyusun strategi pemasaran yang 

berhasil. Oleh karena itu, kerangka berfikir dari pembahasan perilaku konsumen harus 

didasarkan pada tujuan tersebut. (Sutisna 2002) secara jelas menggambarkan bagaimana 

model perilaku konsumen yang dapat dipelajari seperti di gambar 1.1 diatas. 

Konsumen 

Individu 

Umpan balik bagi 

konsumen 

(evaluasi pasca pembelian) 

Penerapan dari 

perilaku 

konsumen pada 

strategi 

pemasaran 

Pengaruh – 

pengaruh 

lingkungan 
Pembuatan 

keputusan 

konsumen 

Umpan balik bagi pemasaran 

Tanggapan 

konsumen 
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 Gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi antara pemasaran dengan 

konsumennya. Komponen pusat dari model ini adalah pembuatan keputusan konsumen 

yang terdiri atas proses merasakan evaluasi informasi merek produk, mempertimbangkan 

bagaimana alternatif merek dapat memnuhi kebutuhan konsumen dan pada akhirnya 

memutuskan merek apa yang akan dibeli. 

 

2.1.7.3 FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU 

KEPUTUSAN PEMBELIAN  KONSUMEN  

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (1996) keputusan pembelian dari 

pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi  

 Faktor Budaya 

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku 

konsumen. 

Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya 

dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan 

dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga 

penting lainnya. 
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Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya – sub-budaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub-

budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok 

keagamaan, kelompok ras, area geografis. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar 

penting dan pemasar sering kali merancang produk dan program pemasaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. 

Kelas-kelas sosial adalah masyarakat yang relatif permanen dan bertahan lama 

dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai 

nilai, minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh satu faktor 

tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan, kekayaan dan variable lain. 

 Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, 

keluarga serta peranan dan status sosial konsumen. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung. Definisi 

kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu 

atau bersama. 

Keluarga dapat pempengaruhi perilaku pembelian. Keluarga adalah organisasi 

pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian 

keluarga, tergantung pada produk, iklan dan situasi. 
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Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya-keluarga, 

klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam 

peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang 

diberikan oleh masyarakat. 

 Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan 

tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep 

diri pembeli. 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa 

penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. 

Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat 

mereka menjalani hidupnya. Pekerjaan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki 

minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pemilihan produk. Situasi 

ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, 

stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah 

dijadikan uang ). 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan ―seseorang secara 
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keseluruhan‖ yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan 

sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berada dari setiap orang yang 

memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian dapat 

merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisa perilaku konsumen. 

Bila jenis- jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara 

jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk atau merek. 

 Faktor Psikologis 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan. 

Motivasi merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan 

seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa kebutuhan 

bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa 

lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat 

psikogenik yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisologis tertentu, seperti kebutuhan 

untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima. 

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran 

yang berarti dari dunia ini. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda dari objek 

yang sama karena adanya tiga proses persepsi: 
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• Perhatian yang selektif 

• Gangguan yang selektif 

• Mengingat kembali yang selektif 

Pembelajaran menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Sedang kepercayaan merupakan suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. 

 Berdasarkan model perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian atas produk 

yang dikehendaki dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, individu, dan proses psikologis dari masing-masing individu dalam usahanya 

untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketiga faktor tersebut saling 

berinteraksi, sehingga terbentuk keputusan untuk melakukan pembelian. 
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2.1.7.4 MODEL SEDERHANA MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

KONSUMEN  

   Sumber : Leon G. Schiffman-lezlie Lazar Kanuk (2004:493) 

 Pengaruh Eksternal  Gambar 1.2   
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 Schiffman dan Kanuk (2004:493) mengidentifikasikan sebuah model sederhana 

dari pengambilan keputusan oleh konsumen. Model ini (Gambar 1.2) terdiri dari tiga 

komponen, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Kemudian, berdasarkan Gambar 1.2 juga 

diketahui tiga proses sederhana konsumen dalam 

mengambil keputusan, yaitu: 

 Masukan 

 Dalam model pengambilan keputusan, komponen input (masukan) merupakan 

pengaruh eksternal yang disajikan dalam bentuk informasi tentang produk tertentu dan 

mempengaruhi nilai-nilai, sikap dan perilaku konsumen. Berdasarkan faktor-faktor inilah 

perusahaan menggunakan aktivitas bauran pemasaran (Firm’s Marketing Effort) untuk 

mengomunikasikan manfaat produk dan jasa kepada konsumen potensial, dan pengaruh 

faktor sosial-budaya terhadap keputusan pembelian oleh konsumen.  

 1. Aktivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Aktivitas bauran pemasaran oleh perusahaan digunakan untuk menjangkau, memberitahu, 

dan membujuk konsumen untuk membeli dan menggunakan produk. Input ini dapat 

berbentuk bauran pemasaran yang berisi: produk itu sendiri (termasuk kemasan, ukuran, 

dan jaminannya). Usaha-usaha promosi (iklan, personal selling, sales promotion, 

publicity, dan sebagainya), kebijakan harga dan saluran distribusi yang akan digunakan 

untuk menyalurkan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen. 
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 2. Sosial-Budaya 

Lingkungan sosial-budaya juga mempunyai pengaruh yang besar pada konsumen, yang 

berisi pengaruh-pengaruh yang tidak komersial yang luas. Seperti pendapat teman, 

anggota keluarga, editorial dari surat kabar, dan lain-lain. Pengaruh dari kelas sosial dan 

sub budaya meskipun tidak begitu nampak tetapi merupakan faktor input yang penting 

yang mempengaruhi bagaimana konsumen menguji dan menerima (atau menolak) 

produk. 

 Proses 

Komponen-komponen proses dalam model pengambilan keputusan pembelian terdiri dari 

tiga tahap, yaitu: 

 1. Mengenali adanya kebutuhan (Need Recognition) Adanya kebutuhan dirasakan 

pada saat konsumen menghadapi masalah. Terdapat dua tipe pengenalan kebutuhan 

konsumen, yaitu:  

 a. Keadaan aktual, di mana mereka mempunyai suatu masalah ketika suatu produk 

tidak dapat memuaskan kebutuhannya. 

 

 b. Keadaan yang diinginkan, di mana mereka menemukan sesuatu yang baru, yang 

dapat menuju kepada proses keputusan. Kebutuhan itu bisa bersifat biogenik atau 

kebutuhan yang terpendam sampai ia terangsang dari luar seperti oleh iklan atau melihat 

suatu produk. 

 

 2. Pencarian informasi sebelum pembelian (prepurchase Search) Dimulai ketika 

konsumen merasakan adanya kebutuhan yang mungkin dapat dipenuhi oleh pembeli atau 
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pemakai produk. Konsumen akan memerlukan adanya informasi yang akan menjadi dasar 

dalam pemilihan. Pengalaman masa lalu yang diingat kembali mungkin juga memberikan 

informasi yang mampu membuat pilihan pada saat ini, sebelum mencari ke sumber lain. 

Jika konsumen tidak mempunyai pengalaman, mereka akan mencari informasi dari 

lingkungan luar untuk dasar pilihannya, misalnya saran dari teman, saudara, rekan kerja 

atau perwakilan penjualan. 

 

 3. Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternatives)  

Untuk melakukan evaluasi alternatif, konsumen cenderung menggunakan dua jenis 

informasi, yaitu: 

 a. Daftar merek-merek yang direncanakan akan dipilih. 

 b. Kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap merek. 

 

 Keluaran 

Output dari model pengambilan keputusan meliputi dua pendekatan yaitu perilaku 

pembelian (purchase behaviour) dan evaluasi setelah pembelian (postpurchase 

evaluation). Tujuan kedua aktivitas ini adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

 1. Perilaku Pembelian 

Ada dua jenis pelanggan dalam melakukan pembelian, yaitu: 

 a. Pembelian coba-coba (Trial Purchase) Pada pembelian ini konsumen membeli 

produk untuk pertama kalinya dan dalam jumlah yang lebih sedikit dari biasanya karena 

merupakan tahap penyelidikan dalam perilaku pembelian, di mana konsumen 

mengevaluasi produk dengan mencoba langsung. 
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 b. Pembelian Ulang Jika konsumen merasakan bahwa produk yang telah dicoba 

lebih memuaskan daripada merek lain, maka konsumen akan mengulangi pembelian yang 

biasanya dalam jumlah yang lebih besar karena konsumen sudah lebih yakin terhadap 

produk tersebut. Perilaku pembelian ini merupakan konsep kesetiaan merek (brand 

loyalty). 

 

 2. Evaluasi Setelah Pembelian (Postpurchase Evaluation) Pada saat konsumen 

menggunakan produk, khususnya selama pembelian coba-coba, konsumen akan 

mengevaluasi produk tersebut sesuai dengan yang diharapkannya. Ada tiga hasil yang 

mungkin dari evaluasi ini, yaitu: (1) sesuai dengan harapan, (2) lebih dari yang 

diharapkan, dan (3) di bawah yang diharapkan. Komponen paling penting dalam evaluasi 

setelah pembelian adalah mengurangi ketidakpastian atau keraguan tentang produk yang 

dipilih oleh konsumen. Analisa setelah pembelian di antaranya adalah konsumen berusaha 

yakin bahwa pilihannya yang paling baik. Tingkat analisa setelah pembelian yang 

konsumen lakukan tergantung pada pentingnya keputusan produk dan pengalaman dalam 

menggunakan produk tersebut. Jika produk sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka 

mungkin akan membelinya kembali, tetapi jika produk tersebut mengecewakan, maka 

mereka akan mencari alternatif lain yang sesuai. Jadi evaluasi setelah pembelian 

merupakan feedback berupa pengalaman bagi konsumen dan mempengaruhi keputusan di 

masa datang. 
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2.1.7.5 JENIS PERILAKU PEMBELIAN 
 

 Keputusan pembelian merupakan proses yang tidak bisa dilepaskan dari 

sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk. Tingkat keterlibatan konsumen 

dalam suatu pembelian dipengaruhi oleh kepentingan personal yang dirasakan dan 

ditimbulkan oleh stimulus. Oleh karena itu, ada konsumen yang mempunyai 

 keterlibatan tinggi dalam pembelian suatu produk dan ada juga konsumen yang 

mempunyai keterlibatan yang rendah atas pembelian suatu produk. Pembuatan keputusan 

yang dilakukan oleh konsumen berbeda-beda sesuai dengan jenis keputusan pembelian. 

