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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 Apple 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 
 

 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya lingkungan global yang berubah semakin cepat menyebabkan 

setiap perusahaan mencoba mencari cara yang inovatif guna mencapai keunggulan 

kompetitif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efisiensi tanpa 

mengorbankan kualitas pelayanan (Javalgi dan Moberg, 1997), sehingga pemasar 

dituntut untuk dapat menciptakan strategi pemasaran yang baru, unik, lebih kreatif , 

dan inovatif sehingga mampu memikat konsumen dan membangun hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan (Aryandini, 2012). 



	   2	  

Sejalannya kemajuan 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 berpenampilan meraki dan prestise. Terutama masyarakat Jakarta yang terbiasa 

hidup dengan segala hal yang berteknologi tinggi untuk memudahkannya 

berkomunikasi sesama orang lain. Biasanya, warga masyarakat Jakarta memilih 

devicenya sesuai kebutuhan, ataupun ikut gaya hidup yang sedang maraknya dan 

terlihat memiliki derajat tinggi dari harganya saja. Untuk memudahkan masyarakat 

dalam memilih produk, tentunya harus ada yang bisa diunggulkan seperti inovasi. 

Inovasi pada suatu produk adalah salah satu factor yang mempengaruhi konsumen 

dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Menurut Kotler, inovasi bukan 

sekedar berkutat dalam penciptaan produk yang baru dan lebih baik, tetapi juga 

pengembangan system yang lebih baik dan konsep bisnis yang baru. 

Selain inovasi, beberapa hal yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan 

produknya dan meningkatkan nilai tambah produk untuk menarik perhatian konsumen 

adalah seperti memberikan kualitas produk yang baik dan menetapkan harga bersaing 

yang sesuai dengan kualitas produk. Harga menjadi pertimbangan yang cukup 

sensitive bagi para konsumen karena masyarakat pada umumnya tertarik dengan 

harga yang terjangkau. Harga sendiri memiliki pengertian sebagai biaya yang harus 

ditanggung oleh konsumen untuk dapat menikmati nilai dan manfaat yang terkandung 

di dalam produk tersebut (Haerunissa, 2011). 

Di samping harga produk, penawaran produk yang berkualitas dan mempunyai 

nilai lebih sehingga tampak berbeda dengan produk pesaingnya merupakan tuntutan 

bagi setiap perusahaan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 

sebelum membeli produk adalah kualitas yang terkandung di dalam produk tersebut. 

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 produk pilihan. Menurut Schiffman dan Kanuk (2004, 

p547) keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative pilihan 

keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah 

tersedia beberapa alternative pilihan konsumen memutuskan untuk membeli suatu 

produk, banyak hal yang dipertimbangkan dalam memilihnya. 
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Contohnya, ketika konsumen bimbang memilih handphone apa yang tepat 

untuk ia beli, konsumen akan membanding 2 atau lebih merek handphone. Apple, Inc 

merupakan salah satu perusahaan yang menjual handphone terlaris yang diminati 

banyak konsumen karena selalu menginovasi produknya tanpa lupa menanggalkan 

kualitas. Dalam produk terbarunya, iPhone 4S mengusung tema 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.  

Produk Apple yang telah dihasilkan oleh Steve Jobs adalah produk yang 

sangat memahami kebutuhan konsumennya, trendi, mudah digunakan, khususnya 

iPhone 4S yang laku di pasaran. 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 merk handphone lainnya, khususnya dalam 

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

mahal, para pengguna produk Apple loyal terhadap barangnya karena seimbang 

dengan kualitas produk yang ia 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”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan diatas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah inovasi produk berpengaruh secara signifkan 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? 
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1.3 Tujuan Masalah 

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 produk secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen iPhone 4S di Jakarta. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

4.1 Landasan Teori 

a. Inovasi Produk 

Inovasi atau sesuatu yang bersifat inovatif kini telah menjadi sesuatu yang 

sifatnya wajib bila hendak masuk dalam dunia usaha. 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 penemuan memberikan ide baru, barang baru, 

pelayanan baru dan cara- cara baru yang lebih bermanfaat (Amabile et al, 1996). 

