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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam membeli produk handphone banyak faktor yang 

akan dipertimbangkan oleh konsumen sebelum melakukan suatu keputusan pembelian. Mahasiswa FE 

UN PGRI Kediri misalnya, banyak keluhan mengenai harga yang tidak sesuai budget dan kualitas 

produk yang tidak sesuai, serta citra merek yang negatif membuat konsumen ragu untuk melakukan 

suatu keputusan pembelian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisa pengaruh harga secara parsial terhadap 

keputusan pembelian handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri. (2) Menganalisa pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (3) 

Menganalisa pengaruh citra merek secara parsial terhadap keputusan pembelian handphone Samsung 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (4) Menganalisa pengaruh 

harga, kualitas produk dan citra merek secara simultan terhadap keputusan pembelian handphone 

Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian asosiatif yang 

bersifat kausal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 40 mahasiswa FE UN PGRI Kediri 

angkatan tahun 2016 yang memakai handphone Samsung. Analisis data menggunakan regresi linier 

berganda dengan software SPSS for windows versi 23.0. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri. (2) Kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (3) Citra 

merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (4) Harga, kualitas produk dan 

citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 

Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

KATA KUNCI :Harga, Kualitas Produk, Citra Merek dan Keputusan Pembelian. 
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A. LATAR BELAKANG 

Handphone sudah menjadi 

bagian yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat. Masyarakat 

sadar bahwa handphone tidak 

digunakan hanya sebatas alat 

komunikasi saja, namun sebagai 

suatu alat yang menentukan kelas 

sosial mereka. 

Dalam membeli produk 

handphone banyak faktor yang 

akan dipertimbangkan oleh 

konsumen sebelum melakukan 

suatu keputusan pembelian. 

Menurut Peter dan Olson 

(2013:163) keputusan pembelian 

adalah proses integrasi yang 

digunakan oleh konsumen untuk 

mengkombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih satu 

di antaranya.  

Konsumen kemudian akan 

mencari informasi mengenai 

keberadaan produk yang 

diinginkannya. Konsumen akan 

mulai mencari informasi dari sisi 

harga terlebih dahulu. Menurut 

Ginting (2012:10) harga adalah 

sejumlah uang yang harus dibayar 

oleh konsumen untuk mendapatkan 

produk.  

Konsumen akan membeli 

produk jika merasa cocok, karena 

itu produk harus disesuaikan 

dengan keinginan ataupun 

kebutuhan konsumen agar 

pemasaran produk berhasil. 

Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008:272) kualitas produk 

merupakan karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen yang 

dinyatakan atau diimplikasikan. 

Selain memperhatikan 

harga dan kualitas produk 

konsumen juga akan 

memperhatikan tentang citra merek 

(brand image) dari sebuah produk 

yang akan dibelinya. Menurut 

Kotler (2008:32) citra merek adalah 

seperangkat keyakinan, ide dan 

kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu merek. Citra merek 

yang baik akan dapat menarik 

minat konsumen untuk 

membelinya. 

Di era saat ini mahasiswa. 

banyak menggunakan handphone 

yang multifungsi agar dapat 

membantu dalam menunjang 

kinerja dan penampilannya. Teori 

tentang harga, kualitas produk dan 

citra merek telah banyak dibahas di 
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tempat peneliti sedang belajar 

yakni di Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri, maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian pada Fakultas 

Ekonomi di Universitas Nusantara 

PGRI Kediri. Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi di Universitas Nusantara 

PGRI Kediri memiliki banyak 

alternatif sebelum mereka membeli 

produk handphone. 

Perusahaan riset lokal 

menerbitkan laporan mengenai data 

penjualan smartphone di Indonesia 

selama kuartal 1 (Q1) 2017. 

Berdasarkan laporan tersebut 

menyatakan bahwa Samsung masih 

merajai dan memimpin pasar 

smartphone di Indonesia pada Q1 

2017 (www.tekno.tempo.co). 

Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri yakin bahwa Samsung 

selalu melakukan inovasi dalam 

pengembangan fitur produknya. 

Hal tersebut dibuktikan dengan 

banyaknya jumlah pemakai android 

Samsung yang selalu menarik 

perhatian berkat kecanggihan yang 

ada pada produk flagship merek 

tersebut.  

Handphone Samsung dari 

dulu hingga sekarang banyak 

diminati oleh masyarakat, dengan 

keandalan fitur-fiturnya yang 

canggih Samsung mampu menarik 

minat pembeli dari berbagai 

segmen yang ada. Hal itu 

dibuktikan oleh peneliti bahwa 

telah banyak dijumpai pemakai 

handphone Samsung di sekitar 

lingkungan peneliti berada, misal di 

lingkungan kampus, rumah maupun 

tempat umum lainnya.  

Peneliti melihat bahwa 

banyak orang yang memakai 

handphone Samsung. Perusahaan 

Samsung juga terus bergerak 

mencari celah untuk ciptakan dan 

kembangkan teknologi terbaru dan 

paling inovatif, itulah mengapa 

Samsung mampu menghasilkan 

produk-produk baru yang merebut 

perhatian pasar. Dalam 

pengembangan Samsung juga 

mempelajari perubahan tren 

kebutuhan manusia dan 

perkembangan gaya hidup selama 

satu dekade mendatang. Inilah 

kunci penting dalam kemenangan 

persaingan Samsung dengan pelaku 

pasar lainnya. Berdasarkan uraian 

penjelasan di atas, mendorong 

peneliti untuk mengkaji penelitian 

dengan judul “Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk Dan Citra 

Merek Terhadap Keputusan 
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Pembelian Handphone Samsung 

pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri”. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Produk handphone Samsung 

memiliki tingkatan harga yang 

dapat disesuaikan dengan 

anggaran (budget) yang dimiliki 

oleh konsumen. 

2. Produk handphone yang 

dikeluarkan oleh Samsung 

berkualitas unggul dan 

mempunyai fitur yang unik. 

3. Banyak konsumen yang percaya 

bahwa handphone Samsung 

memiliki citra positif dan 

unggul, sehingga walaupun 

Samsung memiliki beberapa 

saingan yang besar seperti 

produk handphone Apple, Oppo 

maupun Vivo maka Samsung 

tidak khawatir akan hal tersebut. 

4. Mahasiswa sebagai konsumen 

sebelum melakukan keputusan 

pembelian handphone Samsung 

ialah dengan 

mempertimbangkan kesesuaian 

harga, kualitas produk yang 

unggul serta citra merek yang 

kuat dan positif dari produk 

handphone tersebut. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari 

permasalahan yang bertambah 

maka peneliti memberikan batasan-

batasan penulisan, dikarenakan 

oleh adanya keterbatasan waktu, 

pikiran dan sarana yang ada maka 

penelitian hanya dibatasi pada 

masalah variabel yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian antara lain : 

1. Harga merupakan suatu jumlah 

atau biaya yang dikeluarkan 

oleh konsumen agar mereka 

dapat memperoleh suatu produk 

maupun jasa. 

2. Kualitas produk ialah hasil 

kepuasan yang dicapai oleh 

konsumen pada saat mereka 

memakai produk yang 

dikehendakinya.  

3. Citra merek merupakan 

persepsi terhadap sebuah merek 

pada suatu produk tertentu yang 

ada di benak konsumen, baik itu 

persepsi positif maupun negatif. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang 

dan batasan masalah di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah harga berpengaruh 

secara parsial terhadap 

keputusan pembelian 
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handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri? 

2. Apakah kualitas produk 

berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri? 

3. Apakah citra merek 

berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri? 

4. Apakah harga, kualitas produk 

dan citra merek berpengaruh 

secara simultan terhadap 

keputusan pembelianhandphone 

Samsung pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri? 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan 

masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa pengaruh harga 

secara parsial terhadap 

keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri. 

