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ABSTRAK 

 
Meningkatnya penjualan notebook saat ini dikarenakan, pertama, kalangan profesional dan 

pebisnis kini semakin dinamis sehingga membutuhkan piranti elektronik yang mendukung mobilitas 

tersebut. Kedua, dari sisi gaya hidup dan citra, notebook telah menjadi pilihan untuk menunjang gaya 

hidup seseorang dan dapat meningkatkan prestise pemiliknya. Karena itu pula, notebook kini 

menjawab kebutuhan konsumennya dengan tampil lebih tipis, ringan, canggih, stylish dan mahal pula 

tentunya. Faktor lain yang tak kalah berpengaruh adalah harga notebook yang terus menurun sejak tiga 

tahun lalu. Harga jual yang cenderung turun ini membuat penetrasi notebook semakin meluas 

 Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  angket,  yaitu  penelitian  yang mengambil  sampel  

dari  satu  populasi  dan  menggunakan  kuesioner  sebagai  alat pengambilan  data  yang  pokok. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 133 Mahasiswa Progam 

Studi Teknik Informatika UNP Kediri dengan menggunakan metode teknik random sampling. 

Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data secara 

kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis melalui uji F dan uji t. Aplikasi 

yang digunakan untuk membantu pengujian dilakukan perangkat lunak SPSS (Statitical Program For 

Social Science) versi.19.0 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan berdasarkan hasil uji F, (secara simultan) 

merek (X1), harga (X2) dan kualitas produk (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian(Y). Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Merk 

(X1), Harga (X2), dan Kualitas Produk (X3) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian 

Notebook(Y). 

 

KATA KUNCI  : Merk, Harga, kualitas produk dan keputusan pembelian 
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I. LATAR BELAKANG  

  Sepanjang tahun 2013 kita melihat 

pergeseran yang pesat penggunaan 

komputer desktop yang tergantikan oleh 

komputer notebook. Data survei IDC 

(intertasional data corporation) 

menunjukkan pasar notebook mengalami 

peningkatan dari 23 persen pada tahun 

2013 menjadi 31 persen pada 2014. Selama 

2014 total penjualan notebook mencapai 

sekitar 540.000 unit dan diprediksi 

menembus 700.000 unit. Penjualan 

notebook diperkirakan mengalami 

peningkatan 12 persen tahun ini dan 18 

persen tahun depan. 

  Meningkatnya penjualan notebook 

saat ini dikarenakan, pertama, kalangan 

profesional dan pebisnis kini semakin 

dinamis sehingga membutuhkan piranti 

elektronik yang mendukung mobilitas 

tersebut. Kedua, dari sisi gaya hidup dan 

citra, notebook telah menjadi pilihan untuk 

menunjang gaya hidup seseorang dan dapat 

meningkatkan prestise pemiliknya. Karena 

itu pula, notebook kini menjawab 

kebutuhan konsumennya dengan tampil 

lebih tipis, ringan, canggih, stylish dan 

mahal pula tentunya. Faktor lain yang tak 

kalah berpengaruh adalah harga notebook 

yang terus menurun sejak tiga tahun lalu. 

Harga jual yang cenderung turun ini 

membuat penetrasi notebook semakin 

meluas.  

Semakin maraknya bisnis notebook 

sesungguhnya sudah bisa dibaca dari 

aktivitas promosi di media cetak yang 

muncul hampir setiap hari. Sebutlah, Acer, 

Compaq, Toshiba, HP, IBM, Axioo, 

Relion, Zyrex, Fujitsu, LG, NEC, dan 

sederet nama lain, hampir bergantian atau 

bahkan bersamaan beriklan pada media 

cetak dan digital. Bukan hanya merek 

multinasional, tetapi juga pemain lokal 

seperti Zyrex dan Relion. Pada umumnya 

konsumen membeli suatu produk 

berdasarkan beberapa pertimbangan 

diantaranya atribut yang melekat pada 

produk dengan kata lain konsumen lebih 

menilai suatu produk dari atribut yang 

melekat pada produk tersebut. 

Merek  (brand)  bukanlah  sekedar  

nama,  istilah  (term),  tanda  (sign), simbol  

atau  kombinasinya.  Lebih  dari  itu  merek  

adalah  janji  perusahaan secara konsisten  

memberikan  features,  benefits,  dan  

services  kepada  para  pelanggan. Dan  

“janji”  inilah  yang  membuat  masyarakat  

luas  mengenal  merek  tersebut, lebih  dari  

yang  lain.  Dari  pernyataan  tersebut  

membuktikan  bahwa  citra  merek dapat  

memberikan  keyakinan  bagi  konsumen  

dalam  melakukan  pembelian suatu  

produk.  Karena  persepsi  kualitas  

merupakan  persepsi  konsumen  maka 

dapat  diramalkan  jika  persepsi  kualitas  

konsumen  negatif,  produk  tidak  akan 
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disukai  dan  tidak  akan  bertahan  lama  di  