Semakin kompleks keputusan untuk membeli sesuatu, kemungkinan akan lebih banyak 

melibatkan pertimbangan pembeli. Kotler (2005:21), membedakan empat tipe perilaku 

pembelian berdasarkan derajat keterlibatan konsumen dalam membeli dan derajat 

perbedaan diantara beberapa merek. Keempat tipe tersebut terlihat pada gambar 1.3 di 

bawah ini : 

Tabel 1.1 
TIPE-TIPE TINGKAH LAKU KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 Keterlibatan Tinggi 

(High Involvement) 

Keterlibatan Rendah 

(Low Involvement) 

 
Perbedaan Besar Antar 
Merek (Significant 
Differences Between 
Brands) 

 
Perilaku Pembelian yang 
Rumit (Complex Buying 
Bihavior) 

 
Perilaku Pembelian yang 
Mencari Variasi (Variety- 
Seeking Buying Behavior) 

 
Perbedaan Kecil Antar 
Merek (Few Differences 
Between Brands) 

 
Prilaku Pembelian yang 
Mengurangi 
Ketidaknyamanan 
(Dissonace-Reducing Buying 
Behavior) 

 
Perilaku Pembelian yang 
Rutin atau Biasa (Habitual 
Buying Bihavior) 

Sumber : Philip Kotler (2005 : 221) 
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 Berikut merupakan penjelasan dari Gambar 1.3, Perbedaan antar merek 

(Significant Differences Between Brands) artinya bahwa konsumen memandang adanya 

perbedaan yang signifikan di antara berbagai merek. Sedangkan perbedaan sedikit antar 

merek (Few Differences Between Brands), konsumen hanya melihat sedikit perbedaan 

dalam merek-merek dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Jadi empat tipe 

perilaku pembelian berdasarkan derajat keterlibatan konsumen dalam membeli menurut 

Kotler (2005:21), yaitu: 

 a. Perilaku Pembelian yang Rumit (Complex Buying Bihavior). Perilaku 

pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah. Pertama, pembeli mengembangkan 

keyakinan tentang produk tertentu. Kedua, membangun sikap tentang produk tersebut. 

Ketiga, membuat pilihan pembelian yang cermat. Konsumen terlibat dalam perilaku 

pembelian yang rumit jika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya 

perbedaan besar atau merek. Perilaku pembelian yang rumit lazim terjadi bila produknya 

mahal, jarang dibeli, beresiko dan sangat mengekspresikan diri misalnya mobil. 

 

 b. Perilaku Pembelian yang Mengurangi Ketidaknyamanan (Dissonace - Reducing 

Buying Behavior). Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian namun 

melihat sedikit perbedaan antar merek. Keterlibatan yang tinggi didasari oleh fakta bahwa 

pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan berisiko. Jika konsumen menemukan 

perbedaan mutu antar merek tersebut, mungkin akan lebih memilih harga yang lebih 

tinggi. Jika konsumen menemukan perbedaan kecil mungkin akan membeli semata-mata 

berdasarkan harga dan 
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ketidaknyamanan. Contoh : Produk karpet. c. Perilaku Pembelian yang Rutin atau Biasa 

(Habitual Buying Bihavior). Terjadi bila keterlibatan konsumen rendah dan sedikit 

mengetahui perbedaan antar merek. Konsumen hanya pergi ke toko untuk meraih satu 

merek. Kalau keterusan membeli yang sama bukanlah merupakan brand loyality 

melainkan kebiasaan saja. Contoh : garam. 

 d. Perilaku Pembelian yang Mencari Variasi (Variety-Seeking Buying Behavior). 

Beberapa situasi pembelia ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah tetapi 

perbedaan antar merek signifikan. Dalam situasi ini konsumen sering melakukan 

peralihan merek. 

2.1.7.6  TIPE – TIPE KONSUMEN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

 Menurut Schiffmen dan Kanuk (2004:56), istilah model konsumen menunjukkan 

bahwa cara pandang umum terhadap bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti 

yang ditampilkannya terdapat 4 (empat) cara pandang mengenai pengambilan keputusan 

oleh konsumen, yaitu : 

 a. Economic Man. 

 Dalam persaingan sempurna konsumen sering digolongkan sebagai economic 

man, yaitu seseorang yang membuat keputusan-keputusan secara rasional. Untuk 

bertindak secara rasional konsumen harus mengetahui secara alternatif produk yang 

tersedia, harus mampu mengurut secara benar alternatif yang ada, keuntungan dan 

kerugian produk yang akan dibeli dan dia harus dapat memastikan produk yang 

ditawarkan itu sebagai alternatif yang terbaik. 
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 b. Passive Man.  

Sebagai lawan dari model economic man, digambarkan sebagai konsumen yang harus 

patuh terhadap self serving dan promosi dan pasar konsumen kadang-kadang melakukan 

pembelian impulsif (secara spontan misal : membeli permen) dan tidak rasional.  

 

 c. Cognitive Man.  

Konsumen digambarkan sebagai seseorang yang menerima ide baru dan jasa yang mereka 

butuhkan model ini merupakan gambaran yang realistis dari konsumen yang tidak 

memiliki informasi cukup baik tidak dapat mengambil keputusan yang sempurna 

dibandingkan mereka yang aktif mencari informasi. 

 

 d. Emotional Man. 

Pada saat melakukan pembelian secara emosional cenderung memperhatikan dan mencari 

informasi lebih memperhatikan pada perasaan dan suasana hati, sedangkan Buchari Alma 

(2005:97), mengemukakan 3 (tiga) macam motif pembelian yaitu sebagai berikut : 1) 

Primary Buying Motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. 2) Selective Buying 

Motive, yaitu pemilihan terhadap barang ini berdasarkan rasio Selective Buying dapat 

berbentuk Rational buying Motive, Emotional Buying Motive atau Impulse (dorongan 

seketika). 3) Patronage buying Motive. Ini adalah selective motive yang ditujukan kepada 

tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, 

tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir, orang-orang besar suka 

berbelanja ke situ dan sebagainya. 
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2.1.7.7 PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

Gambar 1.3 

 

Sumber: Kotler dan Amstrong, (2006) 

 Menurut Philip Kotler (2005:224) dalam memenuhi kebutuhannya, konsumen 

akan berada dalam suatu proses keputusan pembelian yang terdiri dari lima tahap yaitu :  

 1. Mengenali Kebutuhan  

Mengenali kebutuhan dan keinginan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya 

kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika kebutuhan itu 

diketahui, maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan yang belum segera 

terpenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya, serta kebutuhan-kebutuhan yang sama-

sama harus segera dipenuhi. Jadi dari tahap inilah proses pembelian itu mulai dilakukan. 

Adanya kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut sering diketahui secara tiba-tiba pada 

saat konsumen sedang berjalan-jalan ke toko atau sedang berbelanja atau pada saat sedang 

memperoleh informasi dari sebuah iklan, media lain, tetangga ataupun kerabatnya. Proses 

penganalisaan atau pengenalan kebutuhan dan keinginan di atas adalah suatu proses yang 

kompleks. Pertama, karena proses ini melibatkan secara bersama-sama banyak variabel-

variabel, termasuk pengamatan, proses belajar, sikap, karakteristik kepribadian dan 

macam-macam kelompok sosial dan referensi yang mempengaruhinya. Variabel-variabel 

ini akan berbeda tanggapannya dari situasi pembelian yang satu dengan situasi pembelian 

lain. Kedua, bahwa proses pengenalan kebutuhan dan keinginan merupakan suatu proses 

yang lebih kompleks dari penganalisaan motivasi. Ketiga, proses ini melibatkan juga 

proses perbandingan atau pembobotan yang kompleks terhadap macam-macam kebutuhan 
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yang relatif penting, sikap tentang bagaimana menggunakan sumber keuangan yang 

terbatas untuk berbagai alternatif pembelian, dan sikap tentang kualitatif dari kebutuhan 

yang harus dipuaskan. Banyak variabel-variabel penting atau situasi-situasi yang 

menimbulkan dan mempengaruhi pengenalan kebutuhan dan keinginan, antara lain 

perubahan karakteristik keluarga, perubahan status keuangan, rasa tidak puas, 

pengharapan akan keuangan yang lebih baik, usaha-usaha pemasaran, perkembangan 

pasar dan sebagainya. 

 2. Pencarian Informasi 

Minat utama pemasar berfokus pada sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan 

konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian 

selanjutnya. Menurut Bayu Swastha Dharmmesta (2000:108) yang mengemukakan bahwa 

―Pencarian informasi berkaitan dengan pencarian sumber-sumber dan menilainya, untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan‖. Sumber informasi konsumen dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu:  

 a. Sumber Pribadi, terdiri dari keluarga, teman, tetangga, kenalan 

 b. Sumber komersial, terdiri dari iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan 

pajangan  

 c. Sumber publik, terdiri dari media massa, organisasi konsumen pemerintah d. 

Sumber pengalaman, terdiri dari penangan dan pemakaian produk. Jumlah relatif dan 

pengaruh sumber-sumber informasi berbeda-beda bergantung pada jenis produk dan 

karakteristik pembeli. Secara umum konsumen mendapatkan sebagian besar informasi 

tentang suatu produk dari sumber komersial yaitu sumber yang didominasi pemasar. 

Namun, informasi yang paling efektif berasal dari sumber pribadi. Tiap informasi 
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menjalankan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Informasi 

komersial biasanya menjalankan fungsi pemberi informasi dan sumber pribadi 

menjalankan fungsi legitimasi dan/atau evaluasi. 

3. Evaluasi Alternatif 

 Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh semua 

konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. Terdapat beberapa 

proses evaluasi keputusan, dan model-model yang terbaru memandang proses evaluasi 

konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. Yaitu, model tersebut menganggap 

konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa 

konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu 

dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing - masing produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat 

yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Menurut Bayu Swastha Dharmmesta 

(2000:109), mengemukakan bahwa ―Evaluasi alternatif merupakan penetapan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian 

berdasarkan tujuan pembelian‖. Konsumen memiliki sikap yang berbeda-beda dalam 

memandang berbagai atribut yang dianggap relevan dan penting. Mereka akan 

memberikan perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. 

Pasar produk tertentu sering dapat di segmentasi berdasarkan atribut yang menonjol bagi 

kelompok konsumen yang berbeda-beda. Konsumen mengembangkan sekumpulan 

keyakinan merek tentang posisi tiap-tiap merek berdasarkan masing-masing atribut. 

Kumpulan keyakinan atas merek tertentu membentuk citra merek. Citra merek konsumen 
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akan berbeda-beda menurut perbedaan pengalaman mereka yang disaring melalui dampak 

persepsi. selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif. Konsumen akhirnya bersikap 

(keputusan, preferensi) terhadap berbagai merek melalui prosedur evaluasi atribut. 

4. Keputusan Membeli 

 Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan 

pilihan (tahap evaluasi). Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli 

merek yang paling disukai. Namun, ada dua faktor di antara niat pembelian dan keputusan 

pembelian, seperti terlihat pada Gambar 1.4 

Gambar 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2006) 
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 Berdasarkan Gambar 1.4, diketahui bahwa faktor pertama adalah sikap orang lain. 

Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan 

bergantung pada dua hal: (1) intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang 

disukai konsumen, dan (2) motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

Semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan 

konsumen, konsumen akan semakin mengubah niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya 

juga berlaku: Preferensi pembeli terhadap merek tertentu akan meningkat jika orang yang 

ia sukai juga sangat menyukai merek yang sama. Pengaruh orang lain menjadi rumit jika 

beberapa orang yang dekat dengan pembeli memiliki pendapat yang saling berlawanan 

dan pembeli tersebut ingin menyenangkan mereka semua. Faktor kedua adalah faktor 

situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. 

Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari keputusan 

pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko yang dipikirkan. Besarnya risiko yang 

dipikirkan berbeda-beda menurut besarnya uang yang dipertaruhkan, besarnya 

ketidakpastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri konsumen. Para konsumen 

mengembangkan rutinitas tertentu untuk mengurangi risiko, seperti penghindaran 

keputusan, pengumpulan informasi dari teman-teman, dan preferensi merek dalam negeri 

serta garansi. Para pemasar harus memahami faktor-faktor yang menimbulkan perasaan 

dalam diri konsumen akan adanya risiko dan memberikan informasi serta dukungan untuk 

mengurangi risiko yang dipikirkan itu.  

 Menurut Basu Swastha Dharmmesta (2000:111) yang mengemukakan bahwa: 

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang pembelian konsumen adalah lokasi penjual 

yang strategis, pelayanan yang baik, desain toko, kemampuan tenaga penjual, citra 
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perusahan, harga, pengiklanan dan sales promotion dari perusahaan, jasa yang ditawarkan 

pada pelanggan, penggolongan barang. Menurut Kotler dan Amstrong (2006:129), bagi 

konsumen sebenarnya pembelian bukanlah hanya merupakan satu tindakan saja, 

melainkan terdiri dari beberapa tindakan yang meliputi keputusan tentang jenis produk, 

bentuk, merek, jumlah, penjual, dan waktu sarta cara pembayarannya. Setiap keputusan 

membeli menurut Kotler dan Amstrong (2006:129), mempunyai struktur sebanyak tujuh 

komponen. Komponen tersebut adalah :  

 a. Keputusan tentang jenis produk.  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan 

uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan 

perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli produk serta alternatif yang 

mereka pertimbangkan.  

 b. Keputusan tentang bentuk produk. 

Konsumen dapat mengambil keputusan membeli bentuk produk tertentu. Keputusan 

tersebut menyangkut pula ukuran, mutu, suara, corak dan sebagainya. Dalam hal ini 

perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen 

tentang produk bersangkutan agar dapat memaksimumkan daya tarik mereknya 

 c. Keputusan tentang merek. 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap 

merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 
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 d. Keputusan tentang penjualnya. 

Konsumen harus mengambil keputusan di mana sebuah produk dibeli. Dalam hal ini 

produsen, pedagang besar, dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih 

penjual tertentu. 

 e. Keputusan tentang jumlah produk. 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin 

lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 

 f. Keputusan tentang waktu pembelian. 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian. 

Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang untuk membeli sebuah produk. Oleh 

karena itu sebuah perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam penentuan waktu pembelian. Dengan demikian perusahaan 

dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan pemasaran. 

 g. Keputusan tentang cara pembayaran. 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk 

yang dibeli, apakah secara tunai atau cicilan. Keputusan tersebut akan mempengaruhi 

keputusan tentang penjualan dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui keinginan pembeli terhadap cara pembayaran. 
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5. Tingkah laku Pasca Pembelian 

 Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. Kepuasan atau ketidakpuasan sangat penting mengingat perilaku 

konsumen dapat mempengaruhi pembelian ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan 

pembeli kepada pihak lain tentang jasa yang ditawarkan perusahaan (Basu Swastha 

Dharmmesta, 2000:111). Setelah itu, perguruan tinggi perlu memperhatikan kepuasan 

pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, pemakaian dan pembuangan pasca 

pembelian (Kotler dan Amstrong, 2006:222). 

 a. Kepuasan pasca pembelian  

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk 

dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih 

rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa; jika ternyata sesuai harapan, pelanggan 

akan puas; jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Perasaan-perasaan itu akan 

membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk tersebut dan membicarakan 

hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang produk tersebut dengan 

orang lain. 

Para konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang diterima dari para 

penjual, teman, dan sumber-sumber informasi lain. Semakin besar kesenjangan antara 

harapan dan kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Di sinilah munculnya gaya 

konsumen menangani kesenjangan. Beberapa konsumen membesar-besarkan kesenjangan 

ketika produk yang mereka terima tidak sempurna, sehingga mereka menjadi sangat tidak 

puas. Para konsumen lain meminimalkan kesenjangan itu sehingga menjadi tidak begitu 

kecewa. Derajat kepentingan kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para penjual 
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harus menyebutkan akan seperti apa kinerja produk yang sebenarnya. Beberapa penjual 

bahkan mungkin menyatakan level kinerja yang lebih rendah sehingga konsumen akan 

mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi daripada yang diharapkannya atas produk 

tersebut. 

 b. Tindakan pasca pembelian 

 Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku 

konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan  kemungkinan 

yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. 

 Pelanggan yang tidak puas mungkin membuang atau mengembalikan produk 

tersebut. Mereka mungkin mengambil tindakan publik seperti mengajukan keluhan ke 

perusahaan tersebut. Tindakan pribadi dapat berupa memutuskan untuk berhenti membeli 

produk tersebut atau memperingatkan rekan-rekannya. Dalam semua kejadian itu, penjual 

telah gagal memuaskan pelanggan tersebut. 

 c. pembuangan pasca pembelian 

 Pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan membuang produk 

tertentu. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, 

produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut tidak 

akan gencar. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan produk tersebut, 

penjualan produk baru akan menurun. Jika para konsumen membuang produk tertentu, 

pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, pemasar harus mengetahui cara 

mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. 
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2.1.8 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

 Langkah ini ditempuh agar penelitian ini terfokus dan tidak mengulang daripada 

penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan penelitian Ritawati Tedjakusuma, Sri 

Hartini, Muryani (2001)  yang berjudul  ―Analisa faktor – faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam pembelian air minum mineral di kotamadya Surabaya‖. Hasil 

penelitian mengatakan bahwa perilaku konsumen dalam pembelian air minum mineral 

dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, 

distribusi dan promosi yang secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian konsumen air minum mineral tersebut. Kemudian, menurut penelitian tersebut, 

faktor harga mempunyai pengaruh paling dominan terhadap perilaku konsumen air 

minum mineral. 

 Penulis juga menemukan penelitian Heru Citra P (2006) dengan judul ―Analisis 

Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Menggunakan Ponsel Nokia (Studi Kasus 

Pengguna Ponsel Nokia, Jakarta dan Bogor)‖. Berdasarkan hasil analisis data, dapat 

disimpulkan bahwa profil demografi responden tidak mengikat secara pasti, karena ponsel 

Nokia digunakan oleh hampir segala rentang usia, namun didapati bahwa pengguna Nokia 

dalam penelitian ini sebagian besar di dominasi oleh kelas usia 15-25 tahun, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan penghasilan/konsumsi. Nokia juga tidak mensegmentasikan 

produknya berdasarkan jenis kelamin dan usia. Pensegmentasian dilakukan dengan 

melihat needs atau kebutuhan akan fitur yang menggambarkan cara berpikir dan gaya 

hidup pengguna Nokia. Untuk penggunaan fitur, ternyata SMS menjadi media 

komunikasi paling favorit yang digunakan oleh semua pengguna ponsel Nokia. Pertama 

kali tahu tentang Nokia didapat dari iklan dan informasi dari keluarga lalu tempat 
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pembelian  Nokia masih banyak dilakukan di gerai resmi atau dealer resmi. Secara umum 

responden dalam penelitian ini masih dapat dikatakan konsumen yang merasa puas akan 

Nokia.  

 Hasil analisis perilaku pembelian, sebagian besar responden mengaku alasan  

mengganti ponsel adalah ketika ponsel yang dipakai sudah rusak/sudah tidak dapat 

digunakan lagi. Bagi konsumen yang mengaku memakai dua ponsel saat ini diantara dari 

mereka juga ada yang memakai merek selain Nokia. Merek tersebut umumnya diisi oleh 

kompetitor yang namanya juga tidak asing lagi yaitu Sony-Ericsson, Samsung dan 

Siemens. 

 Hasil dari tabulasi silang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

terhadap usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dengan pengeluaran 

perbulan. Pengeluaran perbulan dipilih untuk ditabulasi silangkan karena merupakan 

variabel utama yang dapat menentukan nilai pelanggan bagi perusahaan. 

 Terdapat juga penelitian M. Nasir Ibrahim (2007) dengan judul ―analisis pengaruh 

media iklan terhadap pengambilan keputusan membeli air minum dalam kemasan merek 

AQUA pada masyarakat di kota Palembang‖. Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh 

bahwa Media iklan melalui iklan Televisi, iklan Surat Kabar, iklan Majalah, iklan Radio, 

Papan Reklame dan Spanduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli air minum kemasan merek Aqua. Dari tiga media iklan yang 

berpengaruh signifikan tersebut, yang paling dominan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli air minum kemasan merek Aqua adalah media iklan televisi, diikuti 

media iklan majalah, dan media iklan spanduk. Sedangkan media iklan surat kabar 

berpengaruh sangat kecil. 

ANALISIS PENGARUH..., ADHI MULYA PUSPO PRASETYO, Ma.-IBS, 2011



 
 

40 
 

 Lalu ada juga penelitian dari Reflia Prathiwi (2005) dengan judul ―pengaruh faktor 

kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model terhadap keputusan konsumen dalam 

pembelian HP Nokia di wilayah Surabaya Barat‖. Dari hasil penelitian di lapangan 

diperoleh bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

yang terdiri dari kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model terhadap keputusan 

pembelian konsumen HP Nokia di wilayah Surabaya Barat, kemudian secara parsial, 

variabel yang berpengaruh paling signifikan adalah harga, selanjutnya disusul oleh 

kualitas, merek, fasilitas, dan terakhir model. 

Mencermati keempat penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

seperti pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi, promosi, usia, status 

pernikahan, tingkat pendidikan, pekerjaan dengan pengeluaran perbulan, Media iklan 

melalui iklan Televisi, iklan Surat Kabar, iklan Majalah, iklan Radio, Papan Reklame, 

Spanduk, kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model  yang dapat mempengaruhi secara 

signifikan pengambilan keputusan konsumen dalam suatu pembelian. Selain itu, setiap 

lembaga mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda untuk memuaskan 

konsumennya. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang berbeda mengenai variabel 

yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. Begitu 

juga yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh 

faktor-faktor kualitas, harga, merek, fasilitas dan model ini untuk dapat mengetahui 

variabel apa saja yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian konsumen agar dapat menjadi referensi bagi objek penelitian untuk 

meningkatkan penerapan strategi pemasarannya terhadap bagian yang paling dominan 
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2.1.9 KERANGKA PEMIKIRAN 

 Tujuan utama perusahaan  adalah tercapainya kepuasan konsumen, karena dengan 

adanya kepuasan konsumen setelah proses keputusan pembelian agar terjadi pembelian 

yang berulang – ulang  (Repeated Buyer) dan  ini  merupakan  investasi jangka panjang 

yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup perusahaan, maka perusahaan harus 

mengenali dan memahami kebutuhan konsumen (pengguna ponsel) sehingga perusahaan 

harus benar – benar bisa membaca keinginan pasar. Berdasarkan penelitian terdahulu, 

terdapat beberapa  

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian para konsumen. 

