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ABSTRAK 

 

PENGARUH HARGA JUAL DAN CITRA MEREK PADA KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PONSEL PINTAR MEREK APPLE iPHONE  

DI BANDAR LAMPUNG 

Oleh  

CALIESTA ALI PITO HARLAT 

 

 

Kehidupan masyarakat modern saat ini mempengaruhi pola perilaku masyarakat 

dalam pembelian. Kehidupan modern seringkali diidentikkan dengan gaya hidup 

yang selalu mengikuti trend atau perkembangan jaman. Dalam kondisi seperti ini, 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh Harga Jual dan Citra merek produk. 

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah Citra Merek dan Harga Jual 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian masyarakat di Bandar lampung. 

Selain itu adanya persaingan produk-produk sejenis seperti Android dari 

perusahaan Samsung, Lenovo, Oppo dan Xiaomi dari produsen perusahan yang 

juga menawarkan kualitas produk yang baik dalam rangka meningkatkan 

penjualan produk pada konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

Pengaruh harga jual dan citra merek pada keputusan pembelian ponsel pintar 

merek Apple iPhone di Bandar Lampung. 

Jenis penelitian ini penelitian pustaka dan penelitian lapangan, dengan mengambil 

sampel 100 orang konsumen Apple iPhone di Bandar Lampung. Pengumpulan 

data dilakukan dengan kuisioner dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis 

dengan secara statistik regresi linier ganda. 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 

ini diterima, dengan uraian: Harga Jual dan Citra Merek berpengaruh negatif dan 

positif serta signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian ponsel 

pintar merek Apple iPhone di Bandar Lampung. Dibuktikan dengan hasil uji F 

dimana Nilai F hitung variabel Harga Jual dan Citra Merek sebesar 61,800>3.09 t 

Tabel. Hal ini berarti variabel Harga Jual dan Citra Merek memiliki pengaruh 

yang negatif dan positif serta signifikan secara simultan terhadap keputusan 

pembelian ponsel pintar merek Apple iPhone di Bandar Lampung 

 

Kata Kunci : Harga jual, Citra Merek, Keputusan Pembelian 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF PERCEIVED PRICE AND BRAND IMAGE 

TOWARD CONSUMER PURCHASE DECISIONS ON IPHONE 

SMARTPHONE BY APPLE IN BANDAR LAMPUNG 

By 

CALIESTA ALI PITO HARLAT 

 

 

Life in modern society affects people's behavior in purchasing patterns. Modern 

life is frequently equated by lifestyle which always follow the current trend 

accordingly. In this situation, the decision of purchasing is affected by Perceived 

price and Brand image of the Purchase decisions.  

 

The research objective is to determine the significant influence of brand image 

and perceived price toward consumer purchase decisions in Bandar Lampung. 

Furthermore, iPhone smartphone by Apple had been quite well known as 

consumer sometimes compare it with Android smartphone by others company 

such as Samsung, Lenovo, Oppo and Xiaomi that also offer good quality products 

in order to increase their sales to consumers. 

 

This research aims to determine the significant influence of brand image and 

perceived price toward consumer purchase decisions on iPhone Smartphone by 

Apple in Bandar Lampung. 

 

This research is a quantitative method since using multiple regression as a tool 

analyse the data with a multi-method research strategy included case study and 

field research approach. Data were collected from documentary evidence and 100 

questionnaires that distributed to iPhone by Apple smartphone’s users in Bandar 

Lampung. 

  

Based on the result of this research it can be concluded that the hypotesis is 

accepted, which is : The result shows there was negative and positive significant 

effect of the perceived price and brand image simultaneously toward consumer 

purchase decisions on iPhone smartphone by Apple in Bandar Lampung, as 

evidenced by the F-test result which is F-value from perceived price variable and 

brand image variable is 61,800>3.09 t-Table. This meansperceived price and 

brand image variable have negative and positive influence significant 

simultaneous toward consumer purchase decisions on iPhone smartphone by 

Apple in Bandar Lampung. 

 

 

Keywords : Perceived Price, Brand Image, Purchase Decisions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar bisnis yang semakin maju saat ini mempengaruhi usaha 

produsen sebagai penyedia alat pemenuhan kebutuhan bagi konsumen untuk 

lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk yang mampu menarik 

konsumen untuk membeli produk yang mereka hasilkan. Produk yang mampu 

menarik konsumen untuk membeli, tentunya produk yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga produsen harus mempelajari 

perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:154) Keputusan Pembelian adalah 

keputusan pembeli tentang pilihan merek yang akan dibeli, tetapi dua faktor 

bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain. Jika seseorang yang mempunyai berpikir bahwa calon 

pelanggan seharusnya membeli mobil yang paling murah, maka peluang untuk 

membeli mobil yang lebih mahal berkurang.  

 

Faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan. Konsumen 

mungkin membentuk minat pembelian berdasarkan faktor seperti pendapatan, 

harga dan manfaat produk yang diharapkan. Namun, kejadian tak terduga bisa 

mengubah niat pembelian. Menurut Hansen dan Mowen (2001:633) harga jual 

adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli 



2 

 

atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Harga jual 

adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu 

menetapkan harga produknya dengan harapan produk terjual dan memperoleh 

laba maksimal. 

 

Selain faktor harga, hal lain yang dapat mendorong Keputusan Pembelian 

adalah Citra Merek. Menurut Shimp (2007:38) citra merek didasari oleh 

berbagai ketertarikan yang dikembangkan oleh konsumen setiap waktu. Citra 

merek yang positif akan membuat konsumen menyukai suatu produk dengan 

merek yang bersangkutan di kemudian hari, sedangkan bagi produsen citra 

merek yang baik membantu perusahaan dalam memasarkan produknya. 

 

Salah satu produk yang perkembanganya cukup pesat adalah produk teknologi 

telekomunikasi. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang semakin 

moderen mendorong perusahaan untuk menciptakan teknologi telekomunikasi 

yang menunjang kegiatan manusia, dan salah satunya adalah ponsel pintar. 