pasar.  Sebaliknya,  jika  persepsi kualitas  

pelanggan  positif,  produk  akan  disukai,  

dengan  beranggapan  bahwa kualitas  

produk  yang  baik  merupakan  jaminan  

kepuasan  dalam  menggunakan produk  

tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  

hidupnya.  Dengan  persepsi kualitas  yang  

baik  akan  menciptakan  suatu  image  

yang  baik  bagi  suatu  produk yang  akan  

menimbulkan  keputusan  pembelian  oleh  

konsumen.  Citra  merek adalah  

seperangkat  keyakinan,  ide,  dan  kesan  

yang  dimiliki  oleh  seseorang terhadap  

suatu  merek.  Dari  pernyataan  tersebut  

membuktikan  bahwa  Citra merupakan  

image  yang  terbentuk  dimasyarakat  

(konsumen/pelanggan)  tentang baik  

buruknya  perusahaan  (Majid, 2009:70). 

Di samping merek, tinjauan 

terhadap harga juga semakin penting, 

karena  setiap  harga  yang  ditetapkan  

perusahaan  akan  mengakibatkan  tingkat 

permintaan  terhadap  produk  berbeda.  

Dalam  sebagian  besar  kasus,  biasanya  

permintaan  dan  harga  berbanding  

terbalik,  yakni  semakin  tinggi  harga,  

semakin rendah permintaan terhadap 

produk. Demikian sebaliknya, semakin 

rendah harga, semakin  tinggi  permintaan  

terhadap  produk  (Kotler, 1991).  Oleh  

karena  itu, penetapan harga yang tepat 

perlu mendapat perhatian yang besar dari 

perusahaan. 

Selain itu dimensi dari kualitas 

produk juga merupakan salah satu faktor 

penting, karena dengan kondisi sekarang ini 

produk yang berkualitas mempunyai nilai 

lebih dibandingkan dengan produk pesaing. 

Kualitas merupakan totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat (Kotler dan Keller, 2009:143)   

Kualitas yang bagus dan terpercaya, 

maka produk senantiasa akan tertanam 

dibenak konsumen, karena konsumen 

bersedia membayar seumlah uang untuk 

membeli produk yang berkualitas. Persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk akan 

membentuk preferensi dan sikap yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi keputusan 

untuk membeli atau tidak. Kesan kualitas 

memberikan nilai dalam beberapa bentuk 

diantaranya adalah alasan untuk membeli 

(Aaker, 1997) dalam (Purwanto, 2008:19) 

 

II. METODE  

Pengumpulan data didasarkan 

kepada dua jenis data, menurut Umar 

(2000:24) yaitu data primer adalah data 

yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

tujuan penelitiannya, dimana dilakukan 

pengumpulan data langsung dari 
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sumbernya. Kemudian data sekunder yaitu 

data yang berasal dari sumber internal  

(data yang diambil dari dalam perusahaan) 

seperti gambaran umum perusahaan, 

struktur organisasi, dll. Untuk  

mengumpulkan  data maka  digunakan  

metode sebagai berikut:  

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian 

yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek penelitian. Teknik yang 

digunakan adalah: 

a. Wawancara (interview) yaitu 

melakukan wawancara Iangsung 

terhadap responden yang dalam 

hal ini adalah karyawan, hal ini 

dimaksudkan melalui percakapan 

dua arah atas inisiatif  

pewawancara demi memperoleh 

informasi dan responden.  

b. Kuesioner (angket) yaitu 

pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan yang disiapkan 

masing-masing responden.  

2. Penelitian Kepustakaan, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh konsep dan landasan teori 

dengan mempelajari berbagai 

literature, buku, dan dokumen yang 

berkaitan dengan objek pembahasan.  

Teknik pengumpulan data primer 

pada penelitian ini adalah menggunakan 

studi lapangan yaitu dengan teknik 

kuisioner. Dengan pengumpulan data 

tersebut peneliti mandapatkan data dari 

lapangan secara langsung. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

 Berdasarkan rentang skala dan 

analisis regresi berganda diketahui bahwa 

merk (X1), harga (X2) dan kualitas produk 

(X3) secara simultan berpengaruh sinifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). Artinya 

merek, harga dan kualitas produk mampu 

menjelaskan perubahan keputusan 

pembelian, dengann tingkat keakuratan 

sebesar 65,60% . 

