
PENGARUH HARGA, CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PEMBELIAN 

KUOTA IM3 OOREDOO 4G  

(Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB UMS) 

 Disusun  sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Oleh :

FANDI RIZQI OKTARIAN 

B 100 130 391 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2017



 
 

i 
 

 

 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 

 

  



 
 

1 
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(Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB UMS) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, citra merek dan 

kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada pembelian kuota IM3 Ooredoo 

4G. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa dan mahasiwi FEB UMS yang berjumlah 100 responden. Teknik 

sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan beberapa instrumen, yaitu: observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F 

dan koefisien determinasi (R
2
). Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh hasil 

harga, citra merek dan kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan dengan t 

hitung masing-masing sebesar 5,333, 6,341 dan 4,219. Berdasarkan uji F 

menunjukkan nilai Fhitung sebesar 507,894,  angka tersebut berarti Fhitung ˃  Ftabel 

sehingga keputusannya Ho ditolak. Maka secara simultan variabel harga, citra merek 

dan kualitas produk signifikan mempengaruhi kepuasan loyalitas pelanggan kuota 

IM3 Ooredoo 4G. Dan hasil koefisien determinasi (R
2
) sebesar 94,1%.  

 

Kata kunci: harga, citra merek, kualitas produk, loyalitas pelanggan 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of price, brand image and product 

quality on customer loyalty on the purchase of IM3 Ooredoo 4G quota. This type of 

research is a quantitative research. The sample in this study were students of FEB 

UMS which amounted to 100 respondents. The sampling technique used is 

convenience sampling. Data collection techniques were conducted with several 

instruments, namely: observation, interview, and questionnaire. Data analysis 

technique used is multiple linear regression with t test, F test and coefficient of 

determination (R
2
). Based on the results of the analysis obtained the results of price, 

brand image and product quality has a significant influence with t count respectively 

of 5.333, 6.341 and 4.219. Based on the F test shows the value of Fcount of 507.894, 

the number means Fhitung ˃  Ftabel so that Ho decision is rejected. So 

simultaneously the price variable, brand image and product quality significantly 

affect the satisfaction of customer loyalty IM3 Ooredoo 4G quota. And the result of 

coefficient of determination (R
2
) equal to 94,1%. 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan dalam dunia bisnis dewasa ini intensitasnya semakin tinggi, 

bahkan persaingan terjadi hampir pada seluruh sektor bisnis. Produsen atau 

perusahaan mempunyai strategi  masing-masing dalam bersaing di pasaran. Setiap 

perusahaan dituntut harus mampu menunjukkan keunggulan kompetitifnya 

melalui upaya-upaya yang kreatif dan inovatif sehingga produk atau jasa yang 

dihasilkan menjadi pilihan dari banyak pelanggan, yang pada akhirnya diharapkan 

pelanggan menjadi loyal. Pelanggan yang loyal adalah salah satu yang harus 

dijaga perusahaan karena memberikan nilai tersendiri atau keuntungan bagi 

perusahaan. Kualitas produk dan harga merupakan salah satu kunci utama bagi 

kepuasan pelanggan. Pada akhirnya hal ini akan memberikan nilai loyalitas yang 

tinggi terhadap produk tersebut. 

Pelanggan yang loyal akan memungkinkan mereka untuk melakukan 

pembelian secara ulang atau terus menerus. Menurut Griffin dalam Foster (2008: 

170) menyatakan bahwa sukses tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan 

pelanggan yang loyal sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai, dan secara terus menerus berupaya untuk memperbaikinya. 

Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif.  

Seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan-perusahaan yang 

menciptakan barang-barang elektronik yang canggih, contohnya handphone. 

Handphone dapat dikatakan sebagai smartphone apabila mempunyai fitur-fitur 

yang canggih. Fitur tersebut diantaranya adalah fitur yang memiliki kemampuan 

„mengganti‟ sebuah alat yang tadinya berbentuk fisik menjadi „virtual‟. 

Smartphone masa kini sudah dilengkapi dengan jaringan 4G LTE, sehingga 

banyak konsumen yang beralih ke smarthphone dengan jaringan 4G LTE 

termasuk pada kalangan mahasiswa. Mahasiswa dalam kesehariannya tidak 

terlepas dari menggunakan internet. Internet digunakan oleh mahasiswa sebagai 

sarana untuk berkomunikasi, mencari informasi, dll. 