 

Ponsel pintar adalah telepon dengan ketersediaan fasilitas internet yang 

biasanya menyediakan fungsi Personal Digital Assistant (PDA), seperti fungsi 

kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan catatan (Gary dan Misty, 

2007). Menurut Wood (2007), Wakil Presiden Eksekutif PT Symbian OS, 

“Telepon pintar dapat dibedakan dengan telepon genggam biasa secara 

fundamental berupa bagaimana dibuat dan apa yang mereka bisa lakukan.” 
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Ponsel pintar modern bekerja seperti sebuah komputer dengan system operasi 

mobile (SOM). Saat ini banyak vendor bersaing untuk memasarkan produknya 

dengan menawarkan sistem operasi yang saling bersaing. Sistem operasi yang 

ada di pasaran antara lain: Android, Apple iOS, Microsoft Lumia, Blackberry 

Ltd BlackBerry 10, Samsung, Windows Phone, webOS Hewlett- Packard, 

Linux seperti Maemo dan MeeGo. Untuk melihat perkembangan penjualan 

pasar ponsel pintar global, maka berikut adalah data penjualan ponsel pintar 

berdasarkan pangsa pasar vendor: 

Tabel 1.1 Pangsa Pasar Ponsel Pintar pada Pasar Global Tahun 2013-2015 

Peringkat Tahun 2013 

Pangsa 

Pasar Tahun 2014 

Pangsa 

Pasar Tahun 2015 

Pangsa 

Pasar 

1 Samsung 32,50% Samsung 28,00% Samsung 26,60% 

2 Apple 16,60% Apple 16,40% Apple 16,40% 

3 Lenovo 4,90% Lennovo+motorola 7,95% Lennovo 7,40% 

4 Huawei 4,40% LG 6,00% Huawei 6,60% 

5 LG 4,30% Huawei 5,90% Xiaomi 6,50% 

6 Sony 4,10% Xiaomi 5,20% LG 6,10% 

7 Coolpad 3,60% Coolpad 4,20% TCL 4,10% 

8 Zte 3,20% Sony 3,90% Coolpad 4,00% 

9 Nokia 3,00% Zte 3,10% Zte 3,40% 

10 Rim 2,50% TCL 2,70% Sony 3,10% 

11 
Acer, Advance, 

TCL, dll 20,90% 
Acer, Advance, 

microsoft, dll 16,70% 
Acer, Advance, 

Microsoft, dll  15,80% 

    927.2   116.9   1.290.3 

Sumber: Trenforce.com, 2015 

Tabel 1.1 Dari data diatas menunjukkan nilai rata-rata pangsa pasar Samsung 

yang merupakan produsen ponsel pintar asal Korea Selatan berada pada 

peringkat satu dengan penjualan sebesar 326,4 juta unit ponsel pintar Tahun 

2014. Meski masih menduduki peringkat pertama, pangsa pasar Samsung 

mengalami penurunan dengan pangsa pasar sebesar 28 persen di tahun 2014, 

turun 4,5 persen dari tahun sebelumnya. Berita buruknya, pangsa pasar 
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Samsung diproyeksi juga akan mengalami penurunan tahun 2015 menjadi 

26,6 persen. 

Vendor Apple juga mengalami penurunan penjualan Tahun 2014. Produsen 

ponsel pintar ini memiliki pangsa pasar sebesar 16,4 persen, turun 0,2 persen 

dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Apple diproyeksi memiliki 

pangsa pasar sama dan menduduki peringkat dua pada Tahun 2015. 

 

Tabel 1.1 menunjukkan sepuluh produsen dengan penjualan ponsel pintar 

terbanyak di dunia, enam di antaranya merupakan perusahaan asal China. 

Mereka adalah Lenovo, Huawei, Xiaomi, Coolpad, ZTE, dan TCL. Dengan 

enam vendor tersebut, hampir 40 persen ponsel pintar yang dipasarkan ke 

seluruh dunia Tahun 2014 berasal dari China, sebanyak 453,4 juta unit. 

 

Xiaomi yang merupakan produk ponsel pintar asal China ini memang tengah 

mengalami peningkatan penjualan. Penjualan Xiaomi tahun 2013 tidak masuk 

dalam jajaran top 10, tahun lalu langsung berada di peringkat keenam dengan 

pangsa pasar 5,2 persen. Tahun 2015, Xiaomi diproyeksikan akan naik ke 

peringkat kelima dengan pangsa pasar 6,5 persen. (Trenforce.com, 2015) 

Ponsel pintar Apple Inc yang merupakan pesaing produk Samsung berada 

pada posisi kedua dengan pangsa pasar Tahun 2013 sebesar 16,6 persen. 

Tahun 2014 pangsa pasar sedikit mengalami penurunan menjadi 16,4 persen. 

Sedangkan tahun 2015 pangsa pasar Apple masih tetap sebesar 16,4 persen. 
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Salah satu produk teknologi telekomunikasi yang saat ini memiliki 

perkembangan penjualan cukup baik adalah Apple iPhone. Ponsel pintar 

Apple iPhone hadir dengan memposisikan produknya pada segmen pasar 

menengah ke atas. Ponsel pintar merek Apple iPhone ini banyak diminati 

oleh konsumen karena sesuai dengan kebutuhan sekaligus dengan kualitas 

yang baik sehingga Apple iPhone bisa diterima oleh pasar ponsel pintar. 