 Uji secara parsial juga 

membuktikan bahwa variabel merek, harga 

dan kualitas produk secara individu 

berpengaruh nyata terhadap keputusan 

pembelian. Secara rinci penjelasan masing-

masing variabel sebagai berikut : 

1. Merek (X1) 

Merek adalah jati diri dari suatu produk, 

untuk mempermudah agar masyarakat 

dapat mengenali atau mengingat suatu 

barang / produk. Indikator merk meliputi : 

a. Disukai 

b. Dapat diubah 

c. diadaptasikan. 

Variabel merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian notebook di 

Kota Kediri. Hal ini disebabkan karena 

dengan merek yang lagi terkenal 
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dikalangan anak muda dan merek yang 

berkualitas dan mudah diadaptasikan, maka 

merk menjadi bahan pertimbangan yang 

selalu dipikirkan sebelum membeli 

notebook di kota Kediri. Sifat pengaruh 

yang bertanda positif menunjukan bahwa 

apabila variabel merek mengalami 

kenaikan maka keputusan pembelian juga 

naik semakin tinggi. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad (2013) yang menyatakan bahwa 

merek mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

2. Harga (X2) 

Harga adalah nominal yang harus 

dibayarkan untuk dapat memiliki suatu 

barang. Harga juga dapat mempengaruhi 

dalam pembelian suatu masyarakat. 

Indikator harga meliputi : 

a. Terjangkau  

b. Sesuai kualitas. 

c. Sesuai manfaat. 

 Variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

notebook di Kota Kediri. Hal ini 

disebabkan karena harga adalah patokan 

utama dalam membeli suatu barang, dengan 

harga konsumen bisa memilih harga sesuai 

dengan kemampuannya, dengan harga 

pembeli juga bisa memilih merk sesuai 

dengan keinginanya. Sifat pengaruh yang 

bertanda positif menunjukan bahwa apabila 

variabel Harga mengalami kenaikan maka 

keputusan pembelian juga naik semakin 

tinggi. Penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Novandri (2010) dan 

Abdul (2013) yang menyatakan bahwa 

harga mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Kualitas Produk (X3) 

 Merupakan kemampuan sebuah 

produk dalam memperagakan fungsinya, 

hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga 

atribut produk lainnya indikator kualitas 

produk meliputi : 

a. Daya tahan 

b. Keandalan 

c. Estetika 

Variabel kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

notebook di Kota Kediri. Hal ini 

disebabkan karena dengan adanya kualitas 

produk yang baik sesuai dengan 

kehandalan, sesuai dengan daya tahan dan 

produk yang berinovasi, maka produk 

notebook ini akan mudah terjual, karena 

kualitas produk tidak akan mengecewakan 

konsumen, sesuai harga dan sesuai dengan 

merk. Sifat pengaruh yang bertanda positif 

menunjukan bahwa apabila variabel Harga 

mengalami kenaikan maka keputusan 

pembelian juga naik semakin tinggi. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang 
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dilakukan oleh Novandri (2010) dan Abdul 

(2013) yang menyatakan bahwa kualitas 

mempengaruhi keputusan pembelian 

KESIMPULAN 

Penelitian ini sebenarnya menitik 

beratkan pada masalah manajemen 

pemasaran, khususnya untuk mengetahui 

seberapa besar merk, harga dan kualitas 

produk, terhadap keputusan pemebelian 

notebook pada mahasiswa progam Studi 

Teknik Informatika UNP Kediri Dalam 

pembahasan analisis regresi linier 

berganda dan pembuktian hipotesis, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Merk berpengaruh signifikan dan 

positif (+) terhadap keputusan 

pembelian notebook pada 

mahasiswa Progam Studi Teknik 

Informatika UNP Kediri, Hal ini 

berarti bahwa jika merk meningkat 

maka terjadi peningkatan pada 

keputusan pembelian notebook pada 

mahasiswa progam Studi Teknik 

Informatika UNP Kediri. 

2. Harga berpengaruh signifikan dan 

positif (+) terhadap keputusan 

pembelian notebook pada 

mahasiswa Progam Studi Teknik 

Informatika UNP Kediri, Hal ini 

berarti bahwa jika harga meningkat 

maka terjadi peningkatan pada 

keputusan pembelian notebook pada 

mahasiswa Progam Studi Teknik 

Informatika UNP Kediri. 

3. Kualitas produk berpengaruh 

signifikan dan positif (+) terhadap 

keputusan pembelian notebook pada 

mahasiswa Progam Studi Teknik 

Informatika UNP Kediri, Hal ini 

berarti bahwa jika kualitas produk 

meningkat maka terjadi peningkatan 

pada keputusan pembelian notebook 

pada mahasiswa Progam Studi 

Teknik Informatika UNP Kediri. 

4. Merek, harga dan kualitas produk 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, Hal ini berarti bahwa 

jika merek, harga dan kualitas 

produk meningkat secara bersama-

sama, maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian notebook pada 

mahasiswa Progam Studi Teknik 

Informatika UNP Kediri.  
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