2. Menganalisa pengaruh kualitas 

produk secara parsial terhadap 

keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri. 

3. Menganalisa pengaruh citra 

merek secara parsial terhadap 

keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri. 

4. Menganalisa pengaruh harga, 

kualitas produk dan citra merek 

secara simultan terhadap 

keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri. 

F. KEGUNAAN PENELITIAN 

Hasil  dari  penelitian  yang  

peneliti lakukan diharapkan  dapat 

memberi manfaat diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan 

dapat dijadikan 

perbendaharaan ilmu 

pengetahuan bagi pembaca. 
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b. Menambah literatur yang 

berguna bagi pembaca dan 

memperluas wawasan 

dibidang pemasaran yang 

meliputi harga, kualitas 

produk,  citra merek dan 

keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai 

bahan masukan bagi peneliti 

untuk mengadakan 

penelitian lebih mendalam 

tentang keputusan 

pembelian dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya 

dibidang pemasaran terkait 

dengan harga, kualitas 

produk dan citra merek. 

b. Bagi Perusahaan  

Hal ini diharapkan 

dapat memberi kontribusi 

yang positif untuk 

memahami karakteristik 

pembeli kepada perusahaan 

yang diteliti, sehingga dapat 

menjadi pertimbangan 

dalam rangka menentukan 

strategi perusahaan guna 

meningkatkan kepuasan 

konsumen kedepannya. 

c. Bagi Konsumen dan 

Pembaca 

Diadakannya 

penelitian ini sebagai 

tambahan pengetahuan 

mengenai kegiatan 

pemasaran khususnya 

tentang harga, kualitas 

produk dan citra merek 

serta keputusan pembelian. 

G. KAJIAN TEORI DAN 

HIPOTESIS 

Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian 

merupakan serangkaian tahapan 

yang akan dilakukan oleh 

konsumen sebelum mereka 

membeli suatu produk yang 

diinginkannya.Menurut Schiffman 

dan Kanuk (2008:485) keputusan 

pembelian adalah seleksi terhadap 

dua pilihan alternatif atau lebih 

konsumen pada pembelian. 

Indikator dalam keputusan 

pembelian menurut Tambunan dan 

Widiyanto (2012:4) diukur melalui 

empat hal, antara lain : 

a. Memanfaatkan pilihan terhadap 

produk 

b. Keyakinan membeli 

c. Pembelian ulang 

d. Rekomendasi kepada orang lain  

 

Harga 
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Dalam melakukan 

keputusan pembelian biasanya 

seseorang akan melihat dari sisi 

harga terlebih dahulu. Seseorang 

yang tidak memiliki kemampuan 

dalam hal keuangan yang cukup 

baik, tentu akan sangat teliti 

mengenai harga dari sebuah produk 

yang akan dibelinya.Definisi harga 

menurut Tjiptono (2008:151) 

adalah satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan. 

Menurut Fure (2013:276) 

beberapa indikator yang digunakan 

untuk mengukur harga adalah : 

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dengan 

kualitas 

c. Daya saing harga 

d. Kesesuaian harga dengan 

manfaat 

Kualitas Produk 

Kualitas merupakan konsep 

terpenting dalam menciptakan 

suatu produk. Produk yang 

berkualitas adalah produk yang 

diterima oleh pelanggan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

Menurut Cannon dkk 

(2008:286) kualitas produk adalah 

kemampuan produk untuk 

memuaskan kebutuhan atau 

keinginan pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2008:25) 

indikator atau dimensi dari kualitas 

produk antara lain : 

a. Kinerja (performance) 

b. Fitur (featured) 

c. Keandalan atau reliabilitas 

(reliabilty) 

d. Kemampuan pelayanan 

(serviceability) 

e. Estetika (aesthetics) 

f. Kesan kualitas (perceived 

quality) 

Citra Merek 

Citra merek terbentuk dari 

pandangan yang ada dibenak 

konsumen terhadap suatu produk. 