 

Ponsel pintar Apple iPhone menggunakan sistem operasi telepon genggam 

iOS Apple yang dikenal dengan nama "iPhone OS" hingga pertengahan 

Tahun 2010. iPhone pertama diluncurkan tanggal 29 Juni Tahun 2007 dengan 

merek iPhone 2G. Kemudian 3G generasi kedua diluncurkan pada tahun 2008 

yang dilanjutkan dengan produksi iPhone 3Gs yg merupakan iphone pertama 

yang membawa fitur perekaman video dan dipasarkan pada September 2009. 

dilanjutkan dengan peluncuran iphone 4 pada tahun 2010 yang berhasil 

membuat public secara luas terpesona. Kemudian pada tahun 2011 sampai 

2015 dilanjutkan peluncuran iphone 5, 5S, 5C dan iphone 6. Kelengkapan 

Fitur dalam mempermudah penggunaan iPhone dikembangkan secara 

menyeluruh di layar multi sentuhnya, termasuk sebuah papan ketik virtual. 

iPhone memiliki konektivitas Wi-Fi dan seluler (2G, 3G dan 4G). tabel 

berikut menjelaskan spesifikasi apple iphone dari generasi ke 4 hingga 

generasi ke 6. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/IOS
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_%28pertama%29
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_5
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Multisentuh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Papan_ketik_virtual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://id.wikipedia.org/wiki/2G
https://id.wikipedia.org/wiki/3G
https://id.wikipedia.org/wiki/4G
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Tabel 1.2 Spesifikasi Ponsel Pintar Apple iPhone 4, iPhone 5, dan iPhone 6 

Fitur 
Tipe I Phone 

I PHONE 4 IPHONE 5 I Phone 6 

Kapasitas 16 GB, 32 GB, 64 GB 16 GB, 32 GB, 64 GB 16 GB, 64 GB, 132 GB 

Kamera 
5 MP, 2592 x 1936 pixels, 
autofocus, LED flash, check quality 

8 megapiksel dengan 1,5µ piksel,  
8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase 
autofocus, flash, check quality 

Perekam 

Video 
720p@30fps, check quality  

video HD 1080p (30 fps), Flash 

True Tone, Video gerak lambat 
(120 fps), Video time-lapse. 

1080p@60fps, 720p@240fps, check 

quality 

Camera Face 
Time 

1/3.2'' sensor size, 1.75 µm pixel 

size, geo-tagging, touch focus, HDR 

photo 

Foto 1,2 MP (1280 x 960), Mampu 

merekam video HD 720p, Deteksi 

wajah 

1.2 MP, 720p@30fps, face detection, 

HDR, FaceTime over Wi-Fi or 

Cellular 

Daya Baterai 

Up to 300 h (2G) / Up to 300 h 

(3G), Talk time  Up to 14 h (2G) / 

Up to 7 h (3G), Music play  40 h,   

Waktu bicara: Hingga 10 jam 
melalui 3G, Waktu siaga: 250 jam,  

Stand-by Up to 250 h (3G),Talk time 
Up to 14 h (3G).Music play 50 h  

S. Operasi  iOS 4: FaceTime iOS 6, upgradable to iOS 8.4 iOS 8, upgradable to iOS 8.4 

Deskripsi 
Bentuk 

115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 
x 0.37 in), 137 g (4.83 oz) 

T: 123,8 mm (4,87 inci), Lebar: 

58,6 mm (2,31 inci), Tebal: 7,6 mm 

(0,30 inci), 112 gram (3,95 ounce) 

138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 
0.27 in),   129 g (4.55 oz), 

Fitur  

Active noise cancellation with 
dedicated mic, iCloud cloud 

service, Maps, Audio/video 

player/editor, Photo viewer/editor, 
Voice memo, TV-out, Document 

viewer, Predictive text input, 

iMessage, SMS (threaded view), 
MMS, Email, Push Email, 

Accelerometer, gyro, proximity, 

compass 

Active noise cancellation with 
dedicated mic, - AirDrop file 

sharing, - Siri natural language 

commands and dictation, - iCloud 
cloud service, TV-out, Document 

viewer, Predictive text input, 

iMessage, SMS (threaded view), 
MMS, Email, Push Email, 

Accelerometer, gyro, proximity, 

compass. 

Siri natural  language commands and 
dictation, iCloud, Active noise 

cancellation with dedicated mic, 

iCloud cloud service,  Maps, 
Audio/video player/editor, Photo 

viewer/editor, Voice memo, TV-out, 

Document viewer, Predictive text 
input, iMessage, SMS, MMS, Email, 

Push Email, Accelerometer, gyro, 

proximity, compass 

Harga  RP 2000.000 -Rp 3.250.000 Rp 6.500.000-Rp 10.500.000 Rp 11.000.000-Rp 15.500.000  

Sumber: Apple Inc.com, 2015 

Tabel 1.2 menunjukkan kemampuan iPhone dapat merekam video (meski 

tidak dijadikan fitur standar sampai iPhone 3GS), mengambil foto, memutar 

musik, mengirim dan menerima file, menjelajah web, mengirim SMS dan 

menerima surat suara visual. Sejumlah fungsi lain yaitu permainan, referensi, 

navigasi GPS, jejaring sosial, diaktifkan dengan mengunduh aplikasi. 

iPhone memiliki beberapa model, dengan masing-masing dilengkapi satu dari 

enam versi iOS yang tersedia. iPhone pertama berupa telepon pita frekuensi 

GSM dan menjadi perintis desain produk-produk selanjutnya; ukuran layar 

dan penempatan tombolnya tidak berubah di seluruh jajaran produknya. 

iPhone 3G dilengkapi kemampuan jaringan seluler 3G dan lokasi A-GPS. 

iPhone 3GS dilengkapi prosesor lebih cepat dan kamera beresolusi tinggi 

dapat merekam video beresolusi 480p. iPhone 4 dilengkapi "retina display" 

http://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=3275&nSuggest=1
http://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=3275&nSuggest=1
http://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=6378&nSuggest=1
http://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=6378&nSuggest=1
mailto:720p@30fps,%20check%20quality
http://www.gsmarena.com/vidcmp.php3?idType=1&idPhone1=6378&nSuggest=1
http://www.gsmarena.com/vidcmp.php3?idType=1&idPhone1=6378&nSuggest=1
http://www.gsmarena.com/glossary.php3?term=stand-by-time
http://www.gsmarena.com/glossary.php3?term=stand-by-time
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_video
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_3GS
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Telepon_kamera&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media_portabel
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media_portabel
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesan_teks
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_suara_visual&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_video
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karya_referensi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global
https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_aplikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_%28pertama%29
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pita_frekuensi_GSM&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pita_frekuensi_GSM&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_3G
https://id.wikipedia.org/wiki/3G
https://id.wikipedia.org/wiki/W3C_Geolocation_API
https://id.wikipedia.org/wiki/A-GPS
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_3GS
https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Pemroses_Sentral
https://id.wikipedia.org/wiki/480p
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_4
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960 × 640, sebuah kamera belakang beresolusi tinggi dan sebuah kamera 

depan beresolusi rendah untuk panggilan video dan aplikasi lain. iPhone 4S 

dilengkapi kamera 8-megapiksel dengan kemampuan merekam video 

beresolusi 1080p, prosesor inti ganda, dan sistem kendali suara bahasa alami 

bernama Siri. iPhone 5 dilengkapi prosesor A6 baru, layar Retina 4-inci lebih 

besar daripada layar 3,5-inci di iPhone versi sebelumnya, dan menggantikan 

konektor 30 pin dengan konektor digital Lightning.  

