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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE MEREK XIOMI 

DI SURAKARTA 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian handphone merek Xiomi. Untuk menganalisis harga terhadap keputusan 

pembelian handphone merek Xioami. Untuk menganalisis promosi terhadap 

pembelian handphone merek Xiomi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

pembcii handphone merek Xiomi di Surakarta yang mans jumlah pembeli 

terlalu besar maka peneliti jumlah sampel sebanyak 100 responder yang 

terdapat dalam populasi
-
 tersebut. Berdasarkan hasHasil analisis uji t diketahui 

bahwa kuafitas produk (Xi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan didukung nilai t.sig (0,000) 1ebih kecil dari 0,03 

(a) maka secara individual kualitas produk (X I) berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Harga (XI) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y) dan didukung nilai t.sig (0,000) lebih 

kecil dari 0,05 (a) maka secara individual harga (X2) berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian (Y). Promosi (X3) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) dan didukung nilai t.sig 

(0,000) lebib kecil dari 0,05 (a) maka secara individual promosi (X5) 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian M. Hasil analisis uji F 

diperoleh Fhitung> Ftabel, (37,497 > 3,15), maka Ho ditolak, Berard secara 

bersamasama variabel kualitas produk (X I), harga (X2) dan promosi (X3) 

berpengarub signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Sehingga model 

yang digunakan dalam penelitim ini dapat dikatakan fit Berdasarkan hasil analisis 

koefisien determinasi (R
2
) diperoleh adjusted R square (R) sebesar 0,525, 

berarti variasi perubahan variabet keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 

variabel kualitas produk (XI), harga (X2) dan promosi (X3) sebesar 52,5%. 

Sedangkan sisanya sebesar 47,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 

Kata kunci: Kualitas produk, harga, pemasaran, pengemasan 

 

ABSTRACT 

This research target is to analyze the product quality to decision purchasing 

handphone of brand Xiomi: TTo analyze the
,
 price to decision purchasing handphone 

brand Xioami. To analyse the promotion to purchasing handphone brand Xiomi. 

Population in this research buyer handphone brand Xiomi Surakarta which buyer 

amount too big hence
,
 researcher sum up the samX1 as much 100 responder which 

is there are in the population. Pursuant to has result analyses the test t known that 

product quality (XI) have the influence which significant to purchasing decision 

pick hack assess the t.sig (0, 000) smaller than 0, 05, hence individually product 

quality (XI) have an effect on positive to purchasing decision. Price (X7) have the 

influence which significant to purchasing decision (Y) and supported value t. s ig (0, 
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OOQJ smaller than 0, 05, hence individually price ( X2) have an effect on positive to 

purchasing decision (Y). Promotion (X3) have the influence which significant to 

purchasing decision (1) and supported value t. sig (0, OOO) smaller than 0, 05, hence 

individually promotion (X3J have an effect on positive purchasing decision M. Result 

of analysis test the F obtained Tcount Ftable  (3
-
7,497 > 3,15), hence Ho refused, Mean 

by together variable product quality MJ, price (X21 and promotion (X31 have an 

effect  on the significant purchasing decision (Y). So that model used in this research 

can be told Pursuant to result analyses the coefficient determinist (A) obtained 

adjusted R square ) equal to 0
1
, 525, meaning variation of change of explainable 

purchasing decision variable by variable product quality (XI), price (X2) and 

promotion (X3) equal to 52,5%. While the rest equal to 4 7, 1 % explained by other 

variable outside model Fit. 

 

Keyword- Product Quality, Price, Promotion and Decision Purchasing- 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang 

telekomunikasi juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Komunikasi 

merupakan satu hal yang penting dan dianggap mampu membantu hidup manusia. 

Sejak ditemukannya alat komunikasi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. 

Salah satu alat komunikasi yang digunakan saat ini adalah telepon seluler atau 

handphone. Pada umumnya tidak seluruh variabel pemasaran yang ditampilkan oleh 

perusahaan akan dipertimbangkan oleh konsumen dalam memutuskan 

untukmembeli suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mengetahui variabel 

bauran pemasaran yang menjadi pertimbangan konsumen dan variabel apa yang 

paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilikan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Setiap orang pasti pernah 

mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukan keputusan pembelian. Apakah 

produk yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhannya atau keinginannya. 

Kemudian produk yang akan dibeli tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi 

dirinya dan biaya yang dibutuhkan untukmendapatkan suatu produk yang 

diinginkan. Terkadang orang tidak mempertimbangkan sesuatu hal sebelum 
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melakukan pembelian. Hal ini karena orang hanya tertarik pada bentuk fisik 

(penampilan luar) dari produk tersebut. 

Bahkan dengan majunya ilmu teknologi pada saat ini handphone tidak hanya 

dapat digunakan untuk telepon dan mengirim pesan singkat (sms) saja melainkan 

dapat digunakan untuk chatting, membuka e-mail, ataupun komunikasi lainya  

melalui media sosial  dan internet. Berbagai bentuk yang mudah dibawa dan 

memiliki aplikasi yang lengkap maka handphone merupakan salah satu pilihan yang 

tepat.  

