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ABSTRACT  

 

The increasing competition in the telecommunications industry in particular to 
make various companies racing to create an innovative and quality products with a 
competitive edge through various strategies that companies can survive the intense 
competition and was able to lure consumers as well as to build long term 
relationships with customers. This research aims to test the influence of product 
innovation, price, and quality products to the consumer's purchasing decision iPhone 
4S products in Jakarta. 

The method in this research is the Purposive Sampling with research samples 
totaling 100 people drawn from the population of Jakarta in particular the users of 
iPhone 4S. Methods of analysis used was multiple linear regression. The results 
showed that the quality of the products have the greatest influence in comparison with 
other free variables to the purchasing decision. 

The results of the study indicate that the variable product innovation has a 
significant effect on purchasing decisions. Price is not significant effect on 
purchasing decisions. Variable quality of products has a significant effect on 
purchasing decisions. 

 

Keywords: product innovation, price, quality products, and purchasing decisions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Semakin tingginya kompetisi dalam dunia industri membuat berbagai 

perusahaan berlomba untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui berbagai 

strategi agar perusahaan dapat bertahan hidup di tengah ketatnya 

persaingan.Persaingan dalam dunia bisnis hampir terjadi pada seluruh industri dan 

jasa termasuk di dalamnya industri telekomunikasi, sehingga produsen dalam industri 

ini berusaha agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dan sukses 

dipasaran. 

Dengan adanya perubahan teknologi dan lingkungan global yang berubah 

semakin cepat menyebabkan setiap perusahaan mencari cara yang inovatif guna 

meningkatkan efisiensi produksi.Adanya inovasi baru pada suatu produk didukung 

oleh teknologi yang canggih dan menghasilkan perkembangan peralatan produk yang 

lebih efisien. 

Sejalannya perubahan teknologi yang pesat membuat konsumen penasaran 

akan adanya alat untuk berkomunikasi jarak jauh yang multifungsi sebagai media 

hiburan seperti telepon genggam, laptop, dan tablet. Tidak hanya sebagai alat 

komunikasi, telepon genggam dewasa ini telah menjadi trend seseorang atau menjadi 

gaya hidup yang bergengsi. Terutama masyarakat Jakarta yang terbiasa hidup dengan 

segala hal yang berteknologi tinggi untuk memudahkannya berkomunikasi sesama 

orang lain. Biasanya, warga masyarakat Jakarta memilih telepon genggam sesuai 
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kebutuhan, ataupun ikut gaya hidup yang sedang maraknya dan terlihat memiliki 

derajat tinggi dari harganya saja. Untuk memudahkan masyarakat dalam memilih 

telepon genggam, tentunya produk tersebut harus mempunyai keunikan tersendiri 

dengan mengembangkan produk sebelumnya menjadi lebih canggih lagi, ataupun 

membuat produk baru yang belum pernah ada sebelumnya.Hal itulah yang disebut 

inovasi.Inovasi pada suatu produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Menurut Kotler (2008), 

“inovasi bukan sekedar penciptaan produk yang baru dan lebih baik, tetapi juga 

pengembangan sistem yang lebih baik dan konsep bisnis yang baru”. Peter Drucker 

(2007) pun pernah menyatakan bahwa, “dalam suatu bisnis, hanya mempunyai dua 

fungsi ; pemasaran dan inovasi. Pemasaran dan inovasi memberikan dua hasil, 

selebihnya adalah biaya – biaya”. 

Inovasi produk tidak lepas dari adanya kreativitas.Kedua hal ini mempunyai 

kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau membuat 

hubungan yang tidak biasa diantara ide-ide itu.Strategi inilah yang dilakukan 

mendiang CEO Apple, Steve Jobs. Perusahaan Apple, Inc yang ia dirikan bersama 

Steve Wozaniak dinyatakan sebagai “Leader in Innovation” dalam bidang komputer. 

Mereka memberikan gadget yang sangat inovatif dengan kualitas produk yang 

bersaing dikalangannya. 

Apple tidak pernah main- main dalam membuat produknya dari masa ke masa. 

Selalu ada inovasi yang membuat merek lain hanya mengekor dibelakangnya. 

Terbukti dengan adanya data penjualan iPhone yang terus meningkat tiap tahun ke 

tahun, diikuti oleh produk Apple lainnya seperti iPod, dan iPad. 
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Gambar 1.1 Daftar penjualan produk Apple dari tahun 2006-2012 

 

Selain inovasi, beberapa hal yang dilakukan perusahaan dalam 

mengembangkan produknya dan meningkatkan nilai tambah produk untuk menarik 

perhatian konsumen seperti memberikan kualitas produk yang baik dan menetapkan 

harga bersaing yang sesuai dengan kualitas produk.Harga menjadi pertimbangan yang 

cukup sensitif bagi para konsumen karena masyarakat pada umumnya tertarik dengan 

harga yang terjangkau. Menurut Kotler (2006) “harga merupakan jumlah nilai yang 

ditukarkan konsumen untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan”. Selain itu harga 

salah satu faktor penting konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

transaksi atau tidak (Engel, Blackwell dan Miniard, 1996).Banyak konsumen yang 

memutuskan untuk membeli suatu produk hanya karena betapa mahal produk tersebut 

agar terlihat bergengsi dan mempunyai kebanggaan tersendiri memiliki produk 

tersebut. Namun sebagian konsumen juga banyak yang sangat mempertimbangkan 

sebuah harga apakah seimbang dengan manfaat yang ia dapat dari produk yang 

dibelinya. 

Di samping harga produk, penawaran produk yang berkualitas dan 

mempunyai nilai lebih sehingga tampak berbeda dengan produk pesaingnya yang 

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   19	  

merupakan tuntutan bagi setiap perusahaan.Salah satu faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum membeli produk adalah kualitas yang terkandung di 

dalam produk tersebut.Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa “Kualitas 

produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang 

meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta 

atribut lainnya”.Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya maka 

dapat dikatakan produk tersebut memiliki kualitas yang baik.Oleh karena itu, tiap 

perusahaan harus mengutamakan kualitas terbaik produknya agar konsumen selalu 

teringat dibenaknya dan menjadikan konsumen sebagai pelanggan yang loyal 

terhadap produknya. 

Ketika banyak hal yang dipertimbangkan dalam suatu produk, seperti ; 

inovasi, harga, dan kualitas, maka konsumen akan mulai memutuskan produk mana 

yang akan dibeli dari berbagai pilihan. Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) 

“keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian,” artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah 

tersedia beberapa alternatif pilihan konsumen memutuskan untuk membeli suatu 

produk, banyak hal yang dipertimbangkan dalam memilihnya. 

Contohnya, ketika konsumen bimbang memilih telepon genggam apa yang 

tepat untuk ia beli, konsumen akan membanding 2 atau lebih merek telepon genggam. 

Dalam produk terbarunya, iPhone 4S yaitu telepon genggam dengan berjuta fungsi 

(telepon, pesan singkat, mp3 player, kamera, dan lainnya) dengan harga yang cukup 

kompetitif di pasaran.Dalam websitenya, Apple mengumumkan bahwa dalam laporan 

keuangan kartal IV (Agustus – Oktober 2012), perusahaan tersebut berhasil menjual 

iPhone sebanyak 26,9 juta unit. 
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gambar 1.2 Laporan Keuangan Apple tahun 2012 

iPhone 4S merupakan  produk yang sangat memahami kebutuhan 

konsumennya, trendi, dan mudah digunakan. Produk ini akhirnya memimpin pasar 

dan membuat produsen lain hanya bisa jadi pengekornya. Tak hanya diluar negeri, 

iPhone 4S sebagai gadget yang sangat inovatif juga memimpin pasar telekomunikasi 

di Indonesia, khususnya Jakarta.Masyarakat Jakarta yang memilih iPhone 4S biasanya 

dikarenakan lebih inovatif dari merek smartphone lainnya, khususnya dalam 

keunggulan mesin dan fitur produk yang terdapat didalamnya.Dengan harga yang 

mahal, para pengguna iPhone 4S loyal terhadap barangnya karena seimbang dengan 

kualitas produk yang mereka pakai. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “PENGARUH INOVASI PRODUK, HARGA, DAN KUALITAS 

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN IPHONE 4S DI 

JAKARTA”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan diatas, maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta? 

2. Apakah harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah agar tujuan dari 

penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Adapun batasan masalah yang 

diberikan oleh penulis adalah : 

1 Subjek penelitian (dalam hal ini responden) adalah konsumen yang 

menggunakan produk Apple, yaitu iPhone 4S khususnya warga Jakarta 

minimal berusia 17 tahun. Warga Jakarta terkenal sangat konsumtif dalam 

menggunakan gadget. Dengan gaya hidup yang lebih menarik, warga 

Jakarta mencari produk yang inovatif, efisien, dan memberikan manfaat 

yang banyak diluar kisaran harga produk tersebut. 

2 Objek penelitian adalah produk Apple, namun lebih spesifiknya ; iPhone 

4S . Produk ini dipilih sebagai salah satu batasan masalah karena iPhone 

adalah salah satu smartphone terlaris tahun ini dan inovasinya pun belum 

berhenti sampai sekarang sehingga membuat para konsumen terus 

memburunya.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh inovasi produk secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara signifikan terhadap 

leputusan pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat   : 

1. Bagi perusahaan 

Memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan kualitas produk dalam inovasi yang 

telah dilakukan serta untuk menghadapi para pesaing. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh selama studi di 

perguruan tinggi dan untuk memenuhi syarat akademis meraih gelar 

kesarjanaan fakultas ekonomi jurusan manajemen pemasaran STIE 

Indonesia Banking School 

3. Bagi peneliti lain 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang menaruh 

perhatian pada masalah yang sama dengan objek penelitian yang berbeda. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi yang dibagi dalam lima bab, 

yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN   

Bagian dari bab ini membahas dan menguraikan dari latar belakang 

permasalaahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan.   

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi landasan teori dan pengkajian hasil dari penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Teori-teori 

yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan 

pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang 

penulis pilih. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai 

metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data 

yang digunakan beserta sumber data.  

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian, 

analisa statistik dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP  
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Bab terakhir ini berisi simpulan dari serangkaian pembahasan, 

keterbatasan penelitian atau kendala-kendala dalam penelitian, serta 

saran-saran yang perlu disampaikan, baik untuk perusahaan maupun 

bagi penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Konsep Pemasaran 

Menurut Kotler (2005) “Pemasaran adalah proses sosial yang dengan 

proses satu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain”. Pemasaran merupakan suatu 

proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk memenuhi 

permintaan yang ada di pasar dan untuk mendapatkan laba demi kelangsungan 

hidup perusahaan. Selain itu pemasaran juga bertujuan untuk memberikan 

kepuasan terhadap konsumen.Oleh karena itu kita harus dapat memahami 

keinginan dan kebutuhan konsumen agar tujuan dari pemasaran itu dapat tercapai 

atau yang lebih dikenal sebagai konsep pemasaran. 

Secara luas didefinisikan, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

yang individu dan organisasi lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui menciptakan dan bertukar nilai dengan orang lain. 

Dalam konteks sederhana, pemasaran membangun hubungan asing yang 

menguntungkan serta nilai-sarat dengan pelanggan. Oleh karena itu, Kotler dan 

Armstrong (2006) mendefinisikan pemasaran sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat 

untuk menangkap nilai dari pelanggan kembali. 
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Sedangkan menurut Stanton (1994), pemasaran adalah menurut William J. 

Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Boyd (2000) serta menegaskan bahwa “ Pemasaran adalah suatu proses 

sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu 

dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran”.  

2.1.2 Inovasi Produk 

2.1.2.1 Konsep Inovasi 

2.1.2.1.1 Definisi Inovasi 

Inovasi atau sesuatu yang bersifat inovatif kini telah menjadi sesuatu yang 

sifatnya wajib bila hendak masuk dalam dunia usaha.Dalam proses 

kewirausahaan, inovasi merupakan fungsi utama. Menurut Drucker (2007), 

dengan inovasi para pengusaha dapat menciptakan baik sumber daya produksi 

baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi 

untuk menciptakan modal. 