Gambar 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data yang diolah peneliti (2011) 
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2.1.10 HIPOTESIS PENELITIAN 

 Di setiap penelitian mengenai suatu objek hendaknya berada di bawah tunutunan 

suatu hipotesis yang dapat berfungsi sebagai pegangan dan arahan peneliti dalam 

menemukan masalah yang ingin diteliti dan juga dapat dijadikan pegangan sementara 

yang tetap masih harus dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan, percobaan, atau 

praktek (Transtrianingzah, 2006). 

Atas dasar pokok masalah dan tujuan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

hipotesa yang dikemukakan adalah: 

H01 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

HA1 :  Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

H02 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel harga terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

HA2 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel harga terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

H03 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel merek terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

HA3 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel merek terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

H04 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel fasilitas terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 
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HA4 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel fasilitas terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

H05 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel model terhadap 

pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

HA5 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel model terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

H06 : Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor kualitas, harga, 

merek, fasilitas dan model secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan 

pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 

HA6 : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor kualitas, harga, merek, 

fasilitas dan model secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan 

pembelian HP BlackBerry pada mahasiswa STIE IBS. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah 

desain atau rancangan penelitian. Menurut Sukmadinata (2008) ―Metode penelitian 

(research methods) adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, 

melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah 

penelitian tertentu.‖ 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

meneliti secara umum tentang analisa pengaruh kualitas, harga, merek, fasilitas dan model 

terhadap keputusan pembelian HP BlackBerry. Pengumpulan data akan dilakukan melalui 

teknik survey dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden pengguna 

smartphone BlackBerry, kemudian data akan diolah dengan metode statistik 

menggunakan program SPSS 19.0 for windows. 

 

3.1  RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengupas mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan HP BlackBerry pada 

Mahasiswa dan Mahasiswi STIE IBS Kemang. 
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3.2  POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Husein Umar, 2005). Populasi penelitian adalah Mahasiswa dan 

Mahasiswi STIE IBS Kemang. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2004). Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel dari penelitian ini adalah 60 – 145 

responden. 

 Para pengguna BlackBerry sebagai calon responden yang penulis temui di 

lingkungan STIE IBS tersebut akan ditawari kesediaannya untuk menjadi responden dan 

kemudian penulis akan memberikan sebuah kuesioner yang akan diisi oleh para 

responden tersebut. Dengan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, tersebut 

batasan jumlah sampel yang diambil dari seluruh populasi adalah sebanyak lima sampai 

dengan sepuluh kali jumlah indikator dari variabel bebas yang diteliti (Santosa : 2001). 

Jadi, atas dasar kriteria tersebut diatas dapat ditentukan jumlah sampel minimal yang 

diambil adalah: 

n = 10 x I  =>  10 x 13 = 130 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

I = Jumlah indikator variabel bebas yang diteliti 
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3.3 METODE PENGAMBILAN SAMPEL 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 

sampling dimana tiap responden yang memenuhi kriteria populasi tidak memiliki 

kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2007). 

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling dimana pengambilan sampel dilakukan dari para pengguna smartphone 

BlackBerry yang berdomisili atau beraktivitas di STIE Indonesia Banking School yang 

ditemui oleh peneliti dan bersedia untuk menjadi responden (Malhotra, 2007). Alasan 

digunakannya pendekatan convenience sampling adalah karena keterbatasan waktu, biaya 

dan kesulitan dalam menentukan besarnya populasi. 

Sedangkan proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

cross sectional, dimana metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data primer dilakukan dengan cara personally administered questionnaire, yaitu kuisioner 

yang dibagikan akan diisi sendiri oleh responden ditempat dan tidak dibawa pergi. 

Kemudian peneliti mendampingi dan mengawasi responden dalam proses pengisian 

kuisioner agar dapat diperoleh data yang valid dan keterangan yang jelas, serta dapat 

memberikan keterangan kepada responden jika mengalami masalah pada saat pengisian 

kuisioner. 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., ADHI MULYA PUSPO PRASETYO, Ma.-IBS, 2011



 
 

47 
 

3.4  IDENTIFIKASI VARIABEL 

  Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari dua (2), yaitu : 

  1. Variabel terikat atau Dependent Variable simbol Y yang menunjukkan 

keputusan konsumen dalam menggunakan HP BlackBerry di STIE IBS Kemang. 

  2. Variabel bebas atau Independent Variable. Variabel ini diberi simbol X yang 

meliputi : Kualitas (X1), Harga (X2), Merek (X3), Fasilitas (X4), dan Model (X5). 

3.5   DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

  1. Variabel Terikat (Y) 

  Keputusan konsumen dalam menggunakan HP Blackberry pada mahasiswa dan 

 mahasiswi STIE IBS. 

  2. Variabel Bebas (X) yang meliputi : 

  a. X1 = Kualitas 

  Yaitu tanggapan konsumen mengenai keawetan produk HP BlackBerry 

  b. X2 = Harga 

  Adalah harga HP BlackBerry berdasarkan kualitas. 

  c. X3 = Merek 

  Yaitu tanggapan konsumen atas nama yang melekat pada HP BlackBerry 

  d. X4 = Fasilitas 

  Yaitu tanggapan konsumen atas tambahan manfaat yang ada pada HP BlackBerry 

  e. X5 = Model 

  Yaitu penilaian dan tanggapan konsumen terhadap desain yang dirancang untuk 

 menarik perhatian dan memberi kesan menawan. 
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  Pengukuran variabel (indikator atau item pertanyaan) diformulasikan ke dalam 

pertanyaan yang masing – masing terdapat pada skor antara 1 sampai dengan 5. Dan di 

kategorikan menjadi 5, yaitu : 

  1. Kategori sangat setuju dengan skor sebesar = 5 

  2. Kategori setuju dengan skor sebesar = 4 

  3. Kategori ragu – ragu dengan skor sebesar = 3 

  4. Kategori tidak setuju dengan skor sebesar = 2 

  5. Kategori sangat tidak setuju dengan skor sebes 

3.6   JENIS DAN SUMBER DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuesioner. Kuesioner merupakan cara pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi 

seperengkat pertanyaan atau pernyaataan tertulis kepada reponden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2004). Tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang 

relevan dengan penelitian dengan kesahihan yang cukup tinggi. Kuesioner pada penelitian 

ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari tiap-tiap indikator variabel 

penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan tertutup yang diberikan 

kepada responden secara langsung sehingga didapatkan keobyektifan data yang tepat. 

Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah data primer karena data ini bersasal 

dari data yang langsung dikumpulkan dan diperoleh dari sumber pertama yang berasal 

dari mahasiswa dan mahasiswi STIE IBS Kemang 

3.7  PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

 Dalam mendapatkan data bahan dan data yang diperlukan dalampenelitian ini 

maka penulis melakukan : 
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 a. Studi kepustakaan untuk mendapatkan data – data sekunder yang relevan dan 

landasan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, terutama mengenai 

manajemen pemasaran yang membahas keputusan konsumen. 

 b. Survey lapangan khusus, untuk survey lapangan ini penulisan melakukannya 

dengan menyebarkan kuisioner (daftar pertanyaan) kepada konsumen untuk diisi sesuai 

dengan pertanyaan yang ada. 

3.8  PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 

3.8.1. UJI VALIDITAS 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2005). Validitas merupakan ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Santosa dan Ashari, 2005). 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Misalkan mengukur 

keputusan pembelian yang terdiri dari tiga pertanyaan, maka pertanyaan tersebut harus 

bisa secara tepat mengungkapkan seberapa besar tingkat keputusan pembelian. Jadi 

validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-

betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji validitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 

5%, sehingga jika r hitung > r tabel pada signifikansi 5% maka pertanyaan tersebut valid. 

Adapun teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah Teknik Alpha48 Cronbach. 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan pengujian dengan taraf signifikansi 5%, sehingga 

jika r alpha > 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS versi 19.0. 
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3.8.2. UJI RELIABILITAS 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam 

penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten 

apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Menurut Arikunto (1998:145), 

untuk uji reliabilitas digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat 

dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau 

lebih. 

Sedangkan menurut Azwar (2001) mengatakan bahwa reliabilitas merupakan 

penerjemahan dari kata reliability yang artinya keterpercayaan, keterandalan, konsistensi 

dan sebagainya. Hasil pengukuran dapat dipercaya bila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, 

selama aspek yang diukur tidak berubah. Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran 

yang dapat dipercaya.  

Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan 

pengukuran. Menurut Triton (2005) untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan metode alpha Cronbach diukur berdasarkan skala alpha Cronbach 

0 sampai 1. Jika skala itu itu dikelompok ke dalam lima kelas dengan peringkat yang 

sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut. 

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel 

3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel 
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4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel 

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel  

 Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas selanjutnya dilakukan Analisis 

regresi dimana pada analisis ini terdapat hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi 

analisis regresi digunakan untuk membuat perkiraan (estimasi) nilai suatu variabel (Y) 

dengan menggunakan satu atau beberapa variabel lain (X) yang berhubungan dengan 

variabel tersebut, atau untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas. Sebelum memasuki analisa regresi terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik. Menurut Sujianto (2007), model regresi linear berganda dapat disebut 

sebgai model yang baik jika model tersbut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas 

dari asumsi-asumsi klasik yaitu, multikolinearitas, heteroskedstisitas, dan autokorelasi. 

3.8.3. UJI NORMALITAS 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada multivariate sebenarnya 

sangat kompleks karena harus dilakukan pada sebuah variabel secara bersama-sama. 

Namun, uji ini bisa juga dilakukan pada sebuah variabel dengan logika bahwa jika secara 

individual tiap-tiap variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara bersama-sama 

(multivariate) variabel tersebut dianggap memenuhi asumsi normalitas. Dalam 

pembahasan ini akan digunakan normal P-P plot of regression standardized residual, 

dimana jika persebaran data berada tidak jauh dari garis 45 derajat maka dapat dikatakan 

bahwa persyaratan normalitas tersebut dapat dipenuhi. Menurut Gujarati, data yang 
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besarannya di atas 100 responden dapat dikatakan data berkelompok besar dan asumsi 

normalitas dapat diabaikan (Gujarati,1995). 

Uji normalitas bisa digunakan dengan menggunakan Metode  Chi-Square  atau  

X2   untuk  Uji  Goodness  of  Fit  Distribusi  normal, menggunakan  pendekatan  

penjumlahan  penyimpangan  data  observasi  tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. 

 

Rumus  

 

   

Keterangan:  

X2   =  Nilai X2 

 Oi   =  Nilai observasi  

Ei   =  Nilai expected / harapan,  luasan interval kelas berdasarkan  

tabel normal dikalikan N (total frekuensi) ≈ pi x N  

N   =  Banyaknya angka pada data (total frekuensi) 

3.8.4  UJI MULTIKOLINEARITAS 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearita, yaitu adanya hubungan linear antar 

variable independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 
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regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2001). 

3.8.5  UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Salah satu cara melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada atau tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola yang tidak 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas. 

3.8.6  UJI KORELASI 

 Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua 

variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefesien korelasi 

menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. 

Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, 

jika koefesien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah (dan 

sebaliknya). Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan 

antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono:2006): 
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o 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

o >0 – 0,25: Korelasi sangat lemah  

o >0,25 – 0,5: Korelasi cukup 

o >0,5 – 0,75: Korelasi  kuat 

o >0,75 – 0,99: Korelasi  sangat kuat 

o 1: Korelasi sempurna 

3.8.7  ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar 

hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk memperoleh hasil 

analisis data, peneliti menggunakan bantuan paket program statistik SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versi 19,0. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4 + b5X5 + e 

Dimana: 

Y = keputusan pembelian 

a = konstanta 

b1-b4 = koefisien regresi 

X1 = kualitas 

X2 = harga 

X3 = merek 

X4 = fasilitas 

X5 = Model 

e = standar error 

Diuji pada tingkat signifikansi alpha = 0,05 
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3.9  TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS 

3.9.1 UJI F  

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh faktor kualitas, harga, 

merek, model dan fasilitas secara bersamaan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Langkah-langkah untuk uji F adalah sebagai berikut (Priyatno, 2002): 

 1. Merumuskan hipotesis 

 2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% 

 3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika p value ≤ 0,05 

Ho tidak dapat ditolak jika p value > 0,05 

 4. Kesimpulan 

3.9.2  UJI T 

 Dalam penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis satu sampel T-test (one 

sample T-test). Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara 

populasi yang digunakan terhadap suatu nilai yang dihipotesiskan. Dari hasil uji ini akan 

diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara 

signifikan dengan suatu nilai yang dihipotesiskan, dan jika ada perbedaan rata-rata 

manakah yang lebih tinggi. (Dwi Priyatno, 2009). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Research In Motion (RIM) 

Research In Motion (RIM) adalah desainer terkemuka, manufaktur dan pemasar 

solusi nirkabel inovatif untuk mobile di seluruh pasar komunikasi di dunia. RIM adalah 

perusahaan yang mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terpadu 

yang mendukung beberapa jaringan nirkabel. RIM terkenal karena telah menciptakan 

smartphone BlackBerry dan menyediakan solusi yang memungkinkan akses ponsel 

canggih ke informasi yang perlu direspons dengan cepat melalui e-mail, telepon, pesan 

teks, internet, dan berbagai aplikasi lainnya. Perusahaan yang dipimpin oleh Mike 

Lazaridis sebagai Presiden dan Co-Chief Executive Officer dan Jim Balsillie sebagai Co-

Chief Executive Officer ini didirikan pada tahun 1984 di Waterloo, Ontario, Kanada. RIM 

memiliki cabang yang tersebar di Amerika Utara, Asia Pasifik dan Eropa.  

RIM adalah desainer dan produsen smartphone BlackBerry yang juga merupakan 

pemenang penghargaan, yang produknya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. 

Selain itu, RIM juga menciptakan solusi untuk pasar komunikasi selular di seluruh dunia, 

termasuk perangkat lunak yang memungkinkan smartphone BlackBerry untuk 

menyediakan akses mobile ke e-mail, aplikasi, media dan internet. Melalui pengembangan 

terpadu hardware, software dan layanan yang mendukung beberapa standar jaringan 

nirkabel, RIM menyediakan platform dan solusi untuk akses tanpa batas ke waktu-sensitif 

informasi termasuk e-mail, telepon, layanan pesan singkat (SMS), internet dan aplikasi 
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berbasis intranet. Teknologi RIM juga memungkinkan sejumlah jajaran pihak ketiga, 

pengembang dan produsen untuk meningkatkan produk dan jasa mereka dengan 

konektivitas data nirkabel. Portofolio RIM adalah produk pemenang penghargaan, jasa 

dan teknologi yang digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia termasuk solusi 

nirkabel BlackBerry, alat pengembangan perangkat lunak, perangkat keras lain dan 

perangkat lunak. Selain itu, RIM juga memberikan perhatian pada penjualan produk 

perusahaan dan upaya pemasaran meliputi hubungan kerjasama dengan mitra strategis 

dan saluran distribusi untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa serta mendukung 

penjualan sendiri dan tim pemasaran. Produk smartphone BlackBerry pertama kali 

diluncurkan oleh RIM pada tahun 1999.  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Research In Motion 

Sumber : www.rim.com 

4.1.2 Produk Smartphone BlackBerry 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Logo BlackBerry 

Sumber : www.blackberry.com 
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Solusi BlackBerry terdiri dari smartphone yang terpadu dengan perangkat lunak 

yang memungkinkan akses ke berbagai macam data dan layanan komunikasi. Pengguna 

smartphone BlackBerry dapat tetap terhubung dengan semua hal yang penting saat 

bepergian dengan smartphone BlackBerry. E-mail, telepon, organizer, aplikasi, 

permainan, internet, dan masih banyak lagi. Beberapa smartphone BlackBerry bahkan 

mencakup pemutar multimedia dan atau kamera sehingga para penggunanya benar-benar 

memiliki semua yang mereka butuhkan dalam sebuah perangkat yang bergaya. Solusi 

BlackBerry mendukung platform e-mail untuk perusahaan dan dapat disesuaikan untuk 

memenuhi kebutuhan individu maupun seluruh perusahaan, dalam skala apapun dan di 

industri manapun. 

Smartphone BlackBerry menyediakan akses nirkabel yang tidak ada bandingannya 

ke e-mail, data perusahaan, telepon, pesan instan, internet dan informasi organizer. 

Apapun kebutuhan konsumen, selalu ada smartphone BlackBerry yang sesuai dengan 

kebutuhan tersebut. Pengguna smartphone BlackBerry juga dapat menikmati mengakses 

data ke sesama pengguna smartphone BlackBerry dan pengguna smartphone lain dengan 

smartphone BlackBerry Seri 8700, dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan 

keyboard QWERTY (gaya mesin ketik). 

Selain itu, pengguna smartphone BlackBerry dapat menikmati pengalaman lengkap 

BlackBerry, plus kemampuan multimedia dan memori yang dapat dikembangkan dengan 

smartphone BlackBerry® Storm™, smartphone BlackBerry® Bold™, smartphone 

BlackBerry® Curve™ Seri 8300, BlackBerry® Pearl™ Flip Seri 8200, BlackBerry® Seri 

8800, dan BlackBerry® Pearl™ Seri 8100. Fitur kamera sudah termasuk dalam 
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smartphone BlackBerry Storm, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl dan BlackBerry 

Curve. 

Tabel 1.2 Produk Smartphone BlackBerry 

Jenis Produk Fitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Bold™ 9700 

(Onyx) 

 Layar beresolusi tinggi 

Memiliki layar besar beresolusi tinggi yang 

menampilkan lebih dari 65,000 warna sehingga 

menciptakan pengalaman visual yang 

mengagumkan untuk semua foto, video, file, dan 

situs web. 

 Navigasi bidang sentuh 

Mengakses item penting menggunakan navigasi 

bidang sentuh yang sesuai dengan desain laptop. 

Mainkan jari di atas bidang sentuh untuk menggulir 

menu dan ikon. Dengan menekan ringan dan 

mengklik, dapat memilih item untuk menavigasi 

pilihan. 

 Multimedia 

Menikmati musik, video, foto, dan dokumen 

dengan warna dan suara yang menakjubkan. 

Mensinkronisasi daftar putar musik atau file data 

dari Mac maupun PC untuk melihat dokumen atau 

mendengarkan lagu sewaktu di perjalanan. Berbagi 

bersama teman atau meningkatkan pengalaman 

multimedia dengan BlackBerry® Authentic 

Accessories. 

 Memori Tambahan 

Menambah memori flash terpasang 256 MB begitu 

mudah dilakukan hanya dengan memasukkan kartu 

microSD. Menyediakan kapasitas yang lebih besar 

untuk email, pesan, aplikasi, file multimedia, 

dokumen, dan semua item penting lainnya yang  

diperlukan. 

 Perekaman Video 

Kamera 3,2 MP pada smartphone BlackBerry Bold 

9700 dilengkapi fungsi kamera video. Rekam dan 

lihat video di layar beresolusi tinggi, lalu bagi 

melalui email, pesan teks, atau situs jaringan 

kekerabatan. 

 Sambungan Jaringan yang Begitu Cepat 

Konektivitas jaringan 3G berkecepatan tinggi dapat 

menelusuri web atau melihat lampiran email 

dengan lebih cepat. Sedangkan dukungan Wi-Fi® 

memungkinkan smartphone BlackBerry Bold 9700 

mengakses hotspot yang tersedia. 

 

  Teknologi SurePress 

Teknologi SurePress generasi mendatang di 
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Smartphone BlackBerry® Storm2™ 

9520 

 

smartphone BlackBerry Storm2, yang 

dikombinasikan dengan teknologi SureType®, 

memberikan keakuratan pengetikan yang lebih baik 

dan lebih nyaman disentuh. Ketik pada keyboard 

QWERTY virtual lengkap dalam modus potret atau 

lanskap. Sentuh dua area layar sekaligus untuk 

memilih beberapa item. 

 

 Dukungan WiFi 

Buat sambungan ke jaringan nirkabel atau hotspot 

dengan konektivitas Wi-Fi. Anda tetap dapat 

mengakses streaming audio dan video1, layanan 

data BlackBerry, dan sebagainya saat berada di luar 

rumah atau kantor. 

 Baterai Tahan Lama 

Dengan baterai yang tangguh dan dilengkapi pelat 

belakang yang dapat dilepas untuk memudahkan 

penggantian, smartphone BlackBerry Storm 

membantu Anda melakukan hal yang Anda sukai 

dengan durasi lebih lama. 

 Konektivitas Jaringan Cepat 

Dengan kecepatan dan ketahanan, BlackBerry 

Storm menawarkan penelusuran serta komunikasi 

yang cepat dan andal. 

 Layar Resolusi Tinggi 

Layar 480 x 360 beresolusi tinggi menampilkan 

lebih dari 65.000 warna pada layar besar, sehingga 

memberikan tampilan mengagumkan yang 

menyempurnakan seluruh multimedia Anda. 

 Kamera dan Perekaman Video 

Ambil gambar seperti profesional dengan kamera 

3,2 MP internal yang dilengkapi fokus otomatis dan 

lampu kilat otomatis. Atau, rekam suara dan aksi, 

lalu bagikan kepada teman menggunakan fungsi 

kamera video. 

 Penerimaan Panggilan dengan Mudah 

Tombol telepon BlackBerry yang telah dikenal 

terdapat di bagian bawah BlackBerry Storm, 

sehingga peralihan dari penelusuran ke penerimaan 

panggilan sangat mudah dilakukan, tanpa 

mengganggu data yang sedang ditampilkan di layar. 

  Dedicated Media Keys 

Kontrol musik dan multimedia dengan tombol 

media khusus yang terletak di atas smartphone 

BlackBerry® Curve™ 8520 baru. Lompati lagu-

lagu, hentikan musik untuk berbicara, atau ulangi 

favorit Anda lagi dan lagi. Anda bahkan dapat 

mematikan suara panggilan telepon dengan tombol 

mute yang mudah diakses. 

 Trackpad Navigation 

Akses hal-hal penting dengan navigasi trackpad. 