Persaingan yang semakin ketat membuat para perusahaan dituntut untuk 

menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga berbeda 

dengan produk pesaing, karena kualitas produk menjadi salah satu pertimbangan 

konsumen sebelum membeli suatu produk. Perusahaan samsung berusaha 

menciptakan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih dari produk 

pesaing misalnya saja Xiaomi yaitu handphone buatan China yang laku dipasaran 

Indonesia. Hanphone Xiaomi adalah produk handphone yang mengusung sistem 

operasi android dan dalam peluncuran perdananya sudah langsung menarik 

konsumen. Karena Android menyediakan aplikasi dari berbagai macam kategori: 

sosial, hiburan dan permainan serta kemudian mengakses data serta memiliki 

jaringan 4G yang saat ini memudahkan pemakai dengan kecepatan akses yang lebih 

cepat. 

Selain dari kualitas produk, pengwuh harga suatu produk juga sangat 

penting. Jika harga tinggi maka permintaan produk semakin rendah dan jika harga 

rendah maka permintaan produk akan semakin meningkat. Jika harga yang 

ditetapkan perusahaan, tepat dan sesuai dengan days beli konsumen maka pemilihan 

suatu produk akan dijatuhkan pada produk tersebut. Perusahaan menetapkan harga 

karena, berbagai pertimbangan, dimana dalam penetapan harga disesuaikan dengan 

kualitas produk yang ada. Perusahaan Samsung menetapkan harga, produknya lebih 

terjangkau dari harga produk pesaing, namun juga, diimbangi dengan kualitas 

produk yang baik. 
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Promosi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengkomunikasikan produk kepada konsumen, selain menawarkan produk yang 

berkualitas dan penetapan harga. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produk dan membujuk 

konsumen untuk membeli. Strategi promosi merupakan gabungan antara periklanan, 

penjualan perorangan, promosi penjualan dan publisitas menjadi suatu program 

terpadu untuk berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi keputusan. pembelian. Samsung melakukan kegiatan promosi 

untuk menarik minat ben konsumen Man didasari pada informasi keunggulan dan 

keuntungan suatu produk, yang kemudian disusun sedemikian rupa, sehingga 

menimbulkan ketertarikan pada, yang melihat atau mendengarnya, maka iklan akan 

mempengaruhi perilaku pernbeliaan konsumen terhadap suatu produk. 

Berdasarkan pada kondisi pelaku usaha, handphone dimana untuk mampu 

bersaing sehingga mampu mewujudkan dan memenuhi harapan konsumen, dengan 

melakukan kajian maka perusahaan handphone berusaha mempengaruhi produk 

terhadap konsumenya, yaitu dengan mengevaluasi kembali kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan membuat inisiatif, kreatif dan inovatif serta tidak lupa, 

memperhatikan kualitas produk, harga, dan promosi. 

Berdasarkan pada kondisi pelaku usaha handphone dimana untuk mampu 

bersaing sehingga mampu mewujudkan dan memenuhi harapan konsumen . dengan 

melakukan kajian maka perusahaan handphone berusaha mempengaruhi produk 

terhadap konsumenya, yaitu dengan mengevaluasi kembali kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan membuat inisiatif, kreatif dan inovatif serta tidak lupa 

memperhatikan kualitas produk, harga dan promosi. Berdasarkan hal itu dilakuakan 

penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi di Surakarta”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan menelitian kuantitatif. Dalam studi ini sumber data 

yaitu konsumen pengguna handphone Xiaomi di Surakarta. Untuk memperoleh data 
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primer ini penulis memberikan angket pertanyaan atau kuesioner kepada responden 

dan jawaban responden dijadikan sebagai data primer. Data dalam penelitian ini data 

primer yaitu data yang langsung didapatkan dengan survei lapangan melalui 

pembagian kuesioner kepada responden. Dalam kuesioner penelitian ini tiap variabel 

yang digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa item pertanyaan. Untuk mengukur 

variabel-veriabel dalam pengisisan kuesioner, peneliti menggunakan pendekatan 

“Skala Likert”. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program SPSS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1 Karakteristik Berdasarkan Umur Responden 

No Umur Jumlah Prosentase 

1 

2 

< 20 tahun 

> 20 tahun  

47 

53 

47% 

53% 

 Jumlah  100 100% 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

umur lebih dari 20 tahun sebanyak 53 orang dengan tingkat prosentase 

sebesar 53% sedangkan kurang dari 20 tahun sebanyak 47 orang dengan 

tingkat prosentase sebesar 47%. Berarti hasil tersebut umur lebih dari 20 

tahun dilihat dari kedewasaan cara berpikir dalam memutuskan sesuatu yang 

berkaitan dengan pembelian barang diperlukan pertimbangan yang lebih 

matang. 