Ponsel pintar iPhone 5C memiliki spesifikasi yang sama dengan iPhone 5 dan 

kamera depannya telah diperbarui. iPhone 5C tersedia dalam 5 macam warna, 

yaitu biru, merah, hijau, kuning, dan putih. iPhone 5s dilengkapi dengan fitur 

baru, yaitu Touch ID dan dapat merekam video gerak lambat beresolusi 720p. 

iPhone 5s tersedia dalam 3 macam warna, yaitu abu-abu, silver, dan emas 

(depan putih). iPhone 6 diproduksi dengan fitur fitur terbaru seperti kamera 8 

megapixel dan layar 4,7 inch. Berikut penjualan ponsel pintar Apple IPhone: 

0
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40

50

60

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber: Apple Inc.com, 2015 

Gambar 1.1 Data Penjualan Apple IPhone Tahun 2007-2014 

https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_4S
https://id.wikipedia.org/wiki/Piksel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1080p&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kendali_suara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrosesan_bahasa_alami
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siri_%28perangkat_lunak%29&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone_5
https://id.wikipedia.org/wiki/720p
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Gambar 1.1 menunjukkan Apple iPhone masih menjadi lini produk andalan 

bagi perusahaan yang berpusat di Cupertino, California ini.  Pada kuartal 

keempat tahun 2014, Apple berhasil menjual sekitar 39,3 juta unit iPhone. 

Jika digabungkan dengan penjualannya di kuartal pertama hingga kuartal 

ketiga tahun 2014, Apple telah menjual 169,2 juta unit iPhone di seluruh 

dunia Tahun 2014. Penjualan Apple iPhone pada Kuartal 1 Tahun 2015 

cukup baik begitu juga pada kuartal kedua. Diperkirakan penjualan Apple 

iPhone akan sangat baik pada kuartal ketiga dan keempat melebihi penjualan 

Tahun 2014 yang didukung produk baru yaitu Apple iPhone 6.  

 

Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki permintaan 

ponsel pintar yang cukup Tinggi. Hampir semua orang saat ini memiliki 

ponsel pintar mulai dari yang memiliki spesifikasi standar dengan harga 

murah sampai dengan spesifikasi tercanggih dengan harga yang dapat 

dikatakan mahal untuk sebuah handphone. Berikut data penjualan ponsel 

pintar di Bandar Lampung: 

Tabel 1.3 Data Penjualan Ponsel Pintar di Bandar Lampung  
    Jumlah Penjualan  

Merek Ponsel Pintar 
Tahun 

2012 

Tahun 

2013 
% 

Tahun 

2014 
%  

2015 

Semester 1 
%  

Samsung Galaxy Series 2.154 2.672 19,38 4.782 44,12 2.804 -41,36 

Lenovo 1869 1782 -4,65 2.782 56,11 2.271 -18,36 

Apple iPhone Series 941 1.523 38,21 1105 -37,82 883 -20,09 

Oppo 0 983 100 2634 167,95 1342 -49,05 

Xiaomi 0 576 100 1678 65,67 1098 -34,56 

Accer 994 1143 14,98 2178 90,55 1298 -40,40 

Advance 1365 1785 23,52 1609 -10,93 1309 -18,64 

Microsoft Lumia 1567 1376 -12,18 1349 -,1,96 1541 14,23 

Blackberry 1281 1019 -25,71 941 -8,28 1152 22,42 

Mito, Evercoss, Sony, dll 3.986 4798 20,37 5476 14,13 4672 -14,68 

  14.157 17.657 19,82 24.534 28,03 18.370 -25,12 

Sumber: Pasadena Cellular, Star Cellular, Jaya Abadi electronics, 2015  
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Tabel 1.3 menunjukkan data penjualan smartphone untuk beberapa vendor. 

Tabel tersebut menunjukkan Samsung Galaxy series masih menjadi 

pemimpin pasar dengan penjualan tertinggi yaitu pada Tahun 2014 sebesar 

4.782 unit. Kemudian disusul oleh Lenovo dengan penjualan 2.782 unit. 

Sedangkan untuk Apple iPhone hanya meraih penjualan sebesar 1.523 Tahun 

2013.   

Tabel 1.3 menunjukkan penjualan smartphone Apple iPhone di Bandar 

Lampung masih kalah dengan pesaing terutama Samsung. Untuk 

perbandingan penjualan dari beberapa tahun, berikut data penjualan Apple 

iPhone di Bandar Lampung pada Tahun 2012- 2015: 

Tabel 1.4 Penjualan Apple iPhone di Bandar Lampung Tahun 2012-2015 

  Penjualan Apple IPhone 

Tipe IPhone 
Tahun 

2012 

Tahun 

2013 % 
Tahun 

2014 % 
Tahun 

2015 % 

Apple 3 series 132 454 2,43 154 -66,07 0 0 

Apple 4 series 674 669 -5 282 -57,84 331 17,37 

Apple 5 Series 267 854 2,19 562 -34,19 463 -17,61 

Apple 6 Series 0 0 0 261 100 89 -65,9 

Total 941 1523 61,84 1105 -27,44 883 -20,09 

Sumber: Pasadena Cellular, Star Cellular, Jaya Abadi electronics, 2015  

 