Seperti sebuah komputer jinjing, trackpad 

memungkinkan Anda menggulir ke menu, ikon dan 

info dengan menggelincirkan jari tangan Anda di 

atasnya. Tekan dan klik untuk memilih item dan 
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Smartphone BlackBerry® Curve™ 8520 

(Gemini) 

menavigasi ke mana Anda ingin pergi. 

 Slim, Simplified Design 

Smartphone BlackBerry Curve 8520 benar-benar 

pas di tangan Anda Keyboard QWERTY lengkap 

membuat pengetikan dan pengiriman pesan mudah 

dan nyaman. Layar terang yang menampilkan lebih 

dari 65.000 warna memberikan pengalaman 

menonton yang luar biasa. 

 Easy Media Sharing 

Ambil foto atau video dan unggah ke aplikasi 

berbagi foto seperti Flickr™ Uploader atau situs 

jejaring sosial seperti Facebook® dan MySpace® . 

Kirim foto dan video ini ke teman-teman dengan 

pesan MMS, BlackBerry® Messenger atau aplikasi 

pesan instan lainnya. 

 Apple Computer Support 

Dengan segera diluncurkannya BlackBerry® 

Desktop Software untuk Mac, maka Anda akan 

dapat menyinkronisasikan kontak, kalender, dan 

catatan dengan aplikasi yang paling sering Anda 

gunakan. Gunakan BlackBerry Desktop Software 

untuk menikmati pengalaman Mac pada 

smartphone BlackBerry Anda. 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Tour™ 9630 

 

 Jangkauan Telepon ke Seluruh Dunia 

Berkomunikasi, menelusuri, dan men-download 

dengan jaringan 3G yang cepat dan andal. 

Smartphone BlackBerry® Tour™ 9630 

memungkinkan Anda berkomunikasi hampir dari 

seluruh belahan dunia manapun dengan fitur 

smartphone, seperti panggilan melalui suara, 

panggilan konferensi, dan speakerphone internal. 

 Multimedia yang Disempurnakan 

Nikmati hiburan di manapun. Dengan memori 

terpasang berkapasitas 256 MB dan pemutar media 

internal untuk memutar lagu dan video, Anda dapat 

menikmati hiburan dan memperoleh informasi di 

hampir semua tempat. 

 Layar yang Sangat Jernih 

Nikmati video, gambar, dan lainnya melalui layar 

berwarna. Layar dengan 480x360 piksel 

memberikan tampilan menakjubkan yang akan terus 

terlihat jernih dan terang sehingga Anda dapat 

melihat foto, peta, e-mail, dan sebagainya dengan 

jelas. 

 Kamera 3.2 MP 

Abadikan dan bagi gambar serta video yang 

sempurna menggunakan kamera internal 3.2 MP 

yang terintegrasi di smartphone BlackBerry Tour 

9630. Semua lokasi pemotretan yang Anda ambil 

akan dicantumkan dengan jelas. Cukup ambil objek 

pemotretan yang diinginkan, lalu biarkan fitur 

penandaan geografis melakukan tugasnya. 

 GPS & BlackBerry Maps 

Aktifkan GPS dan BlackBerry® Maps internal bila 

Anda memerlukan panduan arah. BlackBerry Maps 
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dirancang untuk mempermudah Anda menemukan 

pusat bisnis, restoran, bioskop, dan sebagainya 

menggunakan navigasi GPS lengkap 

 Tampilan yang Lebih Ramping 

BlackBerry Tour 9630 dengan desain yang ramping 

dan ringan cocok dibawa ke manapun Anda pergi. 

Nikmati serangkaian kemudahan yang ditawarkan 

baik dalam mengirim pesan, menelusuri Web, atau 

menelepon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Bold™ 9000 

 

 Kinerja yang Cepat 

Optimalkan—lakukan lebih cepat. Smartphone 

BlackBerry Bold dirancang untuk memanfaatkan 

kecepatan yang tersedia di jaringan HSDPA.1,3 

Secara bersama-sama, jaringan berkecepatan tinggi 

dan prosesor 624-MHz ini membantu mendukung 

kebutuhan Anda untuk melakukan berbagai tugas 

dan memprioritaskan akses ke layanan suara dan 

data Anda pada saat yang sama. 

 Multimedia 

Hiburan menyertai Anda. Nikmati tampilan video 

dan gambar terbaik, buat daftar putar lagu-lagu 

favorit Anda dan atur berkas-berkas media Anda. 

Anda bahkan dapat menggunakan BlackBerry® 

Media Sync untuk mentransfer berkas-berkas musik 

iTunes® desktop ke smartphone Anda. Mungkin 

jarang ada waktu menganggur, tapi smartphone 

BlackBerry Bold memberikan banyak sekali 

hiburan. 

 GPS 

Ketahui posisi Anda. Dengan kemampuan GPS 

terpasang, Anda mendapatkan arahan putaran demi 

putaran, sehingga Anda dapat menentukan di mana 

Anda berada sekarang dan ke mana Anda harus 

pergi. 

 Wi-Fi 

Sederhana dan mudah. Turunkan biaya selular 

Anda dan dapatkan layanan di area jangkauan 

jaringan selular yang mungkin terbatas atau tidak 

tersedia, dengan layanan data BlackBerry melalui 

jaringan Wi-Fi. 

 Pengeditan Berkas 

Dengan WordToGo dan SlideshowToGo, Anda 

dapat bekerja dengan Microsoft® Word dan slide 

Microsoft® PowerPoint® ketika Anda sedang 

dalam perjalanan.Menyalin dan menempel, 

menyesuaikan pemformatan font dan lebih banyak 

lagi. Tampilan LCD yang menakjubkan membuat 

bekerja selagi di jalan menjadi pilihan yang sangat 

bermanfaat. 

 Mobile Streaming 

Kemampuan mobile streaming terpasang pada 

smartphone BlackBerry Bold dirancang sehingga 

Anda dapat menonton video online atau 

mendengarkan siaran musik streaming.8 Mengakses 
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informasi dan bersenang-senang tanpa 

menghabiskan memori di smartphone BlackBerry 

Anda. 

 Tampilan Cemerlang 

Warna dan kejernihan yang semarak. Layar 

smartphone BlackBerry Bold menarik pandangan 

mata dan dirancang untuk memberikan warna dan 

kejernihan yang melebihi harapan Anda. Mulai dari 

saat Anda menghidupkannya, Anda akan terpesona 

dengan warna dan kualitasnya yang jernih. 

 Daya 

Dengan baterai smartphone BlackBerry Bold yang 

tahan lama dan bisa dilepas, Anda mendapatkan 

kekuatan untuk menyelesaikan segala sesuatu, 

apakah ketika Anda sedang bepergian, bekerja jauh 

dari kantor atau sekadar berada di tengah 

perjalanan. 

 

 

 

Smartphone BlackBerry® Curve™ 8900 

(Javelin) 

 Tipis dan Ringan 

Gaya klasik yang dimutakhirkan untuk selera masa 

kini. Anda terus dapat mendeteksi hal-hal yang 

penting bagi Anda dengan smartphone 

BlackBerry® Curve™ 8900.  

 Layar 480x360-piksel yang Menawan 

Menyajikan video, gambar, teks, peta, dan 

sebagainya dengan amat jelas, di mana pun Anda 

berada. Dengan desainnya yang anggun, 

smartphone BlackBerry Curve 8900 merupakan 

perangkat yang mudah digunakan dengan beragam 

variasi fungsi dan memberikan hasil yang bisa 

diandalkan.  

 Hotspot yang Berkilauan 

Gerakkan mouse ke hotspot-hotspot yang 

berkilauan di sebelah kiri untuk menyaksikan fitur-

fitur istimewa smartphone BlackBerry Curve™ 

8900. 

 Wi-Fi 

Smartphone BlackBerry Curve 8900 mendukung 

Wi-Fi 802.11 b/g. Menelepon dengan Wi-Fi 

membutuhkan jaringan GAN/UMA. Tidak semua 

paket layanan BlackBerry mendukung akses Wi-Fi 

ke layanan BlackBerry.  

 Situs Web 

Smartphone BlackBerry Curve 8900 dirancang 

untuk mengakses situs web mobile streaming RTSP 

3GPP. Ketika fungsi streaming diakses melalui 

Peramban WAP. 

Sumber : www.blackberry.com 
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4.1.3   Gambaran umum mahasiswa konsumen BlackBerry 

Saat ini ada kecenderungan pada sebagian masyarakat terutama di kalangan 

mahasiswa dalam kebutuhan berkomunikasi tidak hanya terpenuhi hanya dengan telepon 

dan sms saja, melainkan dengan aplikasi chatting yang berasal dari berbagai macam 

vendor pembuat aplikasi – aplikasi chatting tersebut, misalnya : Yahoo Messenger, G 

Talk, BlackBerry Messenger, WhatsApp Messenger, MSN Live Messenger, Nexian 

Messenger, Facebook Chat dan masih banyak lagi aplikasi chatting yang lainnya. 

Fenomena yang belakangan ini mulai menarik terkait dengan penggunaan handphone 

adalah dengan inovasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar untuk melahirkan 

sebuah handphone yang smart. Smartphone yang mengerti kebutuhan-kebutuhan manusia. 

Blackberry merupakan salah satu smartphone yang dewasa ini mulai mencuat di kalangan 

pengguna handphone.  

 Selain dapat digunakan untuk telepon dan pesan singkat seperti halnya telepon 

biasa, fasilitas dan kemudahan di BlackBerry yang kemudian menarik para mahasiswa 

untuk menggunakan handphone yang tergolong smartphone ini. Salah satu fitur yang 

menjadi kelebihan blackberry dari handphone-handphone lainnya adalah penggunaan 

BlackBerry Messenger (BBM). ini merupakan salah satu fasilitas yang membuat 

BlackBerry memiliki daya tarik yang cukup tingggi. BBM ini merupakan fasilitas 

chatting atau fasilitas percakapan singkat yang disediakan Blackbery. Dengan fasilitas 

BBM ini maka pengguna dapat mengirim pesan singkat, mengirim gambar, data 

melakukan percakapan secara berkelompok atau conference, mengirimkan pesan suara 

maupun mengirimkan lokasi dimana kita berada. Fasilitas lain dari Blackberry, misalnya ; 
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fasilitas push e-mail (mengirimkan pesan elektronik dengan jaringan internet),browsing 

(penjelajahan dunia maya dengan jaringan internet), hiburan seperti pemutaran musik 

maupun video, kamera dan juga kemampuan penyimpanan data yang hampir mirip seperti 

yang terdapat pada komputer. 

 Penggunaan Blackberry Messenger yang semakin berkembang di kalangan 

mahasiswa ini menimbulkan berbagai macam perubahan sikap dan perilaku di kalangan 

mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa lebih memilih untuk berkomunikasi dengan teman-

teman yang berada di dalam satu Blackberry Messanger dengannya daripada 

berkomunikasi dengan teman yang ada disebelahnya. Beberapa kalangan berpendapat 

bahwa BlackBerry Messenger ini ―menjadikan teman yang jauh menjadi dekat dan teman 

yang dekat menjadi jauh‖. Inilah kemudian yang menjadikan peneliti untuk membahas 

mengenai fenomena HP BlackBerry dalam kehidupan pertemanan mahasiswa. 
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4.2  ANALISIS HASIL RESPONDEN 

4.2.1 JENIS KELAMIN RESPONDEN  

 Jenis kelamin responden dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu; Pria dan Wanita. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut: 

Gambar 1.7 

Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 20 

Tabel 1.3 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 71 

Wanita 74 

Total  145 
 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 

yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 49% atau sebanyak 71 orang, sedangkan 
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responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 51% atau sebanyak 74 orang. Data 

ini menunjukkan bahwa mayoritas dari responden penelitian ini berjenis kelamin 

perempuan. Dapat dikatakan bahwa yang paling banyak membeli Handphone BlackBerry 

adalah kaum wanita di lingkungan STIE IBS walaupun jumlah total responden pengguna 

BlackBerry sangat terpaut tipis dengan laki – laki. 

