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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah  mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

produk, citra merek, harga terhadap keputusan pembelian kartu prabayar Telkom 

selsimpati. Penelitian ini juga untuk mengetahui di antara kualitas produk, citra 

merek, harga, mana yang lebih dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian kartu prabayar Telkomsel simpati. Regresi linier berganda untuk 

menguji model yang dihipotesiskan secara statistik, serta untuk menentukan 

sejauh mana menggunakan model yang diajukan konsisten dengan data sampel. 

Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh citra merek yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Telkomsel Simpati. Hal ini 

dibuktikan nilai t sig. 0,018 lebih kecil dari pada 0,05. Pengaruh kualitas produk 

yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Telkomsel 

Simpati. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,039 lebih kecil dari pada 0,05.  Pengaruh 

harga yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 

imitasi. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,002 lebih kecil dari pada 0,05. Pengaruh 

citra merek, kualitas produk, dan harga yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk Telkomsel Simpati. Hal ini dibuktikan dengan F sig. 

0,000 lebih kecil dari pada 0,05. 

 

Kata kunci :  Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Keputusan Pembelian 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of product 

quality, brand image, pricethe decision of buying a prepaid card Telkom 

selsimpati. This study was also to find outin between product quality, brand 

image, price, whichever is the dominant influence on purchase decisions 

Telkomsel prepaid cards sympathy, Multiple linear regression to test the 

hypothesized model that statistically, as well as to determine the extent of the use 

of the proposed model is consistent with the sample data. The analysis showed 

there are significant positive brand image and significant impact on purchase 

decisions on products Telkomsel Sympathy. This is evidenced t sig.0,018 less than 

0.05. Positive influence product quality and significant impact on purchase 

decisions on products Telkomsel Sympathy. This is evidenced t sig.0,039less than 

0.05. The influence of positive and significant price on purchase decisions on 

imitation products. This is evidenced t sig.0,002 less than 0.05. The influence of 

brand image, product quality, and a significant price on purchase decisions on 

products Telkomsel Sympathy. This is evidenced by F sig. 0,000 less than 0.05. 

 

Keywords : Product Quality, Brand, Price and Purchase Decision 
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1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia dunia telekomunikasi sudah mengalami perkembangan  yang sangat 

pesat. Setiap manusia sudah menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, dan 

itu menjawab kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Hal ini 

membuat perusahaan komunikasi menawarkan jasanya dalam memberikan 

pelayanan dan menawarkan produk yang bisa menarik konsumen. Tumbuhnya 

pasar permintaan akan jasa telekomunikasi bukan hanya dimasyarakat perkotaan 

tetapi sampai ke pelosok daerah, tingginya permintaan akan jasa telekomunikasi 

membuat masyarakat mudah untuk berpindah  ke operator lain yang menyediakan 

produk dan layanan yang menarik. Hal ini tidak terlepas dari persaingan antar 

operator telekomunikasi di Indonesia. Di saat ini, PT Telkomsel dapat menempati 

teratas industri seluler di indonesia dengan jumlah pelanggan sebanyak  157,4 

juta. Angka tersebut jauh di atas para pesaingnya. Dan Indosat di posisi kedua 

dengan jumlah  pelanggan sebanyak  85 juta. Kemudian  3 dan XL di tempat 

ketiga dan keempat dengan jumlah  56,5 juta dan 44 juta pelanggan. Saat ini, 

persaingan ketat dalam merebut pelanggan lebih fokus pada layanan data internet. 

Untuk itu para operator harus  meningkatkan kualitasnya, baik dari kecepatan, 

masa aktif, dan jaringanya dengan baik (www.telkomsel.com). 

Citra merek merupakan faktor terpenting dalam persaingan untuk 

mendapatkan tempat di pasar konsumen. Semakin baik citra merek yang melekat 

pada produk, semkain menarik konsumen dalam membeli produk. Konsumen 

memiliki keyakinan, ide dan kesan merupakan seperangkat citra untuk melakukan 

keputusan pembelian suatu produk. Dengan adanya sikap dan tindakan konsumen 

terhadap suatu objek sangat dikondisikan oleh citra objek tersebut. Oleh  sebab 

itu, konsumen sangat cenderung untuk membeli produk  yang telah memiliki citra 

merek yang baik di pangsa pasar. Citra merek adalah apa yang dipersepsikan oleh 

konsumen untuk menggambarkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan  

mengenai sebuah merek tersebut, Susanto (2004). Oleh sebab itu perusahaan 

dapat menciptakan merek dengan baik karena akan berdampak positif terhadap 

perusahaan itu sendiri dalam pangsa pasar. 