Tabel 1.4 menunjukkan penjualan Apple IPhone Tahun 2012 sebesar 941 

unit. Tahun 2013 penjualan meningkat sebesar 61,84%. Tahun 2014 

penjualan mengalami penurunan sebesar 27,44%. Untuk semester 2 pada 

Tahun 2015 dimungkinkan akan menurun dari semesater 1 karena beberapa 

penjualan menunjukkan penjualan paling banyak seharusnya pada semester 1 

atau awal tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan penjualan Apple 

iPhone di Bandar Lampung masih mengalami fluktuasi. Terdapat 

peningkatan penjualan, tetapi mengalami penurunan pada tahun berikutnya. 
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Peningkatan maupun penurunan pada angka penjualan telepon selular di 

Bandar Lampung merupakan suatu gambaran yang terjadi pada masyarakat 

akan kebutuhan alat komunikasi khususnya Apple IPhone. Kebutuhan akan 

alat komunikasi dari suatu tempat ke tempat lainnya bagi konsumen menjadi 

sangat penting dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini, di mana 

konsumen membutuhkan alat komunikasi lebih cepat, efektif, dan efisien. 

 

Ketertarikan pemilihan Apple iPhone tersebut, cenderung diminati oleh 

masyarakat dari kalangan menengah ke atas atau kelompok mayarakat yang 

sudah bekerja dan berada di posisi mapan. Hal ini berkaitan dengan adanya 

kesempatan kelompok masyarakat ini untuk membeli produk tersebut 

dibandingkan dengan kelompok konsumen menengah ke bawah atau belum 

memiliki pekerjaan tetap. 

 

Keputusan memilih dan membeli produk dalam hal ini juga berkaitan dengan 

adanya gaya hidup modern, sehingga keinginan untuk membeli produk yang 

bermerek turut mewarnai pola konsumsi seseorang. Kehidupan masyarakat 

modern memiliki implikasi pada peran merek, artinya konsumen tidak 

sekedar menginginkan produk, tetapi juga merek. Kehidupan modern 

seringkali di identikkan dengan gaya hidup yang selalu mengikuti trend atau 

perkembangan jaman. Dalam kondisi seperti ini, keputusan memilih citra 

merek turut berperan dalam gaya hidup modern, sehingga keinginan untuk 

membeli produk yang bermerek turut mewarnai pola konsumsi seseorang. 
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Penelitian terdahulu oleh Pratama (2014) dengan judul Analisis Pengaruh 

Citra Merek, Daya Tarik Iklan, dan Harga Terhadap Niat Beli Smartphone 

Nokia Lumia, menunjukkan bahwa Citra Merek, Daya Tarik Iklan, dan Harga 

berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Niat Beli.  

Penelitian yang dilakukan oleh Druv (1998) yang berjudul “The effect of 

store name, brand name, and price discount on consumers evaluations and 

purchase intentions” yang menunjukkan Harga diskon, harga referensi 

internal dan kualitas suatu merek yang dirasakan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai yang dirasakan. Persepsi nilai dan citra toko 

berpengaruh positif pada niat beli. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dan menyajikannya dengan 

judul: “Pengaruh Harga dan Citra Merek pada Keputusan Pembelian Ponsel 

Pintar Merek Apple iPhone di Bandar Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian ponsel pintar 

merek Apple iPhone di Bandar Lampung? 

2. Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian ponsel 

pintar merek Apple iPhone di Bandar Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalis pengaruh Harga terhadap Keputusan 

Pembelian ponsel pintar merek Apple iPhone di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalis pengaruh Citra Merek terhadap 

Keputusan Pembelian ponsel pintar merek Apple iPhone di Bandar 

Lampung. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Harga Jual 

a. Pengertian Harga Jual  
 

Harga jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu 

menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan 

boleh memperoleh laba maksimal.  

 

Menurut Hansen dan Mowen (2001:633) “harga jual adalah jumlah moneter yang 

dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau 

jasa yang dijual atau diserahkan”.  

 

Menurut Mulyadi (2001:78) “pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi 

biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya 

produksi ditambah mark-up”.  

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah 

dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk mencapai 

laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk 

menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk 

produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas 
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produk suatu barang dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen.  

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:63) dalam penetapan harga perlu 

diperhatikan faktor yang mempengaruhinya baik langsung maupun tidak 

langsung. Faktor yang mempengaruhinya secara langsung yaitu harga bahan baku, 

biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah, dan sebagainya. 

Faktor yang tidak langsung adalah harga produk sejenis, pengaruh harga terhadap 

hubungan antara produk substitusi dan komplementer, potongan untuk para 

penyalur dan konsumen. 

 

b. Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Tjiptono ( 2008).Tujuan penetapan harga merupakan pemilihan yang 

dilakukan perusahaan dalam tingkat harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu 

yang bersifat relative terhadap tingkat harga para pesaing, serta memiliki peran 

strategis krusial menunjang implementasi strategi pemasaran. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:76) lima tujuan utama menetapkan harga : 

1. Kemampuan Bertahan 

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jika 

mereka mengalami kelebihan kapasitas, persaingan ketat, atau 

keinginan konsumen yang berubah. Selama harga menutup biaya variable dan 

biaya tetap maka perusahaan tetap berada dalam bisnis. 
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2. Laba Saat Ini Maksimum 

Banyak perusahan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba 

saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi 

dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini, arus 

kas, atau tinkat pengembalian atas investasi maksimum. 

3. Pangsa Pasar Maksimum 

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan 

semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Perusahaan menetapkan 

harga terendah mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga. 

 

Strategi penetapan harga dapat diterapkan dalam kondisi: 

a. Pasar sangat sensitif terhadap harga dan harga yang rendah merangsang  

pertumbuhan pasar. 

b. Biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya 

pengalaman produksi. 

c. Harga rendah mendorong persaingan aktual dan potensial. 

 

4. Market Skiming Pricing 

Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi untuk 

memaksimalkan memerah pasar dimana pada mulanya harga 

ditetapkan tinggi dan secara perlahan turun seiring waktu. Skiming pricing 

digunakan dalam kondisi sebagai berikut : 
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a. Terdapat cukup banyak pembeli yang permintaan saat ini yang tinggi. 

b. Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga 

menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu 

diserap pasar. 

c. Harga awal tinggi menarik lebih banyak pesaing kepasar. 

d. Harga tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. 