Ada 5 tipe inovasi menurut Regis Cabral (1998,2003), salah satunya inovasi 

produk. Inovasi produk melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang 

secara substansial meningkat. Melibatkan peningkatan karakteristik fungsi juga, 

kemampuan teknisi, mudah menggunakannya. Contohnya : telpon genggam, 

computer, kendaraan bermotor, dsb. 
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b. Harga 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat harga antara lain : 

a. Kurva permintaan 

Kurva yang menunjukkan tingkat pembelian pasar pada berbagai harga.  

b. Biaya 

Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga minimal yang 

harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

c. Persaingan 

Persaingan dalam suatu industri dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor 

seperti: 

1. Jumlah perusahaan dalam industry 

2. Ukuran relatif setiap perasahaan dalam industri. 

3. Diferensiasi produk 

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

d. Pelanggan 

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait 

dan bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara 

akurat. 

 

c. Kualitas Produk 

Kotler and Armstrong (2004) menyatakan kualitas produk berhubungan dengan 

kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan produk, 

keandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan perbaikan, dan atribut 

bernilai lainnya. Dan untuk menentukan kualitas produk dapat dimasukkan ke 

dalam 8 dimensi kualitas produk yaitu : 

1. Performance 

2. Feature 

3. Reliability 

4. Conformance 

5. Durability  
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6. Service Ability 

7.  Aesthetic 

8. Fit and Finish 

 

d. Keputusan Pembelian Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler (2005) yang dialih bahasa oleh Benyamin Molan, “Karakteristik 

pembeli dan proses pengambilan keputusannya akan menimbulkan keputusan 

pembelian”. Boyd (2000) pengambilan keputusan pada dasarnya , merupakan 

proses pemecahan masalah. 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 social (perbedaan kelas 

social, kelompok rujukan, atau kondisi keluarga). 

 

4.2 Rerangka Pemikiran 

 
 

III. Metodelogi Penelitian 

3.1.1 Jenis & Objek Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini 

berhubungan dengan pernyataan hipotesis dan menemukan hubungan antara variable 

yang berbeda dengan mempertanyakan bentuk, distribusi dan eksistensi suatu variable. 

Pelaksanaan metode penelitian kuantitatif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang 



	   7	  

data tersebut. Objek penelitian pada penulisan skripsi ini konsumen iDevice Apple 

khususnya pengguna iPhone 4s di Jakarta. 

 

3.2.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Variable 

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 (1998,2003) 

1-7 

Harga (x2) harga adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan 

untuk mendapatkan 

suatu produk dan jasa. 

Kotler & Armstrong 

(2011) 

1. Harga iPhone 4s sesuai dengan 

permintaan pasar. 

2. Harga iPhone 4s sesuai dengan daya 

beli pelanggan. 

3. Harga iPhone 4s sangat kompetitif di 

pasaran. 

Kotler (2001) 

1-7 

Kualitas 

produk (x3) 

Kemampuan suatu 

produk untuk 

melaksanakan 

fungsinya meliputi, 

daya tahan keandalan, 

kecepatan pelayanan 

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 

1-7 
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produk, ketepatan 

kemudahan operasi 

dan perbaikan, serta 

atribut bernilai lainnya 

Kotler & Armstrong 

(2004) 

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 menggunakan gadget. 

8. iPhone 4s sangat melekat dibenak 

saya sebagai produk yang 

berkualitas. 

Kotler & Armstrong (2004) 

 

Variable 

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 Boyd (2000)  

1-7 
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3.3 Metode pengumpulan Data 

3.3.1 Data yang Dihimpun 

Data yang diperlukan dalam penelitian di kelompokkan menjadi dua : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner langusng 

kepada responden. Responden yang dimaksud adalah pengguna iPhone 4S di 

Jakarta. 

b. Data sekunder, data yang diperoleh dari atau  berasal dari bahan perpustakaan 

dan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang berhubungan 

dengan literatur permasalahan yang akan diteliti.  