Solomon & Stuart menyatakan ”New Products or innovations, constantly 

enter the market. In marketing, the innovation is a product (a good, service or 

idea) that is perceive to be new and different from existing products”. Artinya 

produk baru atau inovasi dalam konteks pemasaran adalah barang, jasa maupun ide 

yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru dan berbeda dari barang, jasa 

maupun ide yang telah ada sebelumnya. Suatu inovasi atau dengan kata lain 
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penemuan memberikan ide baru, barang baru, pelayanan baru dan cara- cara baru 

yang lebih bermanfaat (Amabile et al, 1996). 

Membicarakan inovasi tentunya tidak jauh dengan ide yang dituang oleh 

kreativitas tinggi untuk menciptakan suatu produk yang belum pernah ada. 

Menurut Robbins (2007), kreativitas pada suatu inovasi merujuk ke kemampuan 

untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau membuat hubungan 

yang tidak biasa di antara ide-ide itu. Organisasi atau perusahaan yang merangsang 

kreativitas mengembangkan cara-cara kerja baru atau pemecahan-pemecahan 

masalah secara sehat. Inovasi adalah proses mencari ide yang kreatif dan 

mengubahnya menjadi produk, jasa atau metode kerja yang bermanfaat. Dengan 

demikian, suatu organisasi atau perusahaan yang inovatif dicirikan oleh 

kemampuannya menyalurkan kreativitas menjadi hasil-hasil yang bermanfaat. Dan 

apabila para manajer berbicara mengenai mengubah organisasi untuk membuatnya 

lebih kreatif, maka mereka akan mengembangkan inovasi tersebut 

2.1.2.1.1 Faktor yang menyebabkan inovasi 

Drucker (2007) menyatakan bahwa inovasi jarang ditemukan dalam 

munculnya inspirasi.Inovasi muncul dari analisis bermata dingin dari tujuh macam 

kesempatan yang ada. Dengan kata lain, kunci kesuksesan yang utama bukanlah 

sekedar inspirasi, tetapi praktek inovasi yang teratur di dalam perusahaan. Selain 

strategi yang tepat, kunci kesuksesan sebuah bisnis terletak pada bentuk aktivitas 

tertentu, yakni aktivitas inovasi.Aktivitas inovasi adalah “suatu upaya untuk 

menciptakan perubahan yang terarah terhadap potensi ekonomi maupun sosial 

perusahaan”. Inovasi atau suatu kreativitas yang muncul fokus pada tujuh faktor, 

antara lain : 
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1. Peristiwa-peritstiwa yang tak terduga 

Adanya kegagalan yang tak terduga menimbulkan keberhasilan dan 

kekuatan produktif inovasi bisnis, 

2. Inkongruensi 

Inkongruensi adalah penemuan metode baru yang digunakan untuk 

memproduksi suatu barang dengan hasil sama yang dilakukan pada 

metode lama. Adanya penciptaan metode baru membuahkan waktu 

yang lebih singkat serta hasil produk yang lebih kreatif sehingga 

meningkatkan kreativitas tinggi para penemu ahli. 

3. Proses-proses pemenuhan kebutuhan 

Semakin efektifnya para kinerja karyawan, semakin berhasil proses-

proses pemenuhan kebutuhan suatu negara dalam tiap produk atau jasa 

yang diproduksi. 

4. Perubahan pasar 

Adanya perubahan dan perkembangan pasar, dapat merubah strategi 

bisnis yang dapat meningkatkan proses produksi yang lebih kreatif. 

5. Perubahan demografis 

Menggunakan data eksternal yang bila digunakan akan mendorong 

perusahaan ke arah perkembangan yang lebih kreatif. 

6. Perubahan persepsi 

Adanya persepsi atau pandangan masyarakat pada suatu hal yang 

berlebihan maka disitulah waktu yang tepat bagi perusahaan untuk 

dapat menciptakan produk yang berfungsi untuk merubah persepsi 

masyarakat tentang hal tersebut. 
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7. Penemuan teknologi baru 

Penemuan itu bisa berupa penemuan teknis, saintifik, ataupun 

penemuan sosial, seperti cara memasarkan gaya baru, dan sebagainya. 

 

2.1.2.1.2 Jenis Inovasi 

Menurut Kurotko (2008) inovasi dikelompokkan menjadi 4 jenis, 

antara lain: 

a. Penemuan 

Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut 

revolisioner.Contohnya penemuan pesawat terbang oleh Wright 

bersaudara, dan telepon oleh Alexander Graham Bell. 

b. Pengembangan 

Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 

Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada 

berbeda.Misalnya pengembangan Mcd oleh Ray Kroc. 

c. Duplikasi 

Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun 

duplikasi bukan semata meniru melainkan menambah sentuhan 

kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu 

memenangkan persaingan.Misalnya duplikasi perawatan gigi 

Dentaland. 

d. Sistesis 

Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi 

formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau 
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produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi 

produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya, 

sinstesi pada arloji oleh Casio. 

 

2.1.2.1.3 Tipe Inovasi 

Ada 5 tipe inovasi menurut ahli Regis Cabral (2003) , yaitu : 

a. Inovasi Produk 

1) Definisi Inovasi Produk 

Inovasi produk merupakan pengenalan barang baru, pelayanan baru 

yang secara substansial meningkat.Melibatkan peningkatan 

karakteristik fungsi juga, kemampuan teknisi, mudah 

menggunakannya.Contohnya : telepon genggam, komputer, 

kendaraan bermotor, dsb. 

2) Penggolongan Inovasi Produk 

Dalam inovasi produk terdapat beberapa golongan yang disebutkan 

oleh Kotler (2005), antara lain : 

a. Produk baru bagi dunia  

Produk baru yang menciptakan pasar yang sama sekali baru. 

b. Lini produk baru 

Produk baru yang memungkinkan perusahaan memasuki pasar 

yang telah mapan untuk pertama kalinya. 

c. Tambahan pada lini produk yang telah ada  

Produk–produk baru yang melengkapi suatu lini produk 

perusahaan yang telah mantap. 
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d. Perbaikan dan revisi produk yang telah ada 

Produk baru yang memberikan kinerja yang lebih baik atau 

nilai yang dianggap lebih hebat dan menggantikan produk yang 

telah ada. 

e. Penentuan kembali (Repositioning) 

Produk yang telah ada diarahkan ke pasar atau segmen pasar 

yang baru. 

f. Pengurangan biaya 

Produk baru yang menyediakan kinerja serupa dengan harga 

yang lebih murah. 

3) Proses Penerimaan Inovasi Produk 

Proses penerimaan konsumen terhadap suatu inovasi prduk 

memerlukan waktu. Oleh karena itu perusahaan harus memahami 

proses penerimaan konsumen (consumer adaption process) untuk 

membangun strategi yang efektif untuk penetrasi awal. Proses 

penerimaan konsumen berfokus pada proses mental yang dilalui 

sesorang mulai dari saat pertama mendengar informasi tersebut 

sampai memakainya. Penerimaan produk baru melalui 5 tahap 

berikut : (Kotler 2005) 

1. Kesadaran (Awareness) 

Konsumen menyadari adanya inovasi tersebut tapi masih 

kekurangan informasi mengenai hal tersebut. 

2. Minat (Interest) 

Konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai inovasi 

tersebut. 
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3. Evaluasi (Evaluation) 

Konsumen mempertimbangkan untuk mencoba inovasi tersebut. 

4. Percobaan (Trial) 

Konsumen mencoba inovasi tersebut untuk memperbaiki 

perkiraanya atas nilai inovasi tersebut. 

5. Penerimaan (Adaption) 

Konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi tersebut 

sepenuhnya dan secara teratur. 

b. Inovasi Proses 

Melihatkan implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau 

pengiriman barangnya. 

c. Inovasi pemasaran 

Mengembangkan metode mencari pangsa pasar baru dengan 

meningkatkan kualitas deasin, pengemasan, dan promosi. 

d. Inovasi organisasi 

Kreasi organisasi baru, prkatek bisnis, cara menjalankan organisasi 

atau perilaku berorganisasi. 

e. Inovasi model bisnis 

Mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut. 

 

2.1.2.2 Konsep Produk 

Menurut Kotler (2005) “produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen”. Sedangkan menurut 

Tjiptono (1999) secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai 
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tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. 

Menurut Kotler (2003) ada lima tingkatan produk, yaitu core benefit, basic 

product, expected product, augmented product dan potential product. Penjelasan 

tentang kelima tingkatan produk adalah : 

1. Core benefit yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada 

pelanggan. 

2. Basic product  yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan 

oleh panca indra. 

3. Expected product yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-

kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. 

4. Augmented product  yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang 

ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. 

5. Potential product  yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang 

dialami oleh suatu produk dimasa datang. 

 

2.1.3  Harga 

2.1.3.1 Definisi Harga 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2006) adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa.Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah 

nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang atau jasa.Harga merupakan hal yang diperhatikan 

konsumen saat melakukan pembelian.Sebagian konsumen bahkan 

mengidentifikasikan harga dengan nilai. Harga merupakan elemen dari bauran 

pemasaran yang bersifat fleksibel, yang memungkinkan suatu saat harga akan 
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stabil dalam waktu tertentu tetapi dalam seketika harga dapat juga meningkat atau 

menurun dan juga merupakan satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan 

dari penjualan. 

 

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga 

Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan 

kebijakan harga.Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perasahaan dalam 

menetapkan tingkat harga bagi produknya. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat harga antara lain (Kotler, 2005) : 

a. Kurva permintaan 

Kurva yang menunjukkan tingkat pembelian pasar pada berbagai harga.Kurva 

tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan 

pasar yang beragam.Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan 

karena itu adalah memahami faktor - faktor yang mempengaruhi harga 

pembeli. 

b. Biaya 

Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga minimal yang harus 

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.Perasahaan ingin 

menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan 

penjualan produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan 

resikonya. Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu 

untuk mengetahui bagaimana biaya bervariasi bila level produksinya berubah. 

Biaya perusahaan ada dua jenis yaitu : 
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1. Biaya tetap adalah biaya - biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi 

atau penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan bulanan untuk sewa, 

gaji karyawan, dan lainnya. 

2. Biaya variabel adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut 

level produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya totalnya 

berabah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. 

 

c. Persaingan 

Persaingan dalam suatu industri dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor 

seperti: 

1. Jumlah perusahaan dalam industri 

Bila hanya ada satu perusahaan dalam industri, maka secara teoritis 

perusahaan yang bersangkutan bebas menetapkan harganya seberapapun. 

2. Ukuran relatif setiap perasahaan dalam industri. 

Bila perasahaan memiliki pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang 

bersangkutan dapat memegang inisiatif perubahan harganya. 

3. Diferensiasi produk 

Apabila perusahaan berpeluang melakukan diferensiasi dalam industrinya, 

maka perusahaan tersebut dapat mengendalikan aspek penetapan harganya, 

bahkan sekalipun perusahaan itu kecil dan banyak pesaing dalam industri. 

4. Kemudahan untuk masuk (Ease of entry) dalam industri. 

Jika suatu industri mudah untuk dimasuki, maka perusahaan yang sudah 

ada akan sulit mempengaruhi atau mengendalikan harga. 
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d. Pelanggan 

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait dan 

bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara 

akurat.Dari beberapa teori para ahli tersebut mengenai harga dan faktor- faktor 

yang mempengaruhi tingkat harga maka definisi harga yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dari definisi harga menurut Kotler (2005), bahwa harga 

adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk mendapatkan suatu produk dan 

jasa. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa harga adalah total dari semua 

nilai yang konsumen tukarkan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki 

atau menggunakan produk barang atau jasa. 