5. Kepemimpinan kualitas produk. 

Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan terjangkau” produk atau jasa yang 

ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera dan status yang 

tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada diluar jangkauan 

konsumen. 

 

c.  Metode Penetapan Harga 

Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 

tiga pertimbangan ini. Menurut Kotler dan Keller (2009:83), ada enam metode 

penetapan harga, berikut penjelasannya: 

1. Penetapan Harga Mark Up 

Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah markup standar 

kebiaya produk. Sampai saat ini penetapan harga markup masih popular karena 

penjual dapat menentukan biaya jauh lebih mudah daripada memperkirakan 

permintaan, kemudian harga cenderung sama dan persaingan harga 

terminimalisasi ketika perusahaan dalam industri mengunakan metode ini, dan 

terakhir banyak orang merasa bahwa penetapan harga biaya plus lebih adil bagi 

pembeli dan penjual. 
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2. Penetapan Harga Tingkat Pembelian Sasaran 

Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas 

investasi sasarannya. 

3. Penetapan Harga Nilai Anggapan 

Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen seperti citra pembeli akan kinerja 

produk, kemampuan penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, dukungan 

pelanggan, dan atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, 

kepercayaan dan harga diri. 

4. Penetapan Harga Nilai 

Metode yang menciptakan harga murah kepada konsumen untuk menarik 

perhatian konsumen dengan tidak mengabaikan kualitas produk perusahaan. 

5. Penetapan Harga Going-Rate 

Perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, 

mengenakan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga 

pesaing utama. 

6. Penetapan Harga Jenis Lelang 

Penetapan harga jenis lelang dilakukan untuk membuang persediaan lebih atau 

barang bekas. Suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali 

ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, 

memperkenalkan produk ke saluran distribusi atau daerah baru, dan ketika 

perusahaan akan mengikuti lelang atas suatu kontrak kerja baru. Hal tersebut 

dilakukan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 



18 
 

 

d. Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Harga 

Menurut Lupiyoadi (2006:158) penetapan harga perlu dijabarkan kedalam 

program penetapan harga jasa dengan mempertimbangkan faktor berikut: 

1. Elastisitas Harga Permintaan 

Efektivitas program penetapan harga tergantung pada dampak perubahan harga 

terhadap permintaan, karena itu perubahan unit penjualan sebagai akibat 

perubahan harga perlu diketahui.  

2. Faktor Persaingan 

Reaksi pesaing terhadap perubahan harga merupakan salah satu faktor penting 

yang perlu dipertimbangkan setiap perusahaan 

3. Faktor Biaya 

Struktur biaya perusahaan (biaya tetap dan biaya variabel) merupakan faktor 

pokok yang menentukan batas bawah harga. 

4. Faktor Lini Produk 

Perusahaan bisa menambah lini produknya dalam rangka memperluas served 

market dengan cara perluasan lini dalam bentuk perluasan vertical (vertical 

extension) dan perluasan horizontal. 

5. Faktor pertimbangan lain  

Faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam rangka merancang 

program penetapan harga antara lain : 

a. Lingkungan politik dan hukum, misalnya regulasi, perpajakan, perlindungan 

konsumen. 



19 
 

 

b. Lingkungan internasional, di antaranya lingkungan politik, ekonomi, sosial 

budaya, sumber daya alam dan teknologi dalam konteks global. 

 

Selanjutnya Sulastiyono (2006:58) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

digunakan sebagai bahan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan harga 

jasa dalam penelitian yaitu: 

1. Biaya Produksi Kamar 

Yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan sebuah kamar 

agar dapat dijual kepada konsumen. 

2. Fasilitas Tambahan 

Yaitu kelengkapan-kelengkapan tambahan diluar fasilitas kamar yang diberikan 

kepada konsumen. 

3. Kebijakan dari Manajemen 

Yaitu ketentuan-ketentuan manajemen yang dikeluarkan oleh masing-masing 

perusahaan. 

4. Pesaing 

Yaitu bagaimana perusahaan menyikapi para pesaing dibidang perhotelan. 

Harga yang ditetapkan pada dasarnya disesuaikan dengan apa yang menjadi 

pengharapan produsen. Harga juga biasanya mencerminkan kualitas jasa dari 

produk yang menyertainya, mencerminkan prestige dan sebagainya. Konsumen 

dalam melakukan pembelian, faktor harga merupakan faktor yang lebih dulu 

diperhatikan, kemudian disesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Tingkat 

persaingan tinggi antara perusahaan atau usaha sejenis, membuat konsumen 
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sensitif terhadap harga. Apabila harga dinaikkan, konsumen cenderung berpindah 

ke perusahaan lain. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:278) terdapat empat indikator yang 

mencirikan harga yaitu: Keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas 

produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat. 

 

Indikator mencirikan harga menurut Kotler dan Amstrong (2008:345) 

yaitu: 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

3. Daya saing harga. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat produksi. 

5. Harga mempengaruhi daya beli konsumen. 

6. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. 

 

Menurut Stanton (1998:308), ada empat indikator yang mencirikan harga yaitu, 

keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, 

kesesuaian harga dengan manfaat.  

1. Keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen.  

2. Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual 

berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis 

produk yang sama.  
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3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat 

diperoleh konsumen.  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat 

diperoleh konsumen dari produk yang dibeli. 

2.1.2 Citra Merek 

a. Pengertian Citra Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:406) citra adalah sejumlah keyakinan, ide, dan 

kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. Sedangkan citra merek 

adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang 

dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen (Kotler dan Keller, 

2009:403).  

 

Menurut Surachman (2008:13) mendefinisikan citra merek sebagai bagian dari 

merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain 

huruf atau warna khusus, atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau jasa 

yang diwakili oleh mereknya. Dapat juga dikatakan bahwa brand image 

merupakan konsep yang diciptakan oleh konsumen karena alasan subyektif dan 

emosi pribadi (Ferrinadewi, 2008:166).  