http://www.telkomsel.com/
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Selain citra merek, kualitas produk juga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk 

yang di tawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh 

produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas 

produk dan membandingkan dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan 

asing. Akan tetapi, suatu produk dengan kualitas tertinggi jika tampilannya 

bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan pasar. Untuk  daya pesaing di pasar 

Telkomsel secara resmi meluncurkan layanan komersial jaringan 4G LTE pertama 

di Indonesia yang  memiliki kecepatan data access mencapai 36 Mbps. Telkomsel 

secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, 

dan mengembangkan  jaringan Long Term Evolution (LTE). Untuk soal jaringan 

Telkomsel selalu senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya 

mulai dari kota sampai ke pelosok desa. 

Selain citra merek, kualitas produk dan  harga juga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian suatu produk. Dalam menentukan harga produk kartu 

prabayar Telkomsel Simpati berusaha menetapkan harga jual yang pantas dan 

terjangkau oleh daya beli konsumen, dengan harapan konsumen akan melakukan 

pembelian yang berkelanjutan. Namun dengan adanya biaya produksi, biaya 

bahan baku dan biaya pemasaran serta pertimbangan jumlah keuntungan yang 

ingin diperoleh, perusahaan tidak bisa menetapkan harga yang terlalu rendah. 

Harga disini juga dikaitkan dengan kesesuaian dengan kualitas produk dan harga 

produk pesaing yang beredar di pasaran. Harga merupakan jumlah nilai yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat – manfaat karena memiliki atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut (Kotler dan Armstrong, 2001). 

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling 

disukai atau yang paling terkenal diantara produk tersebut (Kotler dan Amstrong, 

2008). Keputusan pembelian konsumen yang tinggi dapat mengakibatkan 

tingginya volume penjualan sehingga keuntungan yang akan didapat oleh 

perusahaan semakin tinggi. Agar perusahaan dapat mencapai laba yang tinggi, 

maka perusahaan harus memperhitungkan keputusan pembelian konsumen 
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terhadap barang/jasa tersebut. Apabila perusahaan dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian serta dapat menganalisis 

konsumen dalam mempersiapkan kualitas produk/jasa, harga citra merek dan 

sebagainya maka dalam persaingan perusahaan dapat menjadi lebih unggul dan 

dapat menguntungkan juga bagi pihak perusahaan itu sendiri.  

 

2. METODE  

Jenis penelitian  ini adalalah penelitian kuantitatif.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adlah data priemer yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan 

kuesioner langsung kepada responden. Populasi yang diambil dalam penelitian ini 

adalah konsumen kartu prabayar Telkomsel Simpati pada Mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena 

jumlah populasi yang tidak diketahui, untuk penelitian ini penulis memutuskan 

untuk melakukan survey dari konsumen kartu prabayar Telkomsel Simpati, 

penulis memutuskan untuk mengambil 100 sampel, karena Sapnas dan Zeller 

(2002), menyatakan bahwa 50 responden sudah dapat untuk menganalisis faktor 

dan pengambilan sampel yang digunakan minimal 50 dan tidak lebih dari 100 

subjek cukup untuk mewakili dan mengevaluasi sifat psikometrik pengukuran 

konstruksi sosial. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisa regresi berganda untuk 

pengujian hipotesisnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisis Regresi Linear Berganda  

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Coefficient Beta Beta thitung sig. 

(Constant)  9,287  2,978 0,004 

Citra Merek(X1) 0,320 0,229 2,408 0,018 

KualitasProduk(X2) 0,154 0,200 2,092 0,039 

Harga (X3) 0,294 0,295 3,257 0,002 

R
2
 = 0,219     

Fhitung = 8,998  

(sig. 0,000) 

    

Sumber: Data yang telah diolah, 2018. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menggunakan regresi linier berganda 

dengan bantuan program SPSS dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 9,287 +0,320X1 + 0,154X2+ 0,294X3 + e, Dari persamaan diatas maka dapat 

dijadikan acuan untuk diinterpretasikan sebagai berikut: 

Koefisien kostanta bernilai positif sebesar 9,287 artinya bahwa ketika 

produk kartu prabayar Telkomsel Simpati dalam melakukan penjualan produknya 

tidak mempertimbangkan citra merek, kualitas produk, dan harga yang 

ditimbulkan maka keputusan pembelian tetap akan meningkat.  