 

2.1.4 Kualitas Produk 

2.1.4.1 Definisi Kualitas Produk 

Kotler and Armstrong (2006) menyatakan kualitas produk sebagai  “the 

ability of a product to perform its functions. It includes the product’s overall 

durability, reliability, precision, ease of 12 operation and repair, and other 

valued attributes”. Artinya kualitas produk berhubungan dengan kemampuan 

produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan produk, keandalan, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian dan perbaikan, dan atribut bernilai 

lainnya.Kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya 

tahan keandalan, kecepatan pelayanan produk, ketepatan kemudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk, 

perusahaan dapat menerapkan program Total Quality Management (TQM). Selain 

mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok dari Total Quality Management 
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adalah untuk meningkatkan nilai bagi (value) bagi pelanggan. (Kotler & 

Armstrong, 2006) 

 

2.1.4.2 Dimensi Kualitas Produk 

Untuk menentukan kualitas produk dapat dimasukkan ke dalam 8 dimensi kualitas 

produk yaitu (Kotler & Armstrong, 2006) : 

a. Performance 

 Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakterisitik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli 

barang tersebut. 

b. Feature 

Karakteristik sekunder atau pelengkap yang berguna untuk menambah 

fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 

pengembangannya. 

c. Reliability 

Berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil 

menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu 

dan dalam kondisi tertentu pula. 

d. Conformance 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.Kesesuaian merefleksikan 

derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan karakteristik 

kualitas standar yang telah ditetapkan. 

e. Durability  

Berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan. 
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f. Service Ability 

Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan , kompetensi kemudahan 

dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. 

g. Aesthetic 

Karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilai-nilai estetika yang 

berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi 

individual. 

h. Fit and Finish 

Karakteristik yang bersifat subyektif yang berkaitan dengan perasaan 

pelanggan mengenai keberadaan produk sebagai produk yang berkualitas. 

 

2.1.5 Keputusan Pembelian 

2.1.5.1 Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2005) bahwa, “perilaku konsumen merupakan studi 

tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, 

menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”. 

Solomon (2003) menyatakan bahwa, “consumer behavior is the process 

involved when individuals or groups selest, purchase, use, and dispose of goods, 

services, ideas, or experiences to satisfy their needs and desires”. Yang dapat 

diartikan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu proses yang melibatkan 

seseorang ataupun suatu kelompok untuk memilih, membeli, menggunakan dan 

memanfaatkan barang-barang, pelayanan, ide, ataupun pengalan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan. 
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Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2004), perilaku konsumen 

adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang 

diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah suatu tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan suatu produk (barang atau jasa) yang diperoleh. 

 

2.1.5.2 Definisi Keputusan Pembelian Konsumen 

Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan 

masalah. Kebanyakan konsumen, baik konsumen individu maupun pembeli 

organisasi melalui proses mental yang hampir sama dalam memutuskan produk 

dan merek apa yang akan dibeli. Walaupun nyata sekali bahwa berbagai 

konsumen akhirnya memilih untuk membeli barang- barang yang berbeda 

disebabkan oleh perbedaan karakteristik pribadi (kebutuhan, manfaat yang dicari, 

sikap, nilai, pengalaman masa lalu, dan gaya hidup) dan pengaruh sosial 

(perbedaan kelas sosial, kelompok rujukan, atau kondisi keluarga) (Boyd, 2000). 

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2004) keputusan pembelian 

konsumen adalah “the selection of an option from two or alternative 

choice”.Artinya keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa 

alternatif pilihan yang ada. 

2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Untuk memahami perilaku pembelian konsumen, maka produsen dapat 

menggunakan “Models Of Buyer Behavior” yang dikemukakan Kotler & Keller 

(2006) sebagai berikut : 
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2.1.5.4 Proses Keputusan Pembelian Proses Keputusan Pembelian 

Kotler (2005) menyatakan bahwa para konsumen melewati lima tahap : 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, perilaku pasca pembelian. Jelaslah bahwa proses pembelian dimulai 

jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah 

itu”. Kotler (2005), penjelasan secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah.  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

atau eksternal. 

2. Pencarian Informasi.  

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dinamakan penguatan perhatian.Pada level ini, orang hanya sekedar lebih 

peka terhadap informasi produk. Pada level selanjutnya, orang itu mungkin 

mulai aktif mencari informasi: mencari bahan bacaan, menelepon teman, 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Melalui 

pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek 

yang bersaing beserta fitur-fitur merek tersebut. 

Rangsangsangan	  
Pemasaran	  
•  produk	  
•  harga	  
•  distribusi	  
•  promosi	  

Rangsangan	  lain	  
•  ekonomi	  
•  teknologi	  
•  kebudayaan	  
•  politiki	  

Ciri	  -‐	  ciri	  Pembeli	  
•  budaya	  
•  sosial	  
•  individu	  
•  psikologi	  

Proses	  Keputusan	  
Membeli	  
•  pengenalan	  masalah	  	  
•  pencarian	  informasi	  
•  penilaian	  alternatif	  
•  keputusan	  pembelian	  
•  perilaku	  pasca	  membeli	  

Keputusan	  
Pembelian	  
•  pilihan	  produk	  
•  pilihan	  merk	  
•  pilihan	  penjual	  
•  waktu	  yang	  tepat	  untuk	  
pembelian	  

•  jumlah	  pembelian	  
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3. Evaluasi alternatif 

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan, dan modelmodel terbaru 

yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif. 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 terntentu 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. 

4. Keputusan pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-

merek yang terdapat pada perangkat pilihan.Konsumen juga membentuk 

tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. 

5. Perilaku sesudah pembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena 

memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-

hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Menurut Kotler (2005) bahwa, 

“Para konsumen membetuk 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.Jika kinerja produk lebih rendah daripada 
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harapan, pelanggan akan kecewa, jika ternyata sesuai dengan harapan, 

pelanggan akan puas, jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas”. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka menunjang penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Inovasi 

Produk, Harga, Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen iPhone 

4S di Jakarta”, maka peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang terkait dengan topik tersebut. 

Penelitian pertama, berjudul “Pengaruh Inovasi Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Audio SONY” (Survei pada konsumen di Toko 

Aneka Irama Jl. ABC Bandung).Oleh : Agus Rahayu pada tahun 2009. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui inovasi produk yang terdiri dari keunggulan relatif, 

kompatibilitas, kompleksitas, divisibilitas, dan komunikabilitas; keputusan 

pembelian yang terdiri dari pilihan produk/jasa, pilihan merek, pilihan penyalur, 

waktu pembelian, dan jumlah pembelian produk; serta pengaruh inovasi produk 

terhadap keputusan pembelian produk audio Sony di toko Aneka Irama Jalan ABC 

Bandung. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 

sederhana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator divisibilitas dan 

komunikabilitas dalam inovasi produk pada audio Sony mendapatkan respon 

tertinggi, sedangkan indikator yang mendapatkan respon terendah dalam inovasi 

produk diperoleh indikator kompleksitas.Pengaruh inovasi produk terhadap 

keputusan pembelian dapat dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang 

menunjukan bahwa inovasi produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

keputusan pembelian. Dengan kata lain, inovasi produk dari audio Sony mampu 

mempengaruhi pelanggan untuk terus melakukan pembelian produk audio Sony. 
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Penelitian kedua berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa dan Harga Tiket 

Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Kereta Api Parahyangan jurusan Bandung-

Jakarta” penelitian ini dilakukan oleh  Rika Oktaviana pada tahun 2008. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan penetapan harga 

yang dilaksanakan oleh PT Kereta Api (Persero) DAOP II Bandung terhadapa 

keputusan pembelian (Y) pada kereta api Parahyangan dengan ukuran sampel 

berjumlah 120 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

explanatory survey.data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan angket.Untuk 

mengukur besarnya pengaruh kedua variable tersebut digunakan path analysis. Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa keduaa variabel tersebut  menunjukan pengaruh 

yang positif terhadap keputusan menggunakan kereta api parahyangan artinya 

semakin bagus kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula keputusan pembelian 

konsumen. 

Penelitian ketiga berjudul “Innovation in In-Store Promotions: Effects on 

Consumer Purchase Decision”. Penelitian ini dilakukan oleh Vasanth Kiran, 

Mousumi Majumdar, dan Krishna Kishore dari Vanguard Business School pada 

tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi dan 

promosi toko pada produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif dengan data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder melalui observasi dan wawancara beberapa toko retail di India. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa inovasi produk pada toko berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Penelitian keempat berjudul “Impact of Product Price and Quality on 

Consumer Buying Behavior: Evidence from Pakistan”.Penelitian ini dilakukan oleh 
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Raja Wasif dari Mohammad Ali Jinnah University Islamabad pada tahun 

2012.Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga produk dan kualitas 

produk terhadap perilaku konsumen ketika membeli.Penelitian ini memakai ukuran 

sampel berjumlah 100 orang dengan menggunakan analisis korelasi dan 

regresi.Hasil penelitian menyatakan bahwa harga produk berpengaruh positif 

terhadap perilaku konsumen, sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen ketika membeli. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Skripsi Analisis 

Data 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Agus 

Rahayu 

Pengaruh Inovasi 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Produk 

Audio SONY. 

Analisis 

Deskriptif  

Inovasi Produk 

(X), Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y). 

Hasil menyatakan 

inovasi produk 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

produk pada 

konsumen. 

Rika 

Oktavian 

Pengaruh Kualitas 

Jasa dan Harga 

Tiket Terhadap 

Keputusan 

Menggunakan Jasa 

Kereta Api 

Analisis 

Kuantitatif 

Analisis 

Kuantitatif 

Kualitas jasa 

(X1), harga 

(X2),Keputusan 

Pembelian 

Hasil menyatakan 

kualitas jasa dan 

harga berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

menggunakan kereta 
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Parahyangan 

jurusan Bandung-

Jakarta. 

Konsumen (Y). api parahyangan 

Vasanth 

Kiran, 

Mousumi 

Majumda

dan 

Krishna 

Kishor 

Innovation in In-

Store Promotions: 

Effects on 

Consumer 

Purchase Decision. 

Analisis 

Deskriptif 

Inovasi Produk 

(X1), Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y). 

Hasil menyatakan, 

inovasi produk 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

toko retail. 

Raja 

Wasif 

Impact of Product 

Price and Quality 

on Consumer 

Buying Behavior: 

Evidence from 

Pakistan. 

Analisis 

Kuantitatif 

Harga 

Produk(X1) 

Kualitas Produk 

(X2)Keputusan 

Pembelian 

Konsumen(Y). 

Hasil menyatakan 

harga berpengaruh 

sedangkan kualitas 

produk tidak 

terpengaruh terhadap 

perilaku konsumen 

saat membeli. 

 

Sumber : Kajian literatur yang telah diolah peneliti 
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2.3 Rerangka Pemikiran Teoritis 

Sudah merupakan ketentuan umum bilamana pemecahan suatu masalah 

diperlukan suatu landasan.Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tersebut 

mempunyai arah yang pasti dalam penyelesaiannya. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun 

suatu rerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar 

berikut ini: 

 

 

Gambar 2.2 : Rerangka Pemikiran Teoritis 

Keterangan : Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

suatu produk, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi 

pada faktor inovasi produk, harga, dan kualitas produk. 

 

 

	  

	  

	  
	  

Inovasi	   
Produk 

Harga 

Kualitas	   
Produk 

Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 
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2.4 Hipotesis  

Ho1 : Inovasi produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Ha1 : Inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Ho2 : Harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Ha2 : Harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ho3 : Kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha3 : Kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Objek Penelitian  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini 

berhubungan dengan pernyataan hipotesis dan menemukan hubungan antara variabel 

yang berbeda dengan mempertanyakan bentuk, distribusi dan eksistensi suatu 

variabel. 

Pelaksanaan metode penelitian kuantitatif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang 

data tersebut, bentuk hasil dari analisis serta interpretasi tersebut merupakan kunci 

serta inti dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang 

trejadi dalam proses penelitian (Maholtra, 2007). 

Objek penelitian pada penulisan skripsi ini pengguna produk iPhone 4s minimal 

berusia 17 tahun khususnya di Jakarta. Penelitian dilaksanakan untuk memperoleh  

informasi yang dibutuhkan guna mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen ketika memutuskan membeli produk iPhone 4S. Yang 

meliputi inovasi produk, harga, kualitas produk. 
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3.2 Metode Pengumpulan Sampel  

 3.2.1 Data yang dihimpun 

a. Data Pimer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung di 

lokasi penelitian.Data primer yang diperoleh dari subjek penelitian melalui 

observasi dan wawancara serta kuesioner dengan responden pengguna 

iPhone 4S di Jakarta. (Sugiyono, 2009) 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang berisikan informasi dan teori-teori yang 

digunakan untuk mendukung yang dilakukan. Data sekunder ini diperoleh 

melalui buku, jurnal, majalah dan internet untuk mendukung penelitian ini. 