. Hasil uji validitas angket dengan menggunakan program SPSS 17.00 

for Windows adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 

Item rxy rtabel Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

0,888 

0,832 

0,879 

0,856 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid  

Valid 

Valid 

Sumber : data primer diolah 
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Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,195. Tabel 2 

menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang kualitas produk (1-4) 

adalah valid, karena nilai rxy lebih besar dari r tabel (0,195). Dengan 

demikian semua butir pernyataan angket kualitas produk adalah Valid. 

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov – 

Smirnov 

p-value 

(sig) 

Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

0,984 0,288 Normal  

            Sumber :  data diolah 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk model regresi > 0,05 artinya hasil ini menunjukkan bahwa 

persamaan regresi untuk uji normalitas dalam penelitian ini memiliki sebaran 

data yang normal. 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Kualitas produk diperoleh hasil thitung > ttabel (7,040 > 2,000) maka hal 

ini menunjukkan bahwa kualitas produk (X1) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian dan dibuktikan nilai t.sig (0,000) < 

0,05 (). Hal ini dikarenakan Handphone Xiaomi memiliki fitur serta 

kelengkapan jaringan baik 3G maupun 4G, menarik dan sangat bermanfaat 

bagi para penggunanya, memiliki perangkat keras dengan kualitas yang baik, 

memiliki aplikasi yang lengkap (facebook, twitter, game, bbm) dan model 

serta desain yang menarik. 

3.2.2 Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Harga diperoleh hasil thitung > ttabel (4,973 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa harga (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y) dan dibuktikan nilai t.sig (0,000) < 0,05 

(). Hal ini dikarenakan Handphone Xiaomi memiliki harga yang terjangkau 
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dengan fasilitas yang lengkap, harga tiap produk bervariasi, menawarkan 

harga yang sesuai dengan kualitas. 

3.2.3 Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Promosi diperoleh hasil thitung > ttabel (4,409 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa promosi (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y) dan dibuktikan nilai t.sig (0,000) < 0,05 

(). Hal ini dikarenakan perusahaan handphone Xiaomi menggunakan 

promosi melalui media sosial, spanduk, radio, selebaran untuk 

menyampaikan informasi kepada konsumen, isi atau tayangan menarik, 

produk dengan kualitas yang baik dan merasa tertarik terhadap produk yang 

dipromosikan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan pada bab IV peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : Pertama, hasil analisis uji t diketahui bahwa 

kualitas produk (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan didukung nilai t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara individual kualitas produk (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Harga (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) dan didukung nilai t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara individual harga (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

(Y). Promosi (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) dan didukung nilai t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara individual promosi (X3) berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

Kedua, hasil analisis uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (37,497 > 3,15), maka 

Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel kualitas produk (X1), harga 

(X2)  dan promosi (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y). Sehingga model yang  digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan fit. 
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Ketiga, berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) diperoleh adjusted 

R square (R
2
) sebesar 0,525, berarti variasi perubahan variabel keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk (X1), harga (X2) dan 

promosi (X3) sebesar 52,5%. Sedangkan sisanya sebesar 47,5% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

Berdasarkan simpulan penelitian, penulis dapat memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: Bagi perusahaan agar lebih mempertimbangkan faktor 

promosi hal ini dikarenakan promosi handphone Xiaomi kurang gencar, 

mengembangkan fitur yang ada agar terlihat lebih sempurna bagi para pengguna 

Handphone Xiaomi. Bagi perusahaan terus meningkatkan dari segi promosi 

yang ada dan lebih inovatif dalam pembuatan iklan agar konsumen lebih tertarik 

dengan melihat promosi dengan penawaran-penawaran dan kualitas yang 

dimiliki. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah variabel yang 

diteliti yaitu tidak hanya kualitas produk, harga, dan promosi dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adisapitro, Gunawan, 2014, Manajemen Pemasaran, edisi pertama jilid 2, 

Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, 

Rineka Cipta. 

Djarwanto, PS. dan Pangestu Subagyo, 2002, Statistif Induktif, Yogyakarta, BPFE. 

Gitosudarmo, Indriyo, 2000, Manajemen Pemasaran. Edisi I, BPFE-UGM, 

Yogyakarta. 

Ghozali, Imam, 2001, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss, 

Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss, 

Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Gujarati ,2001, Ekonometrika Dasar, Cetakan Keenam. Penerbit Erlangga, Jakarta. 



9 

 

Henry Simamora. 2000, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, Jakarta: 

Salemba Empat. 

Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi dan Manajemen. BPFE. Yogyakarta 

Jailani, A.S. (2013), “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Region Of Origin 

Terhadap Keputusan Pembelian Kaos Cak Cuk di Surabaya,” Jurnal Ilmu 

Manajemen, Vol. 1, No. 2, pp. 602-603. 

 

 

 