Menurut Kotler (2008:32) citra 

merek adalah seperangkat 

keyakinan, ide dan kesan yang 

dimiliki oleh seseorang terhadap 

suatu merek, karena itu sikap dan 

tindakan konsumen terhadap suatu 

merek sangat ditentukan oleh citra 

merek tersebut. 

Menurut Simamora 

(2008:33) indikator citra merek 
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(brand image) terdiri atas tiga 

bagian yaitu : 

a. Citra produsen 

(productionimage) 

b. Citra konsumen (customer 

image) 

c. Citra produk (produk image) 

Penelitian Terdahulu 

1. Pranata (2015), melakukan 

penelitiandengan judul 

“Pengaruh Kualitas Produk, 

Kemasan dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk 

“Kapal Api” Di Kecamatan 

Ngadiluwih Kabupaten Kediri”. 

2. Yulistyana (2015), melakukan 

penelitiandengan judul “Analisis 

Pengaruh Nilai Pelanggan, 

Promosi dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Kosmetik Vaseline Hand 

and Body Lotion untuk 

Meningkatkan Retensi 

Pelanggan, Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Prodi Manajemen 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri”. 

3. Mu’azizah (2013), melakukan 

penelitiandengan judul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Produk, 

Lokasi dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Java Bakery di 

Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Kediri”. 

4. Adiningtyas (2016), melakukan 

penelitiandengan judul “Analisis 

Pengaruh Lokasi, Citra Merek, 

Harga, Dan Promosi Terhadap 

Minat Beli Koran Radar Di 

Danang Agency Tulungagung”. 

H. METODE PENELITIAN 

Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik penelitian asosiatif. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, karena data 

yang dianalisis dalam penelitian ini 

berbentuk angka yang sifatnya 

obyektif, dapat diukur, rasional, 

dan sistematis. 

 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono 

(2013:115) populasi adalah 

generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Mahasiswa aktif 

prodi Akuntansi yang berjumlah 

37, sedangkan mahasiswa aktif 

prodi Manajemen yang 
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berjumlah103. Sehingga 

keseluruhan total populasi dalam 

penelitian ini ialah berjumlah 140 

dengan dibatasi pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi yang memakai 

handphone Samsung. 

 Menurut Sugiyono 

(2013:116) sampel adalah bagian 

dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik purposive 

sampling.Sampel dalam penelitian 

ini ialah 40 mahasiswa Fakultas 

Ekonomi angkatan tahun 2016 yang 

menggunakan handphone 

Samsung. 

 Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kuesioner/angket. Menurut 

Sugiyono (2013:193) 

mendefinisikan kuesioner atau 

angket sebagai teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

Validasi Instrumen 

1. Uji Validitas,  digunakan 

untuk mengetahui sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2013:348), 

suatu hasil penelitian yang valid 

bila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. 

2. Uji Reliabilitas, Menurut 

Sugiyono (2013:348) hasil 

penelitian yang reliabel adalah 

bila terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda. Uji 

reabilitas digunakan untuk 

mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari 

variabel. 

I. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Berdasarkan tabel hasil 

pengujian validitas dapat diketahui 

bahwa nilai r hitung dari semua item 

(variabel harga, kualitas produk, 

citra merek dan keputusan 

pembelian) lebih besar daripada r 

tabel dan semua bernilai positif. Hal 

ini berarti semua item pernyataan 

yang ada dalam variabel sudah 

valid. 

Uji Reliabilitas 

Berdasarkan tabel hasil 

pengujian diketahui bahwa nilai 

croanbach alpha dari masing-

masing variabel (harga, kualitas 
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produk, citra merek dan keputusan 

pembelian) lebih besar dari 0,6 

sehingga dapat dikatakan telah 

reliabel yang berarti bahwa 

kuesioner sudah dapat digunakan 

dalam penelitian. 

Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Histogram 

Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

Sumber : output spss dari data primer yang 

telah diolah, 2017 

Berdasarkan gambar 4.1 

dapat dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan 

keputusan, bahwa data memiliki 

puncak tepat di tengah-tengah titik 

nol membagi 2 sama besar dan 

tidak memenceng ke kanan maupun 

ke kiri, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas Grafik Normal 

Probability Plot 

Sumber : output spss dari data primer yang 

telah diolah, 2017 

Berdasarkan gambar 4.2 

dapat dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan 

keputusan, bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di 

atas, menunjukkan bahwa variabel 

harga, kualitas produk dan citra 

merek memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0,983 ; 0,947 ; 0,960 yang 

lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 

1,017 ; 1,056 ; 1,042 yang 

lebihkecil dari 10, dengan demikian 

dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas, hal ini berarti 

antar variabel independen tidak 

terjadi korelasi. 

c. Uji Autokorelasi 

 

 Berdasarkantabel di 

atasnilai DW hitung > dari (du) = 

1,660. Nilai durbin watson (dw) 

yang dihasilkan adalah 1,740 dan 

kurang dari 4-1,660 (4-du) = 2,34 

atau dapat dilihat pada Tabel 

4.9yang menunjukkan du < dw < 4-

du atau 1,660<1,740< 2,346, 

sehingga model regresi tersebut 

sudah bebas dari masalah 

autokorelasi. Dengan demikian 

dapat disimpulkan nilai durbin 

watson (dw) terletak antara du s/d 

4- u sehingga asumsi autokorelasi 

telah terpenuhi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 4.3 

yang ditunjukkan oleh grafik 

scatterplot terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar 

baik di atas maupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Dan ini 

menunjukkan bahwa model regresi 

ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hal ini berarti dalam model regresi 

tidak terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang 

lain. 
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2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di 

atas, maka didapat persamaan 

regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Y = 5.200+ 1.046X1 +0,376X2 + 

0,227X3 + e 

 Berdasarkan tabel 4.10 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis 

mempunyai makna sebagai berikut: 

a. Konstanta = 5.200 

Jika variabel 1 satuan 

harga (X1), kualitas produk (X2), 

dan citra merek (X3) tidak 

berpengaruh atau = 0, maka 

keputusan pembelian(Y) akan 

menjadi 5,200 

b. Koefisien X1 = 1,046 

Setiap penambahan 1 

satuan variabel harga(X1) 

dengan asumsi kualitas produk 

(X2), dan citra merek (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian(Y)sebesar 1,046 

satuan. 

c. Koefisien X2 = 0,376 

Setiap penambahan 1 

satuan variabel kualitas produk 

(X2) dengan asumsi harga (X1), 

dan citra merek (X3) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian (Y) sebesar 0,376 

satuan. 

d. Koefisien X3 = 0,227 

Setiap penambahan 1 

satuan variabel citra merek (X3) 

dengan asumsi harga (X1), dan 

kualitas produk (X2) tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian (Y) sebesar 0,227 

satuan. 

3. Koefisien Determinasi 

 
 

Berdasarkan hasil analisis pada 

tabel 4.11 diperoleh nilai Adjusted R
2
 

sebesar 0,895, dengan demikian 

menunjukkan bahwa adalah harga, 

kualitas produk dan citra merekdapat 

menjelaskan keputusan pembelian 

sebesar 89,5% dan sisanya yaitu 10,5% 

dijelaskan variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 
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4. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

 

1) Pengujian hipotesis 1 

H0:β1= Harga secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha:β1=  Harga secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel 

4.12 diperoleh nilai signifikan 

variabel hargaadalah 0,001. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel harga< 

0,05 atau bisa dilihat dari nilai t 

hitung= 5.968 > t tabel=2.069,yang 

berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Harga secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2) Pengujian hipotesis 2 

H0:β2= Kualitas produk secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha:β2=Kualitas produk secara 

parsialberpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel 

4.12 diperoleh nilai signifikan 

variabelkualitas produkadalah 

0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel kualitas produk< 0,05 

atau bisa dilihat dari nilai t hitung= 

4.137> t tabel=2.069, yang berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 

dari pengujian parsial ini adalah 

kualitas produkberpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

3) Pengujian hipotesis 3 

H0:β3= Citra merek secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Ha:β3= Citra merek secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 
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windows versi 23 dalam tabel 