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan metode yang digunakan adalah: 

a. Kuesioner, Metode ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang 

bersifat tertutup dan terbuka kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat tertutup diukur dengan menggunakan skala dengan interval 1-7, dari 

sangat tidak setuju hingga sangat setuju.  

b. Studi pustaka. Metode  ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan 

sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.   

 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi   

Populasi penelitian adalah  seluruh pengguna iPhone 4S  di Jakarta dengan 

berusia di atas 17 tahun karena pada usia tersebut pelanggan dinilai pembeli produktif 

(potensial). 

3.4.2 Sampel 

Teknik penentuan sampel dengan Probability sampling, jenis metode Non-

Probability sampling yang digunakan Purposive sampling. Dalam pengambilan 

sampling, responden yang dijadikan subyek penelitian berjumlah  100 orang responden 

pengguna iPhone 4S di Jakarta. Angka tersebut di dapat dari jumlah sampel (populasi 

tak terhingga). Angka tersebut juga bisa dihitung secara sistematis, dengan 

menggunakan rumus untuk mencari jumlah sampel tak terhingga (Walpole, 2006). 
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n =  [ Zα / 2 ]2   

       p ( 1- p ) e 

  

Bila α = 5% dan e = 10% , dengan asumsi p = 1/2  dan populasi tak terhingga maka n 

(jumah sampel) yang dibutuhkan  adalah : 

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

  0,12 

  

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

         0,12 

3.5 Metode Analisa Data 

Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut diolah 

dan dianalisis terlebih dahulu.Untuk penelitian ini maka peneliti menggunakan analisa 

kuantitatif yaitu uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan program SPSS for windows version 13. 

3.6 Hipotesa 

1. Ha 1 : ada hubungan yang signifikan antara variable inovasi produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Ha 2 : ada hubungan yang signifikan antara variable harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

3. Ha 3 : ada hubungan yang signifikan antara varibel kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 
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IV. Analisa dan Pembahasan 

4.1 Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas Tiap Variabel 

Indikator	   KMO	   Anti Image Korelasi Validitas 

Inovasi Produk 

(X1) 

	      

IP 1 	   0,650 0,50 Valid 

IP 2 0,563	   0,539 0,50 Valid 

IP 3 	   0,629 0,50 Valid 

Harga (X2) 	      

HRG 1 	   0,712 0,50 Valid 

HRG 2 0,653	   0,618 0,50 Valid 

HRG 3 	   0,652 0,50 Valid 

Kualitas Produk 

(X3) 

	      

KP 1 	   0,829 0,50 Valid 

KP 2 	   0,786 0,50 Valid 

KP 3 	   0,684 0,50 Valid 

KP 4 	   0,688 0,50 Valid 

KP 5 0,678	   0,745 0,50 Valid 

KP 6 	   0,577 0,50 Valid 

KP 7 	   0,588 0,50 Valid 

KP 8 	   0,604 0,50 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y) 

	      

KPK 1 	   0,829 0,50 Valid 

KPK 2 	   0,677 0,50 Valid 

KPK 3 	   0,737 0,50 Valid 

KPK 4 0,703	   0,513 0,50 Valid 

KPK 5 	   0,775 0,50 Valid 

KPK 6 	   0,501 0,50 Valid 
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Diidentifikasi semua item pertanyaan inovasi produk, harga, kualitas produk, dan 

keputusan pembelian konsumen adalah valid dikarenakan (p value > 0,50). 

 

4.2 Uji 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 

 

Berdasarkan uji reliabilitas semua variable yang dikumpulkan dalam 

instrument penelitian adalah reliable karena Cronbach’s Alpha > 0,6. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF 

Inovasi Produk 1,047 

Harga 1,018 

Kualitas Produk 1,050 

 

Dari hasil diatas dpat diketahui nila Variance Inflation Factor (VIF) ketiga 

variable, yaitu inovasi produk, harga, dan kualitas produk kurang dari 10, 

sehingga bisa diduga bahwa antar variable independen tidak terjadi persoalan 

multikolinearitas. 
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4.3.2 Uji Normalitas 

            
Variable inovasi produk, harga, kualitas produk dan keputusan pembelian 

konsumen memiliki nilai siginifikan > 0,05 , dan terlihat jelas di gambar bahwa 

titik yang terkumul tidak keluar dari batas garis berarti tidak terdapat perbedaan 

antara keempat variable dengan distribusi normal.  