 

4.2.2 ANGKATAN DAN JURUSAN RESPONDEN 

Angkatan dan jurusan responden dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu; 2005 

Menejemen, 2005 Akuntansi, 2006 Manejemen, 2006 Akuntansi, 2007 Manejemen dan 

2007 Akuntansi. 2008 Manejemen, 2008 Akuntansi, 2009 Manajemen dan 2009 

Akuntansi 

  Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut: 

Gambar 1.9 

Angkatan dan Jurusan Responden 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 
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Angkatan dan Jurusan 

Responden 

Jumlah 

2005 Manajemen 4 

2005 Akuntansi 1 

2006 Manajemen 11 

2006 Akuntansi 7 

2007 Manajemen 26 

2007 Akuntansi 12 

2008 Manajemen 22 

2008 Akuntansi 15 

2009 Manajemen 30 

2009 Akuntansi 17 

Total 145 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011 

Tabel 1.4 

Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) dalam penelitian ini terdiri 

dari 14 mahasiswa angkatan 2005 jurusan menejemen atau sebanyak 3% dari total 

responden, diikuti 1 mahasiswa angkatan 2005 jurusan akuntansi atau sebanyak 1% dari 

total responden, kemudian 11 mahasiswa angkatan 2006 jurusan manejemen atau 

sebanyak 7% dari total responden, sebanyak 7 mahasiswa angkatan 2006 jurusan 

akuntansi atau sebanyak 5% dari total responden, 26  mahasiswa angkatan 2007 jurusan 

manejemen atau sebanyak 18% dari total responden, 12 mahasiswa angkatan 2007 

jurusan akuntansi atau sebanyak 8% dari total responden, 22 mahasiswa angkatan 2008 
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jurusan manajemen atau sebanyak 15% dari total responden, 15 mahasiswa angkatan 

2008 jurusan akuntansi atau sebanyak 10% dari total responden, kemudian 30 mahasiswa 

angkatan 2009 atau sebanyak 21% dari total responden dan 17 mahasiswa angkatan 2009 

jurusan akuntansi atau 12% dari total responden. 

4.2.3 TIPE BLACKBERRY  YANG DIGUNAKAN 

Jenis atau tipe BlackBerry yang digunakan oleh mahasiswa maupun mahasiswa 

yang telah diteliti dibagi menjadi 11 tipe BlackBerry yang beredar di pasaran Indonesia, 

yaitu BlackBerry Curve 8310, Curve 8320, Gemini 8520, Javelin 8900, Bold 9000, Pearl 

9105, Tour 9630, Style 9670, Onyx 9700, Onyx 9780, Torch 9800. Berdasarkan hasil 

penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut. 

Gambar 1.9 

Tipe BlackBerry yang Digunakan 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 
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BlackBerry yang digunakan Jumlah 

Curve 8310 2 

Curve 8320 3 

Curve 8520 26 

Curve 8900 11 

Bold 9000 19 

Pearl 9105 4 

Tour 9630 2 

Style 9670 3 

Onyx 9700 37 

Onyx 9780 20 

Torch 9800 18 

TOTAL 145 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

Tabel 1.5 

 Dari bagan diatas serta pie chartnya dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2 

mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Curve 8310 atau sebesar 1% dari total 

keseluruhan responden, diikuti 3 mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Curve 8320 

atau sebesar 2% dari total responden, sebanyak 26 mahasiswa yang menggunakan 

BlackBerry Curve 8520 atau sebesar 18% dari total responden, sebanyak 11 mahasiswa 

yang menggunakan mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Curve 8900 atau sebesar 

8% dari total responden, lalu sebanyak 19 mahasiswa yang menggunakan BlackBerry 

Bold 9000 atau sebesar 13% dari total responden, sebanyak 4 mahasiswa yang 

menggunakan BlackBerry Pearl 9105 atau sebesar 3% dari total responden, kemudian 2 

mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Tour 9630 atau sebesar 1% dari total 

ANALISIS PENGARUH..., ADHI MULYA PUSPO PRASETYO, Ma.-IBS, 2011



 
 

71 
 

responden, sebanyak 3 mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Style 9670 atau sekitar 

2% dari total responden, sebanyak 37 mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Onyx 

9700 atau sekitar 26% dari total responden, 20 orang mahasiswa yang menggunakan 

BlackBerry Onyx 9780 atau sekitar 14% dari total responden, dan yang terakhir 18 orang 

mahasiswa yang menggunakan BlackBerry Torch 9800 atau sekitar 12% dari total 

responden. 

4.3 ANALISA DATA  

4.3.1  UJI VALIDITAS 

 Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

pertanyaan dalam kuesioner sudah akurat dan jawabannya dapat dipakai untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono (2002), instrumen yang valid berarti 

instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid 

berarti alat ukur untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Suatu item dianggap valid 

apabila mempunyai taraf signifikansi di bawah 0,05, artinya suatu item dianggap valid 

jika berkorelasi signifikan terhadap skor rata-rata. Menurut Umar (2005), uji validitas 

sangat disarankan agar jumlah responden untuk uji coba minimal 30 orang. Jumlah 

tersebut mempunyai distribusi nilai yang lebih mendekati kurva normal. 

 Langkah awal pengujian validitas dilakukan dengan menguji instrumen pada 

pretest. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan pengujian validitas. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.6 

Instrumen pretest 

KMO and Bartlett's Testa

.780

519.116
91

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Based on correlationsa. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi dari 5 variabel tersebut adalah 

diatas 0,361 ( r tabel dicari dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 30 ) atau pada tabel 

diatas adalah 0,780. Dari hasil pretest tersebut maka kelima variabel ini dapat dinyatakan 

bahwa butir instrumen tersebut valid. 

 Setelah dilakukan pretest dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrumen 

penelitian valid maka selanjutnya instrumen tersebut digunakan untuk melakukan 

penelitian. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan pengujian validitas dengan menggunakan software SPSS 19. Adapun 

hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.7 

Anti – Image Matrices 

 VAR 00001 0.593 

 VAR 00002 0.565 

 VAR 00003 0.831 

 VAR 00004 0.712 
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 VAR 00005 0.800 

 VAR 00006 0.736 

 VAR 00007 0.832 

Anti Image Correlation VAR 00008 0.776 

 VAR 00009 0.824 

 VAR 000010 0.841 

 VAR 000011 0.799 

 VAR 000012 0.822 

 VAR 000013 0.812 

 VAR 000014 0.828 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

Dari hasil diatas semua variabel data dapat dinyatakan valid karena semua diatas 

0,5 dan penelitian dapat dilanjutkan kembali. Hal tersebut juga menandakan bahwa 

instrumen yang digunakan dalam penelitian tepat dalam mengukur pengaruh  kualitas, 

harga, merek fasilitas, dan model terhadap keputusan pembelian HP BlackBerry pada 

mahasiswa STIE IBS. 
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4.3.2  UJI RELIABILITAS 

 Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, sebelumnya dilakukan uji 

reliabilitas terlebih dahulu pada saat pretest. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel 

apabila mempunyai nilai alpha cronbach di atas 0,6. Setelah kuesioner disebar dan 

dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengujian validitas. 

Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.8 

Reliability Statistics

.782 6

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Alpha sebesar 0,654. Jika nilai Cronbach 

Alpha > 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan variabel dalam penelitian ini adalah dapat 

dinyatakan ―reliabel‖. Dari hasil diatas maka keenam variabel (5 variabel independent 

dan 1 variabel dependen total = 6 variabel). Dalam penelitian ini dapat dinyatakan 

reliabel yang mempunyai arti jika diadakan penelitian dengan judul yang sama tetapi 

objek penelitian yang berbeda dan diberikan kepada orang yang berbeda pula, maka 

hasilnya akan sama atau tidak jauh beda dengan penelitian ini. 

4.3.3  UJI NORMALITAS 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Salah 

satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekat distribusi normal. 
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Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Adapun hasil 

pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah inI. 

Gambar 2.0 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x
p

e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

Berdasarkan gambar grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal, serta penyebaranya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. 
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4.3.4  UJI MULTIKOLINEARITAS 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearita, yaitu adanya hubungan linear antar 

variable independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2001). 

Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.9 

Coefficientsa

.809 1.236

.687 1.455

.700 1.429

.564 1.773

.533 1.877

X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk masing-

masing variabel bernilai di atas 0,01 dengan nilai VIF tidak mencapai 10 atau lebih kecil 

dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas. 
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4.3.5  UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 Salah satu cara melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada atau tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola yang tidak 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1.10 

Coefficientsa

-1.827 .859 -2.128 .035
-.288 .744 -.032 -.387 .699

(Constant)
LNX1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

 X1 atau Kualitas tidak ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. diatas 0.05 

Coefficientsa

-1.595 .781 -2.043 .043
-.515 .703 -.061 -.733 .465

(Constant)
LNX2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

 X2 atau Harga tidak ada tidak ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. diatas 

0.05 
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Coefficientsa

-.984 .750 -1.313 .191
-.959 .597 -.133 -1.605 .111

(Constant)
LNX3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

 X3 atau Merek tidak ada tidak ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. diatas 

0.05 

Coefficientsa

-.813 .685 -1.188 .237
-1.143 .564 -.167 -2.027 .044

(Constant)
LNX4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

X4 atau Fasilitas ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. dibawah 0.05, tetapi peneliti 

terus melanjutkan penelitian. 

Coefficientsa

.427 .982 .435 .664
-2.139 .801 -.218 -2.672 .008

(Constant)
LNX5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LNei2a. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

X5 atau Model ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. dibawah 0.05, tetapi peneliti 

terus melanjutkan penelitian. 

4.3.6  UJI KORELASI 

 Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua 

variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefesien korelasi 
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menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. 

Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, 

jika koefesien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah (dan 

sebaliknya). Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan 

antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono:2006): 

o 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

o >0 – 0,25: Korelasi sangat lemah  

o >0,25 – 0,5: Korelasi cukup 

o >0,5 – 0,75: Korelasi  kuat 

o >0,75 – 0,99: Korelasi  sangat kuat 

o 1: Korelasi sempurna 

 

Tabel 1.11 

Correlations

1.000 .292 .308 .287 .480 .443
.292 1.000 .367 .204 .236 .365
.308 .367 1.000 .248 .480 .429
.287 .204 .248 1.000 .457 .510
.480 .236 .480 .457 1.000 .582
.443 .365 .429 .510 .582 1.000

. .000 .000 .000 .000 .000
.000 . .000 .007 .002 .000
.000 .000 . .001 .000 .000
.000 .007 .001 . .000 .000
.000 .002 .000 .000 . .000
.000 .000 .000 .000 .000 .
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145
145 145 145 145 145 145

Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X1
X2
X3
X4
X5

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1 X2 X3 X4 X5

 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 
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Berdasarkan uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial X1, X2, 

X3, X4, dan X5 berpengaruh positif terhadap Y, tapi berpengaruh positifnya lemah karena 

semua korelasinya dibawah 0,5. 