4.12 diperoleh nilai signifikan 

variabel citra merekadalah 

0,002. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel citra merek <0,05 atau 

bisa dilihat dari nilai t hitung= 

2.344> t tabel=2.069, yang berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 

dari pengujian parsial ini adalah 

citra merekberpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Uji Simultan (Uji F) 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel 4.12 

diperoleh nilai signifikan adalah 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikan uji F variabel harga, 

kualitas produk dan citra merek< 

0,05atau bisa dilihat dari nilai  

Fhitung= 336.894> F tabel=3.028, 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

simultan ini adalah harga, kualitas 

produk dan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

J. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini pada dasarnya 

menitikberatkan pada masalah 

pemasaran khususnya untuk 

mengetahui seberapa besar 

pengaruh harga, kualitas produk 

dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian handphone Samsung. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri Angkatan Tahun 2016. 

Hal ini memberi arti bahwa 

penggunaan harga yang tepat 

dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone Samsung 

pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri Angkatan Tahun 

2016.Hal ini memberi arti 

bahwa penilaian kualitas 

produk yangsesuai dengan 

tingkat kebutuhan atau 

keinginan konsumen dapat 

mempengaruhi keputusan 
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pembelian terhadap produk 

tersebut. 

3. Citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone Samsung 

pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri Angkatan Tahun 

2016. Hal ini memberi arti 

bahwa citra merek yang baik 

dan meyakinkan akan menarik 

perhatian konsumen sebelum 

mereka melakukan suatu 

keputusan pembelian. 

4. Harga, kualitas produk dan citra 

merek secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri Angkatan Tahun 2016. 

Saran 

1. Bagi Perusahaan Samsung 

a. Penetapan harga yang 

diberikan kepada konsumen 

harus benar-benar tepat, 

sehingga konsumen akan 

tetap memilih Samsung 

pada berbagai macam 

alternatif yang ada. Hal 

tersebut harus dilakukan 

supaya konsumen tetap 

loyal pada Samsung saat 

melakukan keputusan 

pembelian dan tidak 

berpindah ke produk 

handphonelain yang 

harganya lebih menarik 

konsumen.  

b. Perusahaan handphone 

Samsung perlu melakukan 

peningkatan kualitas produk 

karena itu merupakan salah 

satu faktor yang sangat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. Usaha yang 

dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan riset 

pada bidang tekonologi 

secara lebih mendalam. Hal 

tersebut harus dilakukan 

apabila Samsung ingin tetap 

berjaya, sehingga 

perusahaan handphone 

Samsung tidak akan kalah 

bersaing dengan para 

kompetitornya. 

2. Bagi Konsumen 

Sebelum melakukan 

keputusan pembelian sebuah 

produk hendakya konsumen 

perlu memperhatikan beberapa 

faktor seperti harga, kualitas 

produk dan citra merek yang 

ditawarkan oleh sebuah produk 

agar konsumen dapat merasa 
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puas dengan apa yang akan 

diperolehnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk penelitian yang akan 

datang disarankan untuk 

menambah variabel bebas 

lainnya selain harga, 

kualitas produk, dan citra 

merek  yang tentunya dapat 

mempengaruhi variabel 

terikatnya yakni keputusan 

pembelian agar lebih 

melengkapi penelitian ini 

karena masih ada variabel-

variabel bebas lain di luar 

penelitian ini yang mungkin 

bisa mempengaruhi 

keputusan pembelian 

konsumen. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, 

dianjurkan untuk 

menggunakan teknik 

statistik yang dapat 

menyempurnakan hasil 

penelitian ini, misalnya 

dengan menggunakan teknik 

diskriminan, determinasi 

ataupun teknik lain untuk 

dapat mengetahui 

kemungkinan-kemungkinan 

yang bisa dijadikan 

referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 
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