 

Kesimpulannya brand image (citra merek) merupakan gambaran atau kesan yang 

ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak pelanggan. Penempatan citra merek 

dibenak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus agar citra merek yang 
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tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika sebuah merek 

memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen maka merek tersebut akan 

selalu diingat dan kemungkinan konsumen membeli merek bersangkutan sangat 

besar.  

Menurut Biel dalam Xian et al (2011:1876) brand image memiliki tiga komponen 

yaitu corporate image (citra perusahaan), user image (citra pemakai), dan product 

image (citra produk). Citra dari sebuah perusahaan berawal dari perasaan 

pelanggan dan para pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan sebagai 

produsen produk tersebut sekaligus sebagai hasil evaluasi individual tentang hal 

tersebut (Surachman, 2008:275).  

 

Menurut Xian et al (2011:1876) menyatakan bahwa “The user image refers to 

whether the brand personality is congruent with the consumers.” Citra pemakai 

mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai dengan konsumen. Sedangkan 

citra produk adalah suatu pandangan masyarakat terhadap suatu produk atau 

kategori suatu produk. 

 

Image (Citra) adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. 

Image dipengaruhi oleh banyak faktor yang di luar kontrol perusahaan. Citra yang 

efektif melakukan tiga hal: 

a. Memanfaatkan karakter produk.  

b. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikacaukan 

dengan karakter pesaing.  

c. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental.  
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Menurut Kotler dan Keller (2009:299) Citra merupakan seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap objek. Mengembangkan 

citra yang kuat membutuhkan kreatifitas dan kerja keras. Citra tidak dapat 

ditanamkan dalam pikiran manusia dalam semalam atau disebarkan melalui media 

masa. Citra harus disampaikan melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia dan 

disebarkan secara terus-menerus.  

Menurut Tjiptono (2008:112) Brand image atau brand description yakni deskrispi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Sejumlah 

teknik kuantitatif dan kualitatif telah dikembangkan untuk membantuk 

mengungkap presepsi dan asosiasi konsumen terhadap sebuah merek tertentu, 

diantaranya multidimensional scaling, projection techniques.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:346) Brand Image (citra merek) adalah 

sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki 

konsistensi terhadap brand image. Citra merek ialah persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen. 

Menurut Shimp (2007:38) brand image didasari oleh berbagai ketertarikan yang 

dikembangkan oleh konsumen setiap waktu, brand, seperti manusia dapat berupa 

gagasan yang memiliki masing-masing personality. Suatu brand image yang 

positif akan membuat konsumen menyukai suatu produk dengan merek yang 

bersangkutan dikemudian hari, sedangkan bagi produsen brand image yang baik 

dapat membantu kegiatan perusahaan dalam pemasaran. 
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Menurut Tjiptono (2007:49) citra merek (asosiasi merek) adalah pencitraan suatu 

merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya 

hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing, selebritis, dan lain-lain. 

Kesan-kesan yang terkait merek akan semakin meningkat dengan semakin 

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau dengan 

semakin seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi komunikasi. 

Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai 

bentuk yang bermanfaat. 

 

b. Manfaat Citra Merek 

Menurut Kotler (2003:326) citra yang efektif melalukan tiga hal.Pertama, 

menetapkan karakter produk dan usulan nilai. Kedua, menyampaikan karakter 

tesebut dengan cara yang berbeda sehingga tidak dikacaukan dengan karakter 

pesaing. Ketiga, memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra 

mental. Supaya citra berfungsi dengan baik, maka harus disampaikan melalui 

setiap sarana komunikasi yang tersedia dengan kontak merek. 

 

Manfaat citra merek pandangan konsumen terhadap suatu merek merupakan hal 

yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Suatu citra dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang dijalankan sudah 

tepat atau belum. 

 Menurut Sutisna (2001:83) manfaat dari citra merek yang positif, yaitu :  

1. Konsumen dengan Citra yang positif terhadap suatu Merek, lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian.  
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2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan Citra positif 

yang telah terbentuk terhadap Merek produk lama. 

3. Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika Citra 

Merek produk yang telah ada positif.  

 

c.  Pengukur Citra Merek (Brand Image)  

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:346) bahwa pengukur citra merek dapat 

dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek, yaitu:  

1. Kekuatan (Strengthness)  

Dalam hal ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh merek yang bersifat fisik dan 

tidak ditemukan pada merek lainnya. Keunggulan merek ini mengacu pada 

atribut-atribut fisik atas merek tersebut sehingga bisa dianggap sebagai sebuah 

kelebihan dibanding dengan merek lainnya. Yang termasuk pada sekelompok 

kekuatan (strength) adalah keberfungsian semua fasilitas produk, penampilan 

fisik, harga produk, maupun penampilan fasilitas pendukung dari produk tersebut 

dan memiliki cakupan pasar yang luas. 

2. Keunikan (Uniqueness)  

Adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek diantara merek lainnya. 

Kesan ini muncul dari atribut produk tersebut yang menjadi bahan pembeda atau 

diferensiasi dengan produk-produk lainnya. Yang termasuk dalam kelompok unik 

ini adalah variasi penampilan atau nama dari sebuah merek yang mudah diingat 

dan diucapkan, dan fisik produk. 
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3. Keunggulan (Favorable) 

Yang termasuk dalam kelompok favorable ini antara lain, kemudahan merek 

produk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap di ingat oleh pelanggan 

yang membuat produk terkenal dan menjadi favorit di masyarakat maupun 

kesesuaian antara kesan merek di benak pelanggan dengan citra yang di inginkan 

perusahaan atas merek yang bersangkutan. 

 

Menurut Shiffman dan Kanuk (2011:33) menyebutkan faktor-faktor pembentuk 

brand image adalah sebagai berikut:  

1. Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh 

produsen dengan merek tertentu.  

2. Dapat di percaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat dan kesepakatan 

yang di bentuk oleh masyarakat tentang suatui produk yang dikonsumsi.  