Koefisien citra merek  bernilai positif sebesar 0,320 artinya setiap 

kenaikan citra merek yang dilakukan perusahaan, maka akan disertai dengan 

peningkatan keputusan pembelian. Sedangkan setiap penurunan citra merek yang 

dilakukan perusahaan, maka akan disertai penurunan keputusan pembelian. 

Koefisien kualitas produk  bernilai positif sebesar 0,154 artinya setiap 

kenaikan kualitas  produk yang dilakukan perusahaan, maka akan disertai dengan 

peningkatan keputusan pembelian. Sedangkan setiap penurunan kualitas produk 

yang dilakukan perusahaan, maka akan disertai penurunan keputusan pembelian. 

Koefisien harga bernilai positif sebesar 0,294 artinya setiap 

penurunanharga  yang dilakukan perusahaan, maka akan disertai dengan 

peningkatan keputusan pembelian. Sedangkan setiap kenaikan harga  yang 

dilakukan perusahaan, maka akan disertai penurunan keputusan pembelian. 

3.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil perhitungan untuk nilai R square (R
2
) diperoleh angka 0,219 atau 21,9% 

yang berarti variabel citra merek, kualitas produk, dan harga (variabel 

independen) dapat menjelaskan variasi dari variabel dependennya yaitu keputusan 

pembelian sebesar 21,9%, sedangkan sisanya (100%-21,9% = 78,1%) dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi ini. 

3.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan dari hasil 

pengujian dengan bantuan program SPSS diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,998 

dengan nilai sig. = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan 
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dalam penelitian ini sudah bagus. Hasil dari pengujian F pada penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa variabel citra merek, kualitas produk, dan harga secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

3.4 Uji t 

3.4.1 Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,408 dengan nilai sig. 0,018 lebih kecil dari pada 0,05. Maka dari 

itu H0 ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat pengaruh signifikan dari 

citra merek terhadap keputusan pembelian. 

3.4.2 Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,092 dengan nilai sig. 0,039 lebih kecil dari pada 0,05. Maka dari 

itu H0 ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat pengaruhsignifikan dari 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

3.4.3 Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS diperoleh nilai 

thitung sebesar 3,257 dengan nilai sig. 0,002 lebih kecil dari pada 0,05. Maka dari 

itu H0 ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat pengaruhsignifikan dari 

harga terhadap keputusan pembelian. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dari penelitian ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ian Antonius Ong dan Drs. Sugiono 

Sugiharto, M.M. (2013) dalam peneltiannya menyatakan bahwa citra merek 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Menurut Kotler dan Keller (2009) “Citra merek adalah presepsi dan 

keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang 

tertanam dalam ingatan pelanggan, yang selalu diingat pertama kali saat 

mendengar slogan dan tertanam dibenak konsumenya”. Sehingga pembuatan 

merek pada produk sangat di perlukan, karena merupakan keputusan sikap atau 
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perilaku pada konsumen, jadi citra merek yang positif kan menyebabkan 

terjadinya keputusan pembelian pada konsumen 

3.5.2 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil dari penelitian ini selaras 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anik  Fatlahah(2014) yang menyatakan 

bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Kualitas produk menurut Tjiptono (2006) adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas suatu produk merupakan salah 

satu pertimbangan konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. Oleh 

Karena itu, perusahaan diharuskan mampu menghasilkan barang dan jasa 

berkualitas sehingga bisa bersaing dengan competitor.. 

3.5.3 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian . Hasil dari penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dessy Amelia Fristiana 2012) yang 

menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2013) Harga merupakan salah satu elemen 

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan 

biaya. Dari definisi tentang harga tersebut dapat disimpulkan bahwa harga 

merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dikukur dengan sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 

atau jasa berikut pelayanannya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :Terdapat pengaruh citra merek yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Telkomsel Simpati. Hal ini 

dibuktikan nilai t sig. 0,018 lebih kecil dari pada 0,05. Terdapat pengaruh kualitas 

produk yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk 
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Telkomsel Simpati. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,039 lebih kecil dari pada 0,05. 

Terdapat pengaruh harga yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk imitasi. Hal ini dibuktikan nilai t sig. 0,002 lebih kecil 

dari pada 0,05. Terdapat pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Telkomsel Simpati. Hal ini 

dibuktikan dengan F sig. 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Nilai R square 21,9% 

menunjukkan bahwa kemampuan citra merek (X1), kualitas produk (X2), dan 

harga (X3) menerangkan variasi variabel keputusan pembelian (Y) dan sisanya 

dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar 78,1%. 
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