3.2.2 Metode pengambilan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan elemen yang mempunyai karakteristik tertentu 

yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Husein Umar, 2008). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009) pengertian populasi adalah Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah warga 

yang tinggal di kota Jakarta. 
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b. Sampel 

Sugiyono (2004) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampling yang 

digunakan adalah non probability sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan responden dilakukan 

dengan teknik purposive sampling, yaitu peneliti menggunakan 

pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel 

yang sesuai dengan kriteria tertentu yang diinginkan peneliti. 

Jenis purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

judgement sampling, yaitu pengambilan sampel dimana peneliti memilih 

sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota 

sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Maholtra, 2007).Pada 

judgement sampling sampel yang diteliti dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian 

yang dikembangkan. Dalam penilitian ini, sampel yang diambil adalah 

konsumen produk Apple, dengan target remaja sampai dewasa khususnya 

daerah Jakarta. (Ferdinand, 2006). 

Lokasi yang dipilih adalah kota Jakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut 

karena pemakaian iPhone 4S tertinggi di Jakarta dan memiliki purna jual 

terbanyak di berbagai Mall khususnya ibu kota Jakarta. Proses pengambilan 

sampel dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 100 orang masyarakat 

Jakarta. Kuisioner diberikan kepada mereka yang mudah ditemui di jalan, di 

pusat perbelanjaan, di kampus, dan yang sudah pernah menggunakan produk 
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Apple khususnya iPhone 4S.Pengumpulan data untuk penelitian ini juga bisa 

dengan cara studi lapangan yaitu dengan menyebarkan kuesioner berupa 

kertas dan juga berupa link yang merupakan halaman web yang berisikan 

kuesioner kepada 100 responden.Pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari 2013. 

Alasan pemilihan responden berjumlah 100 orang ini adalah agar bisa 

mendapatkan data dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan sampling 

error sebesar 10%. Angka tersebut di dapat dari jumlah sampel dengan 

populasi tak terhingga.Angka tersebut juga bisa dihitung secara sistematis, 

dengan menggunakan rumus untuk mencari jumlah sampel tak terhingga 

(Walpole, 1995). 

 

Keterangan : 

N = jumlah responden yang dijadikan sampel 

a = Tingkat kepercayaan 

p = proporsi populasi konsumen 

e = kesalahan dugaan 

Z = nilai norma 

 

Bila α = 5% dan e = 10% , dengan asumsi p = ½     dan populasi tak terhingga 

maka n (jumah sampel) yang dibutuhkan  adalah : 

 n = 1,962 x 0,0025   Zα / 2 = Z 0,0025 = 1,96 

   0,12 

 

 n = 0,9064   =  96, 04 dibulatkan menjadi 100. 

          0,12 
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Menurut rumus jumlah sampel tak terhingga tersebut, jumlah yang dibutuhkan 

sebesar 96 orang.Tetapi responden yang diambil dalam penelitian ini dibulatkan 

menjadi 100 orang. 

 

3.4 Metode Analisa Data 

3.4.1Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini definisi operasional variabel bebas (X) dan variabel  terikat 

(Y) sebagai berikut : 

Variabel 

latern 

Konsep teori indikator Skala 

Inovasi 

produk (x1) 

produk baru atau 

inovasi dalam konteks 

pemasaran adalah 

barang, jasa maupun ide 

yang dipersepsikan 

sebagai sesuatu yang 

baru dan berbeda dari 

barang, jasa maupun ide 

yang telah ada 

sebelumnya. Solomon 

& Stuart (2011) 

1. iPhone 4s mempunyai 

peningkatan karakteristik fungsi 

dari iPhone sebelumnya. 

2. iPhone 4s memiliki 

kemampuan teknis yang lebih 

inovatif dari iPhone 

sebelumnya. 

3. iPhone 4s mudah untuk 

digunakan. 

Regis Cabral (2003) 

1-7 

Harga (x2) harga adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan 

1. Harga iPhone 4s sesuai dengan 

permintaan pasar. 

1-7 
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untuk mendapatkan 

suatu produk dan jasa. 

Kotler & Armstrong 

(2011) 

2. Harga iPhone 4s sesuai dengan 

daya beli pelanggan. 

3. Harga iPhone 4s sangat 

kompetitif di pasaran. 

Kotler (2002) 

Kualitas 

produk (x3) 

Kemampuan suatu 

produk untuk 

melaksanakan 

fungsinya meliputi, 

daya tahan keandalan, 

kecepatan pelayanan 

produk, ketepatan 

kemudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut 

bernilai lainnya 

Kotler & Armstrong 

(2004) 

1. iPhone 4s memiliki fungsi dan 

karakteristik sesuai pelanggan. 

2. iPhone 4s memiliki pelengkap 

produk yang berguna 

dibanding merk lain. 

3. iPhone 4s dapat digunakan 

dalam tiap kondisi. 

4. iPhone 4s memiliki 

karakteristik desain yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan 

produk Apple lainnya. 

5. iPhone 4s memiliki daya tahan 

penggunaan dalam jangka 

waktu lama (awet). 

6. iPhone 4s memiliki pelayanan 

yang baik dalam perbaikan 

produk. 

7. iPhone 4s sesuai dengan 

karakterisik saya dalam 

1-7 

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   54	  

menggunakan gadget. 

8. iPhone 4s sangat melekat 

dibenak saya sebagai produk 

yang berkualitas. 

Kotler & Armstrong (2004) 

 

Variabe 

latern 

Konsep teori Indikator Skala 

Keputusan 

pembelian 

(Y1) 

Karakteristik pembeli 

dan proses 

pengambilan 

keputusannya akan 

menimbulkan 

keputusan pembelian.  

Kotler (2005) 

1. iPhone 4s memiliki kebutuhan 

manfaat yang seseorang cari 

2. iPhone 4s sesuai dengan sikap 

anda dalam menggunakan gadget 

3. iPhone 4s memiliki nilai tersendiri 

dibanding merk lainnya  

4. iPhone 4s sesuai dengan gaya 

hidup masyarakat kini 

5. iPhone 4s sesuai dengan 

pengalaman penggunaan gadget 

sebelumnya 

6. iPhone 4s menciptakan kelas 

sosial tersendiri di masyarakat 

Kotler (2005)  

1-7 
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Pengukuran untuk masing-masing variabel bebas dilakukan dalam bentuk 

Scoring, yaitu kegiatan yang berupa penelitian atau pengharapan yang berupa angka – 

angka kuantitatif yang diperlukan dalam penghitungan hipotesis. Dalam penelitian ini, 

jawaban yang diberikan oleh konsumen kemudian diberi skor dengan mengacu pada 

pengukuran data interval (interval scale), yaitu dengan teknik agree-disagree scale 

dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban setuju – tidak setuju 

dalam berbagai rentang nilai menurut Ferdinand (2006). Urutan skala terdiri dari : 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

2 = Tidak Setuju (TS)  

3 = Agak Tidak Setuju (ATS) 

4 = Tidak Ada Pendapat (TAP) 

5= Agak Setuju (AS) 

6 = Setuju (S) 

7 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.4.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.2.1 Model Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahuihubungan sebab 

akibat dengan menentukan nilai Y (sebagai variabel terikat) dan untuk 

memperkirakan nilai-nilai yang berhubungan dengan X(sebagai variabel 

bebas). 
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3.4.2.2 Uji Statistik 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan 

data, validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. 

Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu 

faktor ( antara faktor yang satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran 

validitas faktor ini dengan cara mengorelasikan antara skor faktor 

(penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (totak 

keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran validitas item dengan cara 

mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. 

Uji validitas ini bisa dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan nilai r tabel.Nilai r hitung diambil dari output SPSS Cronbach Alpha 

pada kolom Correlated Item–Total Correlation. Sedangkan nilai r tabel 

diambil dengan menggunakan rumus df = n – 2. (Ghozali, 2006).Jika r hitung 

≥ r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-tem 

pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid).Begitu juga sebaliknya, jika Jika r hitung ≤ r tabel (uji dua sisi dengan 

sig. 0,05) maka instrumen atau item-tem pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Ghozali, 2006) 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur tersebut diulang. Menurut Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak 
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(2004) uji realibilitas adalah uji kehandalan yang digunakan dalam riset. 

Instrumen riset yang handal akan mampu mengungkapkan informasi yang 

sebenarnya di lapangan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Menurut Triton (2006) dikutip dalam buku Sujianto (2009) menjelaskan 

mengenai ukuran reliabel sebagai berikut: 

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

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

3. Nilai Cronbach’s Alpha 0,41 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel 

4. Nilai Cronbach’s Alpha 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel 

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

3) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal menurut 

Ghozali (2007).Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. 

Menurut Ghozali (2007) dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Jika data menyebar di sekitar  garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi menunjukkan asumsi normalitas.  

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribudi normal, maka model regreesi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah situasi yang mengakibatkan variabel 

independen saling berkorelasi yang terjadi ketika standar errors sangat 

tinggi atau nilai t rasio sangat rendah.Efek dari multikolinieritas adalah 

menyulitkan interpretasi kontribusi satu variabel independen dari 

sekumpulan prediktornya dalam satu model regresi. Untuk itu, uji 

mulitikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2007). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2007) : 

a. Nilai  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

2R
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b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggii (umumnya di atas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

Walaupun begitu, tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas 

dapat disebabkan kerena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel 

independen.  

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya 

(2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap 

variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. 

Nilai cut off yang biasanya dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas dalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10. 

c. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  variance dari residual 

satu pengamatan ke pangamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, da jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
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regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, 

2007).Adanya heteroskedastisitas mengakibatkan koefisien menjadi 

tidak efisien karena adanya large error variances atau mungkin masih 

unbiased, atau juga keduanya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan White 

Heterokedasticity Test. Untuk mengetahui apakah terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi ini, digunakan dua analisis yaitu 

dengan grafik plot dan uji Glejser. Grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola 

yang tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. 

 

4) Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

Ghozali (2005) menjelaskan, analisis determinasi dalam regresi linear 

sederhana digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh 

variabel independent secara parsial terhadap variabel dependent.Koefisien 

determinasi atau R-Square ini menunjukan seberapa besar presentase 

variabel independent yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel dependent secara parsial. 

Uji Koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi 

dalam variabel dependen keputusan pembelian konsumen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independeninovasi produk, harga, dan 

kualitas produk. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis. 

 

2R
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Adapun rumusnya adalah : 

   

Keterangan : 

 = Adjusted R square 

 = R square. 

 

5) Uji Regresi Parsial / t-test 

Langkah-langkah pengujian untuk uji t ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

- (tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel independen  terhadap variabel dependen)  

- (terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen)  

2. Mengunakan tingkat kesalahan atau taraf signifikansi ( ) = 5% 

3. Mencari t-hitung  

4. Menentukan t tabel  

 Tabel distribusi t dapat dicari pada α = 5%  : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi)  

 dengan df = n– k– 1    

  

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
−

−
−−=

kn
nRR 1)1(1 22

2R

2R

0: 10 =βH

0: 1 ≠βaH

α

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   62	  

Keterangan : n = jumlah kasus  

   k = jumlah variabel independen    

5. Kriteria Pengujian 

 Ho diterima jika  t tabel < t hitung, sedangkan Ho ditolak jika t tabel > 

t  hitung. (Ghozali, 2005) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Apple, Inc. 

Tentu banyak di antara kita yang mengenal produk Apple.Hampir di setiap 

peluncuran produknya, pembeli rela mengantri panjang hanya agar dapat menjadi 

salah satu orang pertama yang memiliki produk tersebut.Pendirinya, Steve Jobs 

adalah pemimpin legenda yang dipecat dari perusahaannya sendiri namun berhasil 

bangkit dan mampu mengembangkan Apple menjadi perusahaan yang disegani di 

seluruh pasar dunia. 