 

4.3.3 Uji Heteroskedastistas 
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Grafik plot di atas menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 3 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4.3.4 Pengujian Hipotesis 

4.3.4.1 Uji T 

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

Produk sebesar 0,02 (p value < 0,05) sehingga H01 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Inovasi Produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen. p value dari variable Harga sebesar 0,882 (p 

value < 0,05) sehingga H02 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variable Harga 

tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen. Selain itu, p value dari variable Kualitas Produk sebesar 0,000 (p 

value < 0,05) sehingga H03 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variable Kualitas 

Produk berpengaruuh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen. 

 

4.3.4.2 Pembahasan Model Persamaan Regresi 

Koefisien regresi IP sebesar 0,233 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Inovasi Produk berbanding lurus dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen. Koefisien regresi HRG 0,019 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Harga berbanding lurus dengan Keputusan Pembelian Konsumen. 

Koefisien regresi KP sebesar 0,506 dan bertanda positif menyatakan bahwa 
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variabel Kualitas Produk berbanding lurus dengan Keputusan Pembelian 

Konsumen. 

4.3.4.3 Analisi Koefisien Determinasi 

 
Hasil ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variable 

independen (inovasi produk, harga, dan kualitas produk) terhadap dependen 

(keputusan pembelian konsumen) sebesar 54,4%. Sedangkan, sisanya sebesar 

45,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari penelitian analisa pengaruh inovasi produk, harga, dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen, maka dapat diketahui 

bahwa variabel inovasi produk dan kualitas produk secara signifikan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen produk Apple khususnya iPhone 4S. 

Ketertarikan terhadap produk bermerek yang berinovasi tinggi dan kualitas produk 

bermerek memliki persepsi yang tinggi bagi konsumen. Dengan ini dapat 

dikatakan bahwa konsumen menyukai ponsel iPhone 4S karena mempunyai 

inovasi terbaru yang belum ada di produk Apple sebelumnya, juga menyukai 

produk dengan kualitas tinggi dan manfaat yang utuh. 

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 prestise, 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 
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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 yang diuji, variabel Harga diketahui tidak berpengaruh terhadap 

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

iPhone 4S yang menyatakan bahwa benefit yang didapatkan dari telepon genggam 

tersebut sejajar dengan penetapan harga yang mahal. Oleh karena itu pelanggan 

tidak keberatan dan tidak terlalu terpengaruh oleh harga iPhone 4S yang cukup 

tinggi. 

 Selain inovasi produk, variable kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya jika kualitas produk semakin 

tinggi akan mempengaruhi tingginya keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh 

uji signifikansi parsial (uji t) 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. produk yang 

menghasilkan barang dengan kualitas tinggi akan menarik 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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V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

1. Inovasi produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada iPhone 4S. H1 didukung oleh data. 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. 5 dari 8 

responden mengatakan bahwa adanya harga tinggi pada iPhone 4S tidak 

mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli. Hal ini dikarenakan Apple satu-

satunya gadget tercanggih saat ini, yang mengusung inovasi belum pernah ada 

sebelumnya, dan memiliki ciri khas tersendiri. Beragam aplikasi dan 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. Variable ini memiliki hasil uji dengan nilai 

tertinggi. Hal ini terbukti karena konsumen lebih mengutamakan kualitas pada 

produk yang mereka beli, kualitas tersebut seperti desain yang bagus, fitur-fitur 

yang lengkap, dan sebagainya. 
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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 agar objek penelitian yang diambil merk 

gadget lain seperti Samsung, Blackberry dan lainnya. 
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