3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu produk yang bisa di 

manfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dangan tugas produsen dalam melayani konsumennya. 

5. Resiko berkaitan dengan untung rugi yang di alami oleh konsumen. 

6. Harga, dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya 

jumlah uang yang di keluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk, 

juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang. 

7. Image, yang di miliki merek itu sendiri, yaitu berupa pelanggan, kesempatan dan 

informasi berkaitan dengan merek dari produk tertentu. 
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Menurut Simamora (2004:63) citra merek (brand image) merupakan sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek tertentu. Ada tiga 

indikator brand image yaitu : 

1. Citra perusahaan (Corporate Image) adalah sekumpulan asosiasi yang di 

persepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau 

jasa.  

2. Citra konsumen (User Image) adalah sekumpulan asosiasi yang di persepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi: 

user, gaya hidup, dan status sosial. 

3. Citra produk (Product Image) adalah sekumpulan asosiasi yang di persepsikan 

konsumen terhadap suatu produk. Meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi 

konsumen, penggunanya, serta jaminan. 

 

2.1.3  Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula strategi yang 

harus di jalankan perusahaan, khususnya di bidang pemasaran. Untuk itu 

perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam 

hubungannya dengan keputusan pembelian oleh konsumen.  

 

Menurut Setiadi (2003:16), Pengambilan keputusan konsumen (consumer 

decision making) adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih 

salah satu diantaranya. 
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Menurut  Schiffman dan Kanuk (2011:518) keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa 

merupakan saat yang penting bagi kebanyakan pemasar. Keputusan ini dapat 

menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan 

luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan atau keliru menetapkan 

sasaran. Jadi, para pemasar sangat tertarik dengan proses pengambilan keputusan 

konsumen. 

 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan keputusan pembelian adalah 

perilaku membeli barang atau jasa dari konsumen akhir yang dilakukan setelah 

evaluasi pilihan alternatif dengan tujuan untuk memilih satu di antara pilihan 

tersebut.  

 

b. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:159) Proses dalam keputusan pembelian 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2012:159) 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:159), tahap-tahap dalam proses keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut : 
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1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan (need recognition), 

pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh 

rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa 

lapar, haus, dan seks timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi 

dorongan. 

 

Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal. Contohnya, suatu iklan 

atau diskusi dengan teman bisa membuat anda berpikir untuk membeli mobil 

baru. Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan jenis 

kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa yang menyebabkannya, dan 

bagaimana masalah itu bisa mengarahkan konsumen pada produk tertentu. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi atau mungkin 

tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di dekat 

konsumen itu, konsumen mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak, 

konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan 

pencarian informasi (information search) yang berhubungan dengan kebutuhan. 

 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber. Sumber-sumber 

ini meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan), sumber komersial 

(iklan, wiraniaga, situs web, penyalur, kemasan, tampilan), sumber publik (media 

massa, organisasi pemeringkat konsumen, pencarian internet), dan sumber 

pengalaman (penanganan, pemeriksaan, pemakaian produk) 
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3. Evaluasi alternatif 

Pemasar harus tahu tentang evaluasi alternatif (alternative evaluation) yaitu 

bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai pada pilihan merek. 

Sayangnya, konsumen tidak menggunakan proses evaluasi yang sederhana dan 

tunggal dalam semua situasi pembelian. Sebagai gantinya, beberapa proses 

evaluasi dilaksanakan. Konsumen sampai pada sikap terhadap merek yang 

berbeda melalui prosedur evaluasi.  

 

Dalam beberapa kasus, konsumen menggunakan kalkulasi yang cermat dan 

pemikiran yang logis. Pada waktu yang lain, konsumen yang sama hanya sedikit 

melakukan evaluasi atau bahkan tidak mengevaluasi; sebagai gantinya mereka 

membeli berdasarkan dorongan dan bergantung pada intuisi. Kadang-kadang 

konsumen membuat keputusan pembelian sendiri, kadang-kadang mereka 

meminta nasihat pembelian dari teman, pemandu konsumen, atau wiraniaga. 

Konsumen juga dapat memilih merek berdasarkan atribut dan membeli suatu 

produk atau jasa dari merek berdasarkan atribut tersebut. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek dan membentuk 

niat pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian (purchase decision) 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa 

berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah 

sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan. 
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5.  Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat 

dalam perilaku pascapembalian (postpurchase behavior) yang harus diperhatikan 

oleh pemasar. Ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk menentukan 

kepuasan dan ketidak puasan pembeli. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi, 

konsumen kecewa, jika produk memenuhi ekspektasi, konsumen puas, jika 

produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas.  

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan uraian teori yang sudah dipaparkan, maka berikut adalah 

pengembangan hipotesis penelitian: 

a. Pengaruh Harga Jual Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Cannon et al (2008:8) Harga adalah segala sesuatu yang diberikan oleh 

pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran 

pemasaran perusahaan.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:345) harga adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah 

dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan 

memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa. Selain desain produk, harga 

merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan menentukan diterima atau 

tidaknya suatu produk oleh konsumen.  
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Harga semata-semata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja 

dengan mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga suatu 

produk sangat relatif sifatnya. Untuk mengatakannya perlu terlebih dahulu 

dibandingkan dengan harga produk serupa yang diproduksi atau dijual perusahaan 

lain.  

 

Perusahaan perlu memonitor harga yang ditetapkan oleh para pesaing agar harga 

yang ditentukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, sehingga 

harga yang ditawarkan dapat memberikan masukan konsumen untuk melakukan 

pembelian. Hasil penelitian Bagaskara (2014, Manggal (2012), Akbar (2012), dan 

Alfred (2013) menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian. Harga akan mempengaruhi Keputusan Pembelian apabila  harga suatu 

produk tersebut terjangkau, memliki daya saing, sesuai dengan kualitas dan 

menfaat yang ditawarkan.  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis berikut : 

H1 :Harga berpengaruh negatif pada Keputusan Pembelian Ponsel Pintar  

Merek Apple iPhone di Bandar Lampung. 

 

b. Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Assael (2004:82) sikap terhadap merek