Model Summary

.537a .289 .263 .69904
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), X5, X1, X2, X3, X4a. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

Setelah dilakukan pengujian korelasi kembali tetapi secara bersama – sama (tidak 

secara parsial seperti yang sebelumnya) maka didapatkan korelasi yang kuat antara X1, 

X2, X3, X4,X5  dikarenakan R > 0,5 yang sebesar 26,3% (adjusted R square) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan sisanya yang disebabkan faktor 

lain yang tidak diteliti. 

4.3.7 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara faktor-

faktor bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, lokasi, promosi, pegawai, 

lingkungan fisik, dan proses dengan kepuasan nasabah. Adapun hasil pengolahan data 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.12 

Coefficientsa

1.458 .355 4.104 .000
.153 .089 .137 1.724 .087
.021 .097 .018 .212 .832
.007 .075 .009 .099 .921
.289 .085 .324 3.396 .001
.223 .114 .192 1.962 .052

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 
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Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi berganda, 

sebagai berikut: 

 

 Ŷ = 1,458 + 0,153KUALITAS + 0,021HARGA + 0,007MEREK 

+ 0,289FASILITAS + 0,223MODEL  

Koefisien regresi KUALITAS sebesar 0,153 dan bertanda positif menyatakan 

bahwa variabel kualitas berbanding lurus dengan pengambilan keputusan konsumen. 

Koefisien regresi HARGA sebesar 0,021 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

harga berbanding lurus dengan pengambilan keputusan konsumen. Koefisien regresi 

MEREK sebesar 0,007 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel merek 

berbanding lurus dengan pengambilan keputusan konsumen. Koefisien regresi 

FASILITAS sebesar 0,289 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel fasilitas 

berbanding lurus dengan pengambilan keputusan konsumen Koefisien regresi MODEL 

sebesar 0,223 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel desain berbanding lurus 

dengan pengambilan keputusan konsumen, lalu, setiap kenaikan 1 tingkat baik kualitas, 

harga, merek, fasilitas dan model juga akan menaikkan Y sebesar 1,458 

Selanjutnya akan dilakukan uji parsial (uji t) dan uji serentak (uji F) untuk melihat 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

4.3.8 UJI F 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas, harga, 

merek, fasilitas, dan model secara bersamaan dengan melihat signifikansi yang ada pada 

tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak. Sedangkan apabila 
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nilai signifikansi > 0,05 berarti Ho tidak dapat ditolak. Adapun hasil pengolahan data 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.13 

ANOVAb

27.566 5 5.513 11.282 .000a

67.924 139 .489
95.490 144

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X5, X1,  X2, X3, X4a. 

Dependent  Variable: Yb. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa nilai signifikansinya 

sebesar 0,000 atau 0,000 ≤ 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak yang artinya 

secara bersama-sama faktor kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian produk HP BlackBerry. 

4.3.9 UJI T 

Tabel 1.14 

Coefficientsa

1.458 .355 4.104 .000
.153 .089 .137 1.724 .087
.021 .097 .018 .212 .832
.007 .075 .009 .099 .921
.289 .085 .324 3.396 .001
.223 .114 .192 1.962 .052

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2011 
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 Uji parsial (uji t) digunakan untuk mencari tingkat signifikansi variabel. Uji t 

menunjukkan apakah faktor-faktor kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry. 

Berdasarkan tabel  di atas terlihat bahwa p value kualitas sebesar 0,087  atau 0,087 

> 0,05 sehingga dapat dikatakan Ho tidak dapat ditolak yang artinya variabel kualitas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian HP 

BlackBerry mahasiswa STIE IBS. Berdasarkan tabel  di atas terlihat bahwa p value harga 

sebesar 0,832  atau 0,832 > 0,05 sehingga dapat dikatakan Ho ditolak yang artinya 

variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian HP BlackBerry mahasiswa STIE IBS. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa strategi pricing RIM  tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen sehingga apabila produk BlackBerry  baru keluar dengan harga yang cukup 

tinggi akan tetap ada  pembelinya.  

Berdasarkan tabel  di atas terlihat bahwa p value merek sebesar 0,921  atau 0,921 

> 0,05 sehingga dapat dikatakan Ho tidak dapat ditolak yang artinya variabel merek tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry 

mahasiswa STIE IBS. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa merek 

BlackBerry tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap pengambilan keputusan 

tersebut.  

Pada variabel fasilitas terlihat bahwa p value sebesar 0,001 atau 0,000 ≤ 0,05 

sehingga dapat dikatakan Ho ditolak yang artinya variabel fasilitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas atau yang biasa disebut dengan 
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fitur sangat berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian, ini 

dikarenakan oleh fasilitas HP BlackBerry yang memang mempunyai fitur Social 

Networking  dan aplikasi Chatting yang sudah terintegrasi di dalamnya, dan hanya dengan 

membutuhkan koneksi internet hampir semua kegiatan di dunia maya dapat dilakukan 

dengan mudahnya, masyarakat modern pebisnis atau yang bermobilitas sangat tinggi dan 

masyarakat modern yang sangat tidak bisa tanpa adanya dunia maya sudah tentu memilih 

HP BlackBerry untuk memudahkan segala aktifitas dunia mayanya dengan segala fitur 

dunia maya yang terintegrasi tadi. 

Berdasarkan  tabel  di atas terlihat bahwa p value model sebesar 0,052  atau 0,052 

> 0,05 sehingga dapat dikatakan Ho tidak dapat ditolak yang artinya variabel model tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian HP BlackBerry 

mahasiswa STIE IBS. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

atau desain HP BlackBerry tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap pengambilan 

keputusan tersebut. 

4.4 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Dari hasil analisis data yang dilakukan diatas, didapatkan hasil bahwa kelima 

variabel pengambilan keputusan konsumen (kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model) 

secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian produk HP BlackBerry pada mahasiswa dan mahasiswi IBS. 

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen bergantung kepada 

kelima faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yang terdiri dari 

kualitas, harga, merek , fasilitas, dan model, namun dengan pengujian parsial hanya 

fasilitas atau fitur yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara signifikan. 
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 Dengan diketahui bahwa variabel fasilitas mempunyai pengaruh yang siginifikan 

terhadap keputusan pembelian maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan 

ditingkatkan oleh perusahaan atau produsen untuk meningkatkan penjualannya dengan 

selalu berupaya untuk meningkatkan teknologi yang diusung oleh HP tersebut agar 

fasilitasnya dapat lebih canggih . 

  Persepsi tentang produk maupun pengetahuan tentang produk BlackBerry yang dijual 

dengan berbagai macam fitur atau fasilitas mampu memotivasi konsumen untuk membeli. 

Hal ini terlihat dari respon konsumen terhadap kuisioner yang diberikan, melalui variabel 

keputusan pembelian yang terdiri dari kualitas, harga, merek, fasilitas dan model. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian ―Analisa pengaruh 

kualitas, harga, merek fasilitas dan model terhadap pengambilan keputusan pembelian 

konsumen HP BlackBerry (studi pada mahasiswa STIE IBS)‖ maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa Uji t pada variabel-variabel independen maka dapat 

disimpulkan :  

a. Variabel Kualitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry mahasiswa STIE IBS. 

b. Variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry mahasiswa STIE IBS. 

c. Variabel merek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry mahasiswa STIE IBS. 

d. Variabel fasilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry. 

e. Variabel model tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian HP BlackBerry mahasiswa STIE IBS. 

2. Secara bersama-sama faktor kualitas, harga, merek, fasilitas, dan model 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian produk HP 

BlackBerry dengan tingkat signifikansi 0,000, Selain itu, terdapat korelasi yang kuat 

antara kualitas, harga, merek, fasilitas dan model dengan pengambilan keputusan 
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pembelian tersebut dikarenakan R > 0,5 atau sebesar 26,3% (adjusted R square) yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan sisanya yang 73,7% disebabkan 

faktor lain yang tidak diteliti. 

5.2 SARAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, terdapat beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh pihak perusahaan Research In Motion (RIM)  selaku produsen HP 

BlackBerry : 

a. Bagi para akademisi: 

a. Penelitian yang peneliti lakukan hanya terbatas di linngkungan mahasiswa STIE 

IBS saja saja sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

dengan baik, maka penulis menyarankan kepada penelitian berikutnya untuk 

menggunakan subyek yang lebih luas lagi seperti melakukannya di berbagai kota 

dengan jumlah sampel atau responden yang lebih banyak dari penelitian ini. 

b. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti harapkan dapat menggunakan indikator 

yang lebih representative. 

 

b. Bagi Research In Motion (RIM) selaku produsen BlackBerry : 

 

a. Pihak produsen sebaiknya membangun jaringan dan layanan purna jual atau after 

sales service di Indonesia mengingat Indonesia merupakan pasar yang sangat besar 

dan menguntungkan bagi RIM sekarang – sekarang ini, dengan adanya layanan purna 

jual seperti ini, dapat meminimalisir kemungkinan konsumen mendapatkan barang 

Black Market (BM) yang pada penjualannya seringkali konsumen dirugikan karena 
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barang BM hampir semuanya barang yang sudah direkondisi (barang yang sudah 

rusak dilakukan penservisan dengan cara mengganti komponen yang rusak dengan 

yang baru lalu disegel ulang oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab). 

 

b. Peningkatan kualitas BlackBerry yang dipasarkan atau proses Quality Check (QC) 

yang lebih diperketat, karena peneliti seringkali melihat banyak konsumen BlackBerry 

yang mengeluhkan membeli barang baru yang bergaransi resmi distributor, operator, 

atau bergaransi resmi langsung dari RIM tetapi seperti membeli barang bekas 

dikarenakan baru dipakai sebulanan atau dua bulanan sudah mengalami gejala – gejala 

yang tidak normal seperti ( sering Hang, BlackBerry mengalami gejala melambat 

dikarenakan ada aplikasi yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan Operating System 

(OS), atau salah satu fitur yang tidak bisa digunakan, dan lain sebagainya) 

c. Kejelasan kepada konsumen selaku pengguna BlackBerry mengenai pemberhentian 

produksi suatu tipe BlackBerry agar semua konsumen dan calon konsumen 

mengetahui tipe – tipe BlackBerry mana yang sudah discontinue dan mana yang 

memang masih diproduksi. 

 

d.  Lebih diperhatikan lagi penyediaan atau distribusi sparepart BlackBerry yang 

original langsung dari RIM agar para konsumen BlackBerry tidak merasa takut 

dirugikan oleh para penyedia jasa servis HP apabila handheld konsumen mengalami 

suatu masalah dan butuh penggantian sparepart original. 
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