Perusahaan Apple tidak lepas dari sejarah dibalik logo buah apel yang 

tergigit.Beberapa sumber menyatakan bahwa Steve Jobs mengumpamakan buah apel 

seperti ilmu pengetahuan, Gigitannya adalah simbol kalau manusia tidak bisa 

memakan semua ilmu, tapi hanya sebagian saja. Namun alasan lain dikatakan bahwa 

Steve Jobs merupakan penggemar sejati The Beatles, maka dia pun mencontek logo 

itu dari salah satu album The Beatles. 

 

Gambar 4.1 Perubahan Logo Apple, Inc. 

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   64	  

Masa – masa pengembangan produk Apple dimulai setelah tahun 1995, 

dimana Microsoft mengeluarkan Windows 95. Apple tidak dapat memberi 

perlawanan yang kuat di industri sehingga perusahaan mulai masuk dalam spiral 

kematian perusahaan.CEO pada saat itu, Gil Amelio melakukan berbagai macam cara 

untuk menyelamatkan perusahaan mulai dari merumahkan karyawan sampai dengan 

merestrukturisasi ulang produk-produk perusahaan menjadi empat kategori saja. 

Namun langkah itu belum dapat menyelamatkan perusahaan, banyak media dan 

pengamat memperkirakan bahwa perusahaan akan dijual kepada IBM, Motorola, 

Sony, atau Hewlett Packard. 

Pada September 1997, hanya dua bulan sebelum Apple menuju kebangkrutan, 

Steve Jobs setuju untuk kembali ke perusahaan dan menjabat sebagai CEO 

sementara.Pada saat itu, pecinta Apple gembira mendengar kabar tersebut namun 

dunia bisnis pada umumnya tidak memiliki harapan yang cukup besar.Dan dalam 

tempo waktu setahun, terjadi beberapa perubahan radikal dalam perusahaan.Steve 

Jobs membuat langkah mengejutkan dengan mengurangi variasi berbagai produk 

Apple menjadi satu varian saja. Dengan core competency yang dimiliki, Steve Jobs 

memutuskan bahwa Apple akan melayani ceruk pasar di industri. 

Sebagai contoh, Steve membuat 15 varian desktop menjadi satu varian saja, 

begitu pula dengan berbagai alat portable dan perangkat genggam menjadi hanya satu 

model saja. Beberapa posisi dan ukuran tim disusutkan agar organisasi secara 

keseluruhan lebih ramping lagi. Dari segi produksi, Steve memutuskan untuk 

memproduksi peralatan ke Taiwan.Dengan menggunakan sistem produksi yang lebih 

simpel, Steved memotong lebih dari 80 persen persediaan di gudang.Web perusahaan 

dipakai untuk menjual produk perusahaan langsung kepada konsumen sehingga Apple 
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menghilangkan distributor dan dealers dalam rantai nilai perusahaan. Hal ini 

membuat Apple fokus pada kegiatan bisnis yang dimiliki dan koordinasi antar pihak 

baik di dalam maupun di luar usaha. 

4.1.2 Produk Apple 

4.1.2.1 iPhone 

iPhone adalah smartphone yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc Ini 

berjalan Apple IOS sistem operasi mobile, awalnya bernama "iPhone OS". IPhone 

pertama dirilis pada tanggal 29 Juni 2007, iPhone terbaru yaitu generasi keenam, 

iPhone 5, dirilis pada tanggal 21 September 2012. User interface dibangun sekitar 

multi-touch layar perangkat, termasuk keyboard virtual daripada satu fisik.  

iPhone dapat merekam video (meskipun ini bukan fitur standar sampai iPhone 

3GS), mengambil foto, memutar musik, mengirim dan menerima email, menjelajah 

web, mengirim teks, dan menerima pesan suara visual. Lain fungsi-game, referensi, 

navigasi GPS, jaringan sosial, dan dapat diaktifkan dengan mengunduh aplikasi, 

seperti tahun 2012, App Store menawarkan lebih dari 700.000 aplikasi oleh Apple 

dan pihak ketiga. 

Ada enam generasi model iPhone, masing-masing didampingi oleh salah satu 

dari enam rilis utama IOS.IPhone asli adalah ponsel GSM, dan preseden desain 

mapan, seperti ukuran layar dan penempatan tombol, yang telah bertahan melalui 

semua model. IPhone 3G menambahkan kemampuan jaringan seluler 3G dan A-GPS 

lokasi. IPhone 3GS menambahkan prosesor yang lebih cepat dan kamera resolusi 

tinggi yang dapat merekam video pada 480p. IPhone 4 menampilkan resolusi tinggi-

960 × 640 "retina display", lebih tinggi resolusi kamera menghadap ke belakang dan 

resolusi rendah kamera menghadap ke depan untuk panggilan video dan aplikasi 
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lainnya. iPhone 4S menambahkan 8. - megapiksel dengan merekam video 1080p, 

prosesor dual-core, dan suara sistem bahasa alami kontrol yang disebut Siri. iPhone 5 

fitur prosesor A6 baru, memegang layar 4-inch Retina yang lebih besar dari 3,5-inch 

layar pendahulunya, dan menggantikan konektor 30-pin dengan konektor petir serba 

digital. 

 

Gambar 4.2 produk iPhone 

4.1.2.2 iPod 

iPod adalah perangkat pemutar media digital  yang dirancang dan dijual 

oleh Apple. Nama "iPod" juga dahulu merupakan nama salah satu varian pemutar 

media digital dalam rangkaian tersebut (varian ini kini disebut "iPod classic"). 

Sebagian besar varian iPod memberikan antarmuka pengguna (user interface) yang 

sederhana dengan menggunakan disain dalam bentuk roda putar (scroll wheel). iPod 

classic menyimpan datanya di dalam sebuah hard drive, sementara model lainnya 

menggunakan flash memory. Seperti sebagian besar perangkat pemain musik lainnya, 

iPod bisa digunakan sebagai hard drive eksternal bila disambungkan ke sebuah 

komputer. 

Tony Fadell pertama kali mendapat ilham untuk membuat iPod di luar 

perusahaan Apple Computer saat itu ia mengalami kesulitan mencari dana untuk 
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membiayai perangkat pemain musik yang ia ciptakan. Pada waktu ia menunjukkannya 

kepada Apple Computer, perusahaan tersebut menyewanya sebagai kontraktor 

mandiri untuk membuahkan hasil dari projek ini. Ia diberikan tanggung jawab untuk 

menggalang tim yang akan mengembangkan dua generasi pertama dari perangkat ini. 

Setelah itu perkembangan iPod yang selanjutnya dilakukan di bawah naungan 

Jonathan Ive yang merupakan kepala grup disain industri di Apple Computer. 

Sampai bulan Oktober 2004, iPod mendominasi penjualan perangkat pemain 

musik di Amerika Serikat, dengan meraih 92% dari pasaran perangkat hard drive dan 

lebih dari 65% dari pasaran jenis lainnya. iPod telah berhasil dijual dengan pesat, 

melebihi sepuluh juta unit dalam tiga tahun terakhir ini. Perangkat tersebut 

mempunyai pengaruh kebudayaan yang sangat besar di masyarakat bila dibanding 

dengan saat alat tersebut pertama kali diluncurkan. 

 

Gambar 4.3 Produk iPod 

4.1.2.3 iPad 

iPad adalah sebuah produk komputer tablet buatan Apple Inc. iPad memiliki 

bentuk tampilan yang hampir serupa dengan iPod Touch dan iPhone, hanya saja 

ukurannya lebih besar dibandingkan kedua produk tersebut dan memiliki fungsi-

fungsi tambahan seperti yang ada pada sistem operasi Mac OS X. 
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Tablet komputer pertama Apple adalah Newton MessagePad 100,  yang 

pertama kali diperkenalkan tahun 1993. Apple juga meluncurkan prototype tablet 

berbasis PowerBook Duo, PenLite, namun memutuskan untuk tidak menjualnya 

karena khawatir akan mengurangi penjualan MessagePad.  

Pada akhir tahun 2009, rumor peluncuran iPad mengemuka. Spekulasi tentang 

nama produk ini bermunculan, termasuk di antaranya iTablet dan iSlate. iPad 

akhirnya diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2010 oleh Steve Jobs di Yerba Buena 

Center for the Arts, San Francisco. 

iPad generasi pertama, Apple memiliki dua jenis model, yakni Wi-Fi dengan 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n dengan berat 680 gram dan telah dipasarkan sejak 3 April 2010 

dan model Wi-Fi + 3G yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan 

jaringan HSDPA dengan berat 730 gram, yang telah dipasarkan sejak akhir April 

2010. Produk ini memiliki desain layar multi-sentuh 9.56x7.47inci dengan lebar layar 

9.7 inci atau sekitar 25 sentimeter (cm), yang dilengkapi LED backlight dengan 

teknologi IPS (singkatan dari In-Plane Switching), resolusi 1024x768 piksel, 

kapasitas memori flash drive mulai dari kisaran 16 gigabita (Gb) hingga 64 Gb, 

prosesor 1 gigahertz (GHz) Apple A4, baterai lithium-polymer yang dapat bertahan 

hingga 10 jam pemakaian, mendukung pemutaran audio dengan format AAC, MP3, 

VBR, audible, apple lossless, AIFF dan WAV serta mendukung format video H.264 

hingga 720p, .m4v, .mp4, .mov, dan MPEG-4. Selain itu juga terdapat Bluetooth 2.1 

, kompas digital, GPS, Wi-Fi(802.11a/b/g/n), dock connector, built-in speaker, 

mikrofon, 3.5-mm stereo headphone jack dan menggunakan sistem operasiyang sama 

dengan sistem operasi iPhone. 

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   69	  

 

Gambar 4.4 Produk iPad 

 

4.1.2.4 iMac 

iMac adalah komputerMacintosh dengan konsep all-in-one yang 

dikembangkan oleh Apple Computer. Komputer ini dibuat dengan tujuan untuk 

meraih pengguna di tingkat rumah pribadi dan pendidikan. 

iMac yang pertama diperkenalkan pada tanggal 7 Mei1998 oleh Apple 

Computer dan mulai dijual pada bulan Agustus di tahun yang sama. Para kritikus 

yang mendukung produk ini melihat iMac sebagai inovasi dalam desain komputer 

yang merupakan desain komputer pribadi pertama yang mengutamakan seni sebagai 

tujuan utamanya. Produk ini dibuat dengan konsep all-in-one, dimana layar dan unit 

proses pusatnya (central processing unit) ditampung dalam satu kemasan dimana 

konsep ini sudah menjadi tradisi Apple Computer dalam menciptakan komputer all-

in-one. Perangkat ini menggunakan prosesor PowerPC/G3 233 MHz dan bagian 

luarnya diberi warna Biru Bondi.Rancangan ini dibuat Jonathan Ive, yang sekarang 

adalah Wakil Kepala Desain Industri di Apple Computer. 

Beberapa bulan kemudian Apple merilis revisi selanjutnya dari mesin iMac 

G3 233 MHz ini.Dengan merevisi atau menambah jumlah Video RAMnya menjadi 
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6MB dan beberapa revisi pada perangkat kerasnya juga (kabel dari papan analog 

video serta papan pemasok kekuatan listrik/catu daya).Dengan seiring waktu maka 

dikeluarkanlah iMac G3 generasi selanjutnya yang menyertakan slot pengeluar CD 

otomatis atau slot loading.Terdapat slot pengeluar cd otomatis/slot loading CD-

RW/DVD untuk iMac G3 350MHz dan sampai dengan 700 MHz. 

iMac adalah langkah pertama untuk mengubah persepsi masyarakat dan 

kesuksesan Apple Computer. Produk ini adalah tahap pertama dari banyak inovasi 

yang diperkenalkan oleh Steve Jobs yang merupakan pemimpin sementara pada saat 

itu. Meskipun Apple Computer memiliki pangsa pasar yang kecil, iMac telah 

membuat masyarakat sadar akan keberadaaan perusahaan tersebut, dan bahkan telah 

memberi ilham bagi usaha lain untuk menjiplak cara kerja mereka. 

Dengan desain yang mengingatkan banyak orang akan produk Macintosh yang 

pertama kali, iMac memiliki handle yang memungkinkan orang untuk menenteng 

komputer tersebut ke mana-mana. iMac juga mengadopsi desain Macintosh yang 

tidak memungkinkan pengguna untuk menambah piranti keras lainnya ke dalam 

komputer. Tetapi pengguna yang banyak akal bisa menggunakan cara jitu untuk 

mengatasinya.iMac adalah computer Apple pertama yang mengadopsi proses Intel 

Core Duo di bulan Januari 2006 dan kemudian Intel Core 2 Duo di Agustus 2006. 