Akses internet menjadi kebutuhan primer bagi mahasiswa masa kini. Untuk 

mengakses internet, membutuhkan paket data atau kuota internet. Tersedia banyak 

paket data dengan berbagai merek yang beredar di pasaran, salah satunya adalah 



 
 

3 
 

paket data/kuota IM3 Ooredoo. Setiap merek memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing serta memiliki harga yang variatif. Maka dari latar belakang 

tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai “PENGARUH HARGA, 

CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN PADA PEMBELIAN KUOTA IM3 OOREDOO 4G LTE (Studi 

Kasus pada Mahasiswa FEB UMS)”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Arikunto (2006: 12) 

mengemukakan bahwa metode kuantitatif merupakan metode yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kuantitatif ini untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel yang diteliti yaitu harga, citra merek, kualitas produk 

terhadap loyalitas pelanggan kartu kuota M3 Ooredoo 4G. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan angket. Observasi adalah seseorang yang sedang 

melakukan pengamatan, tidak selamanya menggunakan panca indra mata saja, 

tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh 

panca indra lainnya (Burhan Bungin, 2013:142). Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil 

bertatap mukaantara pewawancara dengan responden atau orang yang di 

wawancarai (Burhan Bungin, 2013:133). 

Angket/kuesioner merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang 

sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan ( Azwar, 2007: 101). Angket 

disebarkan kepada 100 responden menggunakan convinience sampling. Menurut 

Dudi Anandya (2005) convenience sampling merupakan teknik pengumpulan 

sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan 

regresi: 

         Y= α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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Keterangan: 

  Y   = Loyalitas Pelanggan 

  α    = Konstanta 

  β    = Koefisien regresi masing-masing variabel 

  X1 = Harga 

  X2 = Citra Merek 

  X3 = Kualitas Produk 

  β1   = Koefisien regresi variabel harga 

  β2  = Koefisien regresi variabel citra merek 

  β3  = Koefisien regresi variabel kualitas produk 

  e   = Kesalahan Estimasi Standar (Standard Error) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Kuota IM3 Ooredoo 4G 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel harga terhadap loyalitas pelangga IM3 Ooredoo 4G. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung variabel Harga 

sebesar 5,333 > nilai ttabel = 1,985. Oleh karena itu dapat disimpukan bahwa ho 

ditolak sehingga terdapat pengaruh antara harga terhadap loyalitas pelanggan 

kuota Im3 Ooredoo 4G. 

3.2 Pengaruh Citra Merk Terhadap Loyalitas Pelanggan Kuota IM3 Ooredoo 4G 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel citra merk terhadap loyalitas pelangga IM3 Ooredoo 4G. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung variabel citra 

merk sebesar 6,341 > nilai ttabel = 1,985. Oleh karena itu dapat disimpukan 

bahwa ho ditolak sehingga terdapat pengaruh antara citra merk terhadap 

loyalitas pelanggan kuota IM3 Ooredoo 4G. 

3.3 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Kuota IM3 

Ooredoo 4G 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel kualitas produk terhadap loyalitas pelangga IM3 Ooredoo 4G. 
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Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung variabel 

citra merk sebesar 4,219 > nilai ttabel = 1,985. Oleh karena itu dapat 

disimpukan bahwa ho ditolak sehingga terdapat pengaruh antara kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan kuota IM3 Ooredoo 4G. 

3.4 Pengaruh Harga, Citra Merk, Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Kuota IM3 Ooredoo 4G 

Hasil penelitian ini menunjkkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel harga, citra merk, kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan kuota IM3 Ooredo 4G. Hal ini dibuktikan dengan uji F yang 

menunjukkan nilai Fhitung sebesar 507,894 > Ftabel 2,699 sehingga 

keputusannya menolak Ho. Dengan demikian secara simultan variabel harga, 

citra merk dan kualitas produk secara signifikan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan kuota IM3 Ooredoo 4G. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga terhadap loyalitas 

pelanggan kuota Im3 Ooredoo 4G. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel citra merk terhadap loyalitas 

pelanggan kuota Im3 Ooredoo 4G. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan kuota Im3 Ooredoo 4G. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel harga, citra merk, kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan kuota Im3 Ooredoo 4G. 
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