 

 

Gambar 4.5 Produk iMac 
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4.1.2.5 iTunes 

iTunes adalah sebuah piranti lunak dari Apple Computer yang bisa memutar, 

mengorganisasi dan membeli lagu (dari iTunes Store). iTunes digunakan untuk 

mengelola isi di iPod, iPhone, iPod Touch dan iPad. Para pengguna iOS 

menggunakan iTunes untuk mengunduh aplikasi dari App Store.Piranti lunak ini 

tersedia dalam versi yang bisa dijalankan menggunakan sistem operasi Mac OS X, 

Windows2000, XP dan Vista.Versi iTunes yang sebelumnya juga bisa dijalankan 

dalam Mac OS 9 namun Apple sudah tidak menyediakannya lagi.Piranti ini telah 

mendapatkan reputasi karena mudah digunakan dan organisasi lagunya yang bagus. 

Sebelum munculnya iTunes, sebuah perusahaan piranti lunak Casady & 

Greene sudah menciptakan sebuah piranti pemutar lagu bernama SoundJam 

MP.Apple membeli piranti lunak tersebut dari Casady & Greene dan membawa tiga 

programmer dari perusahaan tersebut untuk menciptakan iTunes.Versi iTunes yang 

pertama terlihat sangat mirip dengan SoundJam MP hanya ditambah dengan 

kemampuan merekam lagu ke dalam CD dan beberapa perubahan dalam 

penampilannya.Untuk versi selanjutnya Apple sudah menambahkan banyak fitur 

lainnya. 

iTunes memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengorganisasi, mengubah informasi dan merekam lagu dari sebuah CD. Selain itu 

iTunes juga bisa mengirim lagu ke dalam perangkat pemutar lagu, iPod, dan juga 

membeli lagu dari iTunes Store melalui internet. 

Salah satu fitur iTunes yang menarik adalah kemampuannya untuk membuat 

Smart Playlist yang merupakan sebuah playlist yang bisa mengubah isinya bila 

pengguna melakukan manipulasi terhadap lagu yang ada di dalam koleksinya. 
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a. Pemutar Musik 

iTunes menyimpan informasi tentang setiap lagi di dalam dua dokumen yang 

berbeda. Dokumen yang pertama adalah sebuah dokumen dengan format binari 

bernama iTunes 4 Music Library.Dokumen ini adalah dokumen utama yang 

digunakan oleh iTunes untuk menyusun koleksi lagunya. Dokumen yang kedua 

memiliki format XML yang diberi namaiTunes Music Library.xml. Dokumen ini tidak 

digunakan oleh iTunes namun disediakan agar piranti lunak lainnya seperti iDVD, 

iMovie dan iPhoto yang dibuat oleh Apple sendiri, ataupun piranti buatan perusahaan 

lainnya bisa mendapat informasi yang lengkap tentang isi koleksi lagu milik 

pengguna iTunes tersebut. 

 
b. Format Dokumen 

Saat ini iTunes bisa memutar dokumen dengan format MP3, AIFF, WAV, 

AAC dan Apple Lossless.Karena iTunes menggunakan teknologi QuickTime, banyak 

dokumen yang bisa dimainkan dengan piranti lunak QuickTime juga bisa diputar 

dengan iTunes.iTunes juga bisa memainkan lagu yang dibeli dari iTunes Store dan 

bahkan format yang bebas seperti OGG dengan menambahkan plug-in ke dalam 

komponen QuickTime. iTunes versi Windows bahkan bisa mengubah dokumen jenis 

WMA menjadi AAC langsung di dalam program iTunes tersebut. Namun iTunes 

tidak memiliki kemampuan untuk memainkan dokumen WMA secara langsung. 

 

Gambar 4.6 Laman iTunes Store 
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4.1.2.6 Support 

a. iCloud 

iCloud merupakan layanan komputasi awan terbaru yang dipublikasikan oleh 

Apple Inc. iCloud memungkinkan para penggunanya untuk mensinkronisasi data 

seperti foto, musik, dan dokumen ke dalam iPhone, iPad, iPod Touch, Mac dan 

komputer secara otomatis pada waktu yang bersamaan. Sehingga pengguna dapat 

mengaksesnya dimana saja dan kapan saja tanpa perlu mem-back up data secara 

manual. 

iCloud merupakan bentuk pengembangan dari trend teknologi terbaru 

dibidang jaringan yaitu komputasi awan (cloud computing). iCloud bekerja pada 

perangkat yang memiliki sistem operasi Mac OS X, iOS dan Microsoft Windows 

terbaru yaitu Windows Vista dan Windows 7 . 

 

Gambar 4.7 Aplikasi iCloud 

 

b. Apple TV 

Apple TV adalah perangkat digital media receiver yang merupakan sebuah 

komputer yang berjenis small form factor (SFF) yang ditujukan untuk 
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menjalankan data digital yang berasal dari iTunes, Netflix, YouTube, Flickr, dan 

MobileMe. 

Selain itu, Apple TV juga dapat menjalankan data dari komputer dengan 

sistem operasi Mac OS X atau Windows melalui software iTunes.Apple TV 

ditampilkan melalui enhanced-definition atau high-definition wide screen 

television. 

Apple TV mulai dipasarkan pada Maret 2007 dengan generasi pertama yang 

dilengkapi dengan hard disk 40 GB. Lalu disusul dua bulan kemudian, Apple TV 

dipasarkan dengan versi hard disk 160 GB. 

 

 

Gambar 4.8 Produk Apple TV 

4.1.3 Penghargaan Produk Apple 

Dengan dedikasi Apple yang sangat tinggi mendukung adanya teknologi 

device pada jaman sekarang, perusahaan Apple diberikan penghargaan yaitu berupa 

gelar sebagai perusahaan paling inovatif pada tahun 2012 ini. Tidak hanya berawal 

dari tahun ini, gelar perusahaan paling inovatif yang didapat Apple sudah bertahan 

dari tahun 2010 hingga saat ini. Apple mengalahkan beberapa perusahaan besar 

seperti Google, Microsoft, Samsung, dan lainnya. 
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Gambar 4.9 Data Produk Terinovatif 2011 

Berikut penghargaan yang didapat Perusahaan Apple beberapa tahun ini, 

antara lain : 

1. TIME Magazine : iPhone 5 sebagai “Gadget Of The Year” 

2. MWC 2011 Awards : iPhone 4 sebagai perangkat terbaik 

3. CEBIT Awards : Apple sebagai IF Product Design terbaik 

4. Technology and Engineering Emmy Awards : Apple sebagai “Eco-system 

for Real Time Presentation of TV Content to Mobile Devices without the 

use of Specialized Television Hardware”. 

 

4.2 Hasil dan Analisa Pembahasan 

4.2.1 Karakteristik Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan kuisioner, didapat data jenis kelamin konsumen sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah 

 

Persentase 

1 Laki – laki 36 36% 

2 Perempuan 64 64% 

 Jumlah 100 100% 

  Sumber : data kuisioner diolah 

 

 

Gambar 4.1 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuisioner diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 64 orang atau sebesar 64% dari total responden yang 

berjumlah 100 orang. Adapun responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 34 

orang atau sebesar 34%. 

laki	  -‐	  laki	  

perempuan	  
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4.2.1.2 Usia 

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Usia Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Gambar 4.2 Pie Chart Usia Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Berdasarkan usia responden yang dibagi menjadi 5 kelompok, yakni skala 

kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 30-40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Gambar 4.3 

menunjukan bahwa responden yang berada pada skala usia kurang dari 20 tahun 

dengan jumlah sebesar 3 orang (3%). Responden yang berusia antara 20 tahun hingga 

30 tahun sebesar 93 orang (93%).Responden yang berusia antara 30 tahun hingga 40 

<20	  tahun	  

20-‐30	  tahun	  

30-‐40	  tahun	  

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   78	  

tahun sebanyak 4 orang (4%).Sedangkan yang berusia lebih dari 40 tahun tidak ada 

responden. 

4.2.1.3 Alamat 

Tabel 4.3 Hasil Pengolahan Alamat Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

Gambar 4.3 Pie Chart Alamat Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang berlokasi 

tempat tinggal di Jakarta Utara berjumlah 7 orang atau sebesar 7% dari total 

responden yang berjumlah 100 orang, responden yang berlokasi tempat tinggal di 

Jakarta Timur berjumlah 22 orang atau sebesar 22%, responden yang berlokasi tempat 

Jakarta	  Utara	  

Jakarta	  Timur	  

Jakarta	  Selatan	  

Jakarta	  Barat	  

Jakarta	  Pusat	  

Lain-‐lain	  
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tinggal di Jakarta Selatan berjumlah 43 orang atau sebesar 43%, responden yang 

berlokasi tempat tinggal di Jakarta Barat berjumlah 4 orang atau sebesar 4%, 

responden yang berlokasi tempat tinggal di Jakarta Pusat berjumlah 6 orang atau 

sebesar 6%, responden yang berlokasi di luar Jakarta berjumlah 18 orang atau sebesar 

18%.  

 

4.2.1.4 Pekerjaan 

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Pekerjaan Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

Gambar 4.4 Pie Chart Pekerjaan Responden 

 

  Sumber : data kuisioner diolah 

 

Gambar 4. 4 adalah jenis pekerjaan pada kriteria ini, penulis 

mengklasifikasikan menjadi 6 kelompok pekerjaan dan 1 kelompok pekerjaan 

lainnya, antara lain PNS, Pegawai Swasta, Pelajar/Mahasiswa, TNI/POLRI, 

PNS	  

Pegawai	  
Swasta	  

Pelajar/
Mahasiswa	  

Wiraswasta	  

Lain-‐lain	  
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Wiraswasta, dan kelompok pekerjaan lainnya seperti ibu rumah tangga/pensiunan. 

Sebagian besar kelompok pekerjaan didominasi oleh Pelajar/Mahasiswa yang 

berjumlah 57 responden (57%), pegawai swasta berjumlah 32 responden (32%), 

Wiraswasta berjumlah 6 responden (6%), kelompok pekerjaan lainnya (ibu rumah 

tangga atau pensiunan) berjumlah 4 responden (4%) dan PNS berjumlah 1 (1%).  

4.2.1.5 Pengeluaran 

Tabel 4.5 Hasil Pengolahan Pengeluaran Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Gambar 4.5 Pie Chart Pengeluaran Responden 

 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Gambar 4.5 adalah jumlah pengeluaran pada kriteria ini, penulis membedakan 

menjadi 4 jumlah antara lain pengeluaran kurang dari 500.000 yang berjumlah 2 

<Rp.500.000	  

Rp.500.000-‐
Rp.1.000.000	  

Rp.1.000.000-‐
Rp.5.000.000	  

>Rp.5.000.000	  
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orang responden 2%, pengeluaran 500.000-1.000.000 berjumlah 15 orang responden 

15%, pengeluaran 1.000.000-5.000.000 berjumlah 46 orang responden 46%, dan 

pengeluaran lebih dari 5.000.000 berjumlah 37 orang responden 37%. 

 

4.2.2 Analisa Hasil Pre-Test 

Proses pretest dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari tahun 2013 

dengan jumlah responden 30 orang. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil uji 

validitas dan reliabilitas dari data pre-test. 

4.2.2.1 Uji Validitas 

Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel inovasi produk, harga, kualitas 

produk dan keputusan pembelian konsumen dapat menjelaskan bahwa pernyataan 

yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid bila mempunyai nilai muatan 

faktor > 0,5. 

 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Inovasi Produk Pre-Test 

Variabel 

 

Indikator Nilai Muatan 

Faktor 

Kesimpulan 

 IP 1 0,674 Valid 

Inovasi IP 2 0,619 Valid 

Produk IP 3 0,752  valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa indikator IP 1 memiliki 

nilai muatan faktor sebesar 0,674 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator IP 2 memiliki 
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nilai muatan faktor sebesar 0,619 > 0,5 dapat dikatakan valid, dan indikator IP 3 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,752 > 0,5 dapat dikatakan valid. 

 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Harga Pre-Test 

Variabel 

 

Indikator Nilai Muatan 

Faktor 

Kesimpulan 

 HRG 1 0,685 Valid 

Harga HRG 2 0,684 Valid 

 HRG 3 0,688 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa indikator HRG 1 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,685 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator 

HRG 2 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,684 > 0,5 dapat dikatakan valid, dan 

indikator HRG 3 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,688 > 0,5 dapat dikatakan 

valid. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Kualitas Produk Pre-Test 

Variabel Indikator Nilai Muatan 

Faktor 

Kesimpulan 

 KP 1 0,794 Valid 

 KP 2 0,668 Valid 

 KP 3 0,782 Valid 
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Kualitas  KP 4 0,813 Valid 

Produk KP 5 0,717 Valid 

 KP 6 0,665 Valid 

 KP 7 0,689 Valid 

 KP 8 0,682 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa indikator KP 1 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,794 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator KP  

2 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,668 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator 

KP 3 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,782 > 0,5 dapat dikatakan valid, 

indikator KP 4 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,813 > 0,5 dapat dikatakan 

valid, indikator KP 5 memiliki nilai muatan faktor sebesar  0,717 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, indikator KP 6 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,665 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator KP 7 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,689 > 

0,5 dapat dikatakan valid dan indikator KP  8 memiliki nilai muatan faktor sebesar 

0,682 > 0,5 dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Validitas Keputusan Pembelian Konsumen Pre-Test 

variabel Indikator Nilai Muatan 

Faktor 

Kesimpulan 

Keputusan KPK 1 0,655  Valid 

Pembelian KPK 2 0,558 Valid 
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Konsumen KPK 3 0,572 Valid 

 KPK 4 0,607 Valid 

 KPK 4 0,607 Valid 

 KPK 5 0,806 Valid 

 KPK 6 0,627 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.9 menjelaskan bahwa indikator KPK 1 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,655 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator 

KPK 2 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,558 > 0,5 dapat dikatakan valid, 

indikator KPK 3 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,572 > 0,5 dapat dikatakan 

valid, indikator KPK 4 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,607 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, indikator KPK 5 memiliki nilai matan faktor sebesar 0,806 > 0,5 

dapat dikatakan valid, dan indikator KPK 6 memiliki nilai muatan faktor sebesar 

0,627 > 0,5 dapat dikatakan valid. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji berikutnya adalah uji reliabilitas.Hasil uji reliabilitas ini berasal dari 

jumlah responden 30 orang dan menggunakan teori Triton (2006). 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Variabel Jumlah Item 

Pertanyaan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Inovasi Produk 3 0,808 Reliabel 
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Harga 3 0,731 Reliabel 

Kualitas 

Produk 

8 0,854 Sangat Reliabel 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

6 0,726 Reliabel 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 di atas variabel Inovasi produk dengan 3 

item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,808. Sementara 

pada variabel Harga dengan 3 item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,731.Kemudian pada variabel Kualitas Produk dengan 8 item 

pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,854. Dan Keputusan 

Pembelian Konsumen dengan 6 item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,726. 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai 

koefisien Cronbach’s Alpha minimal 0,61 atau lebih, maka jawaban responden 

terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

 

4.2.3 Analisis Hasil data Penelitian 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel atribut produk, inovasi produk, 

harga, dan kualitas produk dapat menjelaskan bahwa pertanyaan yang ada dalam 

variable tersebut dinyatakan valid bila mempunyai nilai muatan faktor > 0.5. 
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Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Inovasi Produk 

variabel indikator Nilai muatan faktor Kesimpulan 

 IP 1 0,560 Valid 

Inovasi IP 2 0,539 Valid 

Produk IP 3 0,629 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.11 menjelaskana bahwa indikator IP 1 memiliki 

nilai muatan faktor sebesar 0,560  > 0.5 dapat dikatakan valid, indikator IP 2 memiliki 

nilai muatan faktor sebesar  0,539> 0,5 dapat dikatakan valid, dan indikator IP 3 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,629 > 0,5 dapat dikatakan valid. 

 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Harga 

Variabel Indikator Nilai muatan faktor Kesimpulan 

 HRG1 0,712 Valid 

Harga HRG 2 0,618 Valid 

 HRG 3 0,652 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa indikator HRG 1 

memiliki nila muatan faktor sebesar 0,712  > 0.5 dapat dikatakan valid, indikator 

HRG 2 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,618 > 0.5 dapat dikatakan valid, dan 
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indikator HRG 3 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,652 > 0.5 dapat dikatakan 

valid. 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Validitas Kualitas Produk 

Variabel 

 

Indikator 

 

Nilai muatan 

faktor 

Kesimpulan 

 

 KP 1 0,829 Valid 

 KP 2 0,786 Valid 

 KP 3 0,684 Valid 

Kualitas  KP 4 0,688 Valid 

Produk KP 5 0,745 Valid 

 KP 6 0,577 Valid 

 KP 7 0,588 Valid 

 KP 8 0,604 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.13 menjelaskan bahwa indikator KP 1 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,829 > 0.5 dapat dikatakan valid, indikator KP 

2 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,786 > 0.5 dapat dikatakan valid, indikator 

KP 3 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,684 > 0.5 dapatk dikatakan valid, 

indikator KP 4 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,688 > 0.5 dapat dikatakan 

valid, indikator KP 5 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,745 > 0.5 dapat 
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dikatakan valid, indikator KP 6 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,577 > 0.5 

dapat dikatakan valid, indikator KP 7 memiliki nilai muatan faktor sebesar  0,588 > 

0.5 dapat dikatakan valid, dan indikator KP 8 memiliki nilai muatan faktor sebesar 

0,604 > 0.5 dapat dikatakan valid. 

 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Validitas Keputusan Pembelian Konsumen 

Variabel 

 

Indikator 

 

Nilai muatan 

faktor 

Kesimpulan 

 

 KPK 1 0,829 Valid 

 KPK 2 0,677 Valid 

Keputusan KPK 3 0,737 Valid 

Pembelian KPK 4 0,513 Valid 

Konsumen KPK 5 0,775 Valid 

 KPK 6 0,501 Valid 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Hasil uji validitas pada tabel 4.14 menjelaskan bahwa indikator KPK 1 

memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,829  > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator 

KPK 2 memiliki nilai muatan faktor sebesar  0,677> 0,5 dapat dikatakan valid, 

indikator KPK 3 memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,737  > 0,5 dapat dikatakan 

valid, indikator KPK 4 memiliki nilai muatan faktor sebesar  0,513 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, indikator KPK 5 memiliki nilai muatan faktor sebesar  0,775 > 0,5 
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dapat dikatakan valid, dan indikator KPK 6 memiliki nilai muatan faktor sebesar 

0,501 > 0,5 dapat dikatakan valid. 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan jumlah responden 100 

orang.Masih dengan menggunakan teori yang saman dengan uji reliabilitas pada saat 

pre test yaitu teori Triton (2006). 

 
Tabel 4.15 Hasil pengujian Reliabilitas 

Variabel Jumlah item 

pernyataan 

Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Inovasi Produk 3 0,734 Reliabel 

Harga 3 0,705 Reliabel 

Kualitas Produk 8 0,739 Reliabel 

Keputusan Pembelian 

Konsumen 

6 0,690 Reliabel 

Sumber : data kuisioner diolah 

 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas variabel Inovasi Produk dengan 3 item 

pernyataan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,734 . Sementara pada variabel 

Harga dengan 3 item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar  

0,705 . Kemudian pada variabel Kualitas Produk dengan 8 item pernyataan memiliki 

koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,739.Keputusan Pembelian Konsumen dengan 

6 item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,690. 
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Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai 

koefisien Cronbach’s Alpha minimal 0.41 atau lebih, maka jawaban responden 

terhadap pernyataan – pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing – masing 

variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

 

4.2.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut ini dibahas hasil uji asumsi 

klasik dengan persamaan regresi: 

 

Y = β0 + β1FQ + β2TQ + β3RQ + ε 

 

Hasil uji asumsi klasik dari persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi 

normal atau tidak.Penelitian ini menggunakan dua analisis pengujian 

normalitas, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. 

Untuk pengujian dengan analisis grafik digunakan Normal P-P Plot untuk 

menguji normalitas data, dimana jika titik-titik data menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal maka 

data dapat dikatakan normal. 
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Gambar 4.9 Normal P-P Plot 

 

     Sumber : data yang di olah 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 

ini, digunakan dua analisis yaitu dengan grafik plot dan uji Glejser. 

Grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Jika ada pola yang tidak jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas, dan sebaliknya.Beikut ini adalah grafik hasil uji 

heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.10 Scatterplot 

 

sumber : data yang di olah 

 

Berdasarkan gambar 4.7, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi ini, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara 

dua variable bebas atau lebih, atau adanya kenyataan bahwa dua variable 

penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variable lain yang 

berada diluar model (Sujianto, 2009).Model regresi yang baik adalah 

model yang bebas dari gejala multikolinearitas.Penelitian ini 

menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity 

Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas.Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya 

gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 
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menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas 

Sumber : data kuisioner diolah 

 Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa variable Inovasi Produk memiliki 

nilai VIF < 10, yaitu 1,047. Nilai VIF untuk variable Harga< 10 yaitu 1,018. 

Nilai VIF untuk variable Kualitas Produk< 10 yaitu 1,050 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis untuk persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Inovasi 

Produk, Harga, dan Kualitas Produk secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen. Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 

(Ghozali,2006). Hasilnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 
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Table 4.17 Hasil Uji T 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa p value dari variabel 

Inovasi Produk adalah sebesar 0,020 (p value < 0,05) sehingga H01 ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel Inovasi Produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen iPhone 4S.Terbukti bahwa iPhone 4S 

produk yang sangat inovatif dibandingkan dari iPhone sebelumnya, sehingga 

membuat konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Selanjutnya p value dari variabel Harga adalah sebesar 0,802 (p value < 

0,05) sehingga H02 diterima.Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak 

berpengaruh secara signikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Pernyataan ini didukung oleh adanya fakta bahwa sebagian besar konsumen 

adalah golongan menengah keatas dan ketika membeli iPhone 4S tidak keberatan 

akan adanya harga tinggi dikarenakan kualitas produk ini yang memang sangat 

baik. 

Model 

 

Unstandardized 

(B) 

Standardized 

(Beta) 

Sig 

 

VIF 

Constant 7,917  ,009 1,050 

IP ,233 ,164 ,020 1,047 

HRG ,019 ,017 ,802 1,018 

KP ,506 ,697 ,000 1,050 
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Selain itu variabel kualitas produk memiliki p value sebesar 0,000 (p value 

< 0,005) sehingga H03 ditolak.Hal ini menujukkan bahwa Kualitas Produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen.Dengan 

ini maka, kualitas produk iPhone 4S tidak perlu diragukan lagi.Produk ini dibuat 

dengan kualitas yang sangat baik dan didedikasikan tinggi untuk konsumen yang 

membutuhkannya. 

b. Pembahasan Model Persamaan Regresi 

Keputusan Pembelian Konsumen = 7,917 + 0,233IP + 0,019HRG + 0,506KP + ε 

Koefisien regresi IP sebesar 0,233 dan bertanda positif menyatakan 

bahwa variable Inovasi Produk (IP) berbanding lurus dengan Keputusan 

Pembelian Konsumen.Koefisien regresi HRG sebesar 0,019 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa variable Harga (HRG) berbanding lurus dengan Keputusan 

Pembelian Konsumen.Koefisien regresi KP sebesar 0,506 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa variable Kualitas Produk (KP) berbanding lurus dengan 

Keputusan Pembelian Konsumen. 

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Table 4.18 Hasil Koefisien Determinasi 

 

Sumber : Data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,544. Hal ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan 

54,4% variasi variable dependen, sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.  

 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap variabel 

Inovasi Produk, Harga, dan Kualitas Produktelah terbukti merupakan variabel-

variabel yang penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen iPhone 

4S. Peneliti juga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisa dari 

penelitian yang telah dilakukan ke dalam implikasi manajerialnya. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan analisa diatas menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada inovasi produk terhadap keputusan pembelian konsumen.Oleh 

karena itu, penting bagi Apple untuk terus meningkatkan produknya yang lebih 

inovatif sehingga membuat konsumen terus membeli produknya.Ketertarikan 

konsumen terhadap iPhone 4S terbukti dari kecanggihan pada produk tersebut, yang 

menggunakan teknologi tinggi namun tetap mudah digunakan.iPhone 4S adalah 

produk Apple yang sangat efisien untuk dioperasionalnya, karena berbagai macam 

aplikasi terdapat pada telepon genggam ini. Mulai dari MP3 Player, kamera, 

permainan, Video Recorder, serta aplikasi lain yang hanya bisa ditemukan di produk 

ini saja. iPhone 4S mempunyai ciri khas tersendiri dibanding merek lainnya, terbukti 

bahwa adanya Siri yaitu asisten digital pintar yang dapat mengenali perintah hanya 

dengan suara. Siri dapat mengakses berbagai aplikasi yang diperlukan untuk 

memenuhi perintah sang pengguna. Kemampuan teknis pada telepon genggam ini 

juga terlihat lebih inovatif dari segi prosesor yang meningkat menjadi A5 Dual Core. 
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Selain itu adanya software baru seperti Notification Center (tatanan notifikasi yang 

lebih baik), aktifitas bebas PC, dan integrasi dengan berbagai social media (facebook 

& Twitter) yang memudahkan konsumen untuk berkomunikasi antar sesama sehingga 

membuat iPhone 4S lebih efisien untuk digunakan. 

Menurut peneliti terdahulu (Rahayu, 2009) inovasi produk sangat berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk karena ketika konsumen 

memutuskan untuk membeli, mereka dihadapkan beberapa faktor yang diantaranya 

adalah bergengsi, teknik, dan desain. Begitu pula apa yang dilakukan perusahaan 

Apple, pemunculan inovasi produk pada karakteristik fungsi iPhone 4S sangat 

berhasil karena disesuaikan dengan selera, kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Apabila pemunculan inovasi produk telah sesuai dengan selera, kebutuhan dan 

keinginan konsumen maka akan dengan mudah dapat menarik perhatian konsumen, 

untuk kemudian melakukan keputusan pembelian. 

Dari hasil penelitian yang diuji, variabel Harga diketahui tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen iPhone 4S.Hal ini disebabkan oleh para 

pengguna iPhone 4S yang menyatakan bahwa manfaat yang didapatkan dari telepon 

genggam tersebut sejajar dengan penetapan harga yang mahal.Beberapa konsumen 

menyatakan, iPhone 4S mempunyai kebutuhan yang mereka cari dan dibandingkan 

dengan merek lain, telepon genggam ini mempunyai value tersendiri sehingga 

membuat para konsumen puas ketika membelinya. Hal ini juga didukung oleh adanya 

sebagian besar konsumen produk yang tergolong menengah keatas dan cenderung 

mengikuti gaya hidup zaman sekarang, sehingga variabel harga tidak mempengaruhi 

mereka dalam pembelian iPhone 4S.  

 Selain inovasi produk, variabel kualitas produk juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen iPhone 4S. Artinya jika kualitas 
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produk semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya keputusan pembelian. Hal ini 

didukung oleh hasil uji secara siginifikan 0,000.Dalam hasil ini terlihat bahwa 

kualitas produk memiliki angka yang baik dan kuat untuk dibuktikan bahwa sangat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian iPhone 4S.Peningkatan kualitas pada 

fungsi produk iPhone 4s membuat pengguna merasa mendapatkan keuntungan sangat 

banyak.Terlihat dengan adanya penambahan aplikasi yang lebih mempunyai ciri khas 

Apple seperti kamera 8 megapixel yang mendukung perekeman video full HD dalam 

4gS jauh lebih baik dari sebelumnya yaitu hanya dengan 5 megapixel.Oleh karena itu, 

penting bagi Apple untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pada 

produknya supaya mempunya diferensiasi produk yang lebih signifikan dibanding 

sebelumnya.Perusahaan yang menghasilkan produk dengan kualitas tinggi akan 

menarik perhatian konsumen, dan dengan adanya peningkatan kualitas karakteristik 

pada iPhone 4S menghasilkan konsumen-konsumen loyal yang tentunya akan 

membeli ulang produk-produk Apple lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh inovasi produk, harga, dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen produk Apple khususnya iPhone 4S, 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Inovasi produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada iPhone 4S. Temuan ini mendukung penelitian 

sebelumnya, Rahayu (2009) bahwa adanya pengenalan produk baru yang 

belum pernah ada sebelumnya dapat menimbulkan keinginan konsumen untuk 

membeli produk tersebut. 

2. Harga adalah satu-satunya variabel yang tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen iPhone 4S. Beberapa  

responden mengatakan bahwa adanya harga tinggi pada iPhone 4S tidak 

mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli. Dengan harganya yang mahal, 

Apple memiliki pangsa pasar masyarakt golongan menengah ke atas, sehingga 

konsumen tidak terlalu mementingkan tingginya harga. Dan beragamnya 

aplikasi serta beberapa fitur unggulan, membuat iPhone 4S wajar berharga 

mahal dengan banyaknya benefit yang didapat. 

3. Kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen iPHone 4S. Variabel ini memiliki hasil uji dengan nilai 

tertinggi. Hal ini terbukti karena konsumen lebih mengutamakan kualitas pada 
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produk yang mereka beli, kualitas tersebut seperti desain yang bagus, fitur-

fitur yang lengkap, dan sebagainya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis, berikut beberapa saran yang dapat diberikan : 

a. Bagi Perusahaan 

1. Dari segi inovasi produk, yaitu iPhone 4s seharusnya memiliki lebih 

banyak fitur dan aplikasi yang lebih spesifik dan inovatif dibandingkan 

iPhone sebelumnya. Karena ada beberapa hal yang sama persis dengan 

iPhone 4 seperti bentuk design membuat iPhone 4S tidak jauh beda 

dilihatnya dengan iPhone sebelumnya. 

2. Dari segi kualitas produk iPhone 4S baiknya Apple terus menjaga dan 

meningkatkan kualitasnya agar konsumen semakin loyal pada produknya. 

Terlihat adanya beberapa kekurangan pada iPhone 4S seperti baterai yang 

tak tahan lama agar dapat diperbaiki di produk iPhone selanjutnya. 

 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti produk lain dengan tema 

inovasi beserta kreativitas lainnya sehingga dapat mengetahui perbedaan ciri 

khas produk gadget lainnya. Objek penelitian yang dapat diambil merek 

gadgetlain seperti Samsung, Blackberry dan lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

KUESIONER 

Pengaruh Inovasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Iphone 4S di Jakarta 

 Dengan Hormat, 

 Nama saya Vania Yoshe Apriliza, saat ini berstatus sebagai mahasiswa tingkat 

akhir Indonesia Banking School yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya 

yang berjudul Pengaruh Inovasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Iphone 4S di Jakarta. 

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak/Ibu dan 

Saudara/I sebagai calon responden, maka saya memohon kesediaannya untuk mengisi 

daftar pertanyaan di bawah ini dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebagai berikut : 

responden  menggunakanproduk Apple, khususnya iPhone 4Sdalam tiga bulan 

terakhir. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu dan Saudara/I saya mengucapkan 

terimakasih. 

Berilah tanda (√) untuk setiap jawaban Anda. 

SCREENING QUESTION 
1. Apakah anda menggunakan produk Apple dalam 3 bulan terakhir ini? 

(  ) Ya (Silahkan melanjutkan ke pertanyaan sesudahnya) 
(  ) Tidak (Berhenti sampai disini. Terima kasih atas pastisipasi Anda) 

PROFIL RESPONDEN 
1. Jenis kelamin Anda : 

(  ) Pria 
(  ) Wanita 

2. Usia Anda saat ini : 
(  ) <20 tahun   (  ) >40 Tahun 
(  ) 20 – 30 tahun 
(  ) 30 – 40 tahun 

3. Alamat : 
(  ) Jakarta Utara  (  ) Jakarta Barat 
(  ) Jakarta Timur  (  ) Jakarta Pusat 
(  ) Jakarta Selatan  (  ) Luar Jakarta, sebutkan.. 

Pengaruh Inovasi..., Vania Yoshe Apriliza, Ma.-Ibs, 2013



	   106	  

4. Pekerjaan Anda saat ini : 
(  ) PNS   (  ) TNI / POLRI 
(  ) Pegawai Swasta  (  ) Wiraswasta 
(  ) Pelajar / Mahasiswa (  ) Lain – lain, sebutkan .... 

5. Pengeluaran Anda per bulan : 
(  ) <500.000   (  ) 1000.000 - 5000.000 
(  ) 500.000 – 1000.000 (  ) >5000.000 

Berilah tanda ( ) untuk setiap jawaban yang Anda pilih, keterangan petunjuk 
pengisian untuk pertanyaan dibawah ini : 

Dengan memilih Sangat tidak setuju <--1--2--3--4--5--6--7--> Sangat setuju	  

Semakin besar angka atau semakin ke kanan jawaban yang anda pilih menunjukkan 
bahwa anda semakin setuju dengan pernyataan yang diberikan. 

No Pernyataan STS <--1--2--3--4--5--6--7--> SS 

INOVASI PRODUK 

1 iPhone 4s mempunyai peningkatan karakteristik fungsi 
dari iPhone sebelumnya. 1 2 3 4 5 6 7 

2 iPhone 4s memiliki kemampuan teknis yang lebih 
inovatif dari iPhone sebelumnya. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 iPhone 4s mudah untuk digunakan. 1 2 3 4 5 6 7 

HARGA               
4 Harga iPhone 4s sesuai dengan permintaan pasar. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Harga iPhone 4s sesuai dengan daya beli pelanggan 1 2 3 4 5 6 7 

6 Harga iPhone 4s sangat kompetitif di pasaran. 1 2 3 4 5 6 7 
 
KUALITAS PRODUK               

7 iPhone 4s memiliki fungsi dan karakteristik sesuai 
pelanggan. 1 2 3 4 5 6 7 

8 iPhone 4s memiliki pelengkap produk yang berguna 
dibanding merk lain. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 iPhone 4s dapat digunakan dalam tiap kondisi. 1 2 3 4 5 6 7 

10 iPhone 4s memiliki karakteristik desain yang sesuai 
dengan standar yang ditetapkan produk Apple lainnya. 1 2 3 4 5 6 7 

11 iPhone 4s memiliki daya tahan penggunaan dalam 
jangka waktu lama (awet). 

1 2 3 4 5 6 7 

12 iPhone 4s memiliki pelayanan yang baik dalam 
perbaikan produk 1 2 3 4 5 6 7 

13 iPhone 4s sesuai dengan karakterisik saya dalam 
menggunakan gadget. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 iPhone 4s sangat melekat dibenak saya sebagai produk 
yang berkualitas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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KEPUTUSAN PEMBELIAN 

15 iPhone 4s memiliki kebutuhan manfaat yang seseorang 
cari 1 2 3 4 5 6 7 

16 iPhone 4s sesuai dengan sikap saya dalam 
menggunakan gadget. 1 2 3 4 5 6 7 

17 iPhone 4s memiliki nilai tersendiri dibanding merk 
lainnya. 

1 2 3 4 5 6 7 

18 iPhone 4s sesuai dengan gaya hidup masyarakat kini. 1 2 3 4 5 6 7 

19 iPhone 4s sesuai dengan pengalaman penggunaan 
gadget sebelumnya. 1 2 3 4 5 6 7 

20 iPhone 4s menciptakan kelas sosial tersendiri di 
masyarakat. 1 2 3 4 5 6 7 

 

- Terimakasih atas waktu dan partisipasinya -	  
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2008 – Present College at Bachelor Degree Program of Management at Faculty of 

Economic, STIE Indonesia Banking School (IBS) 

 GPA : 2,85 

 

Informal Educational History 
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2009 Training Service Excellent at STIE Indonesia Banking School 

cooperate with PT. e-DEPRO Management Consultant 

2010 Training Customer Service at STIE Indonesia Banking School 

cooperate with PT.e-DEPRO Management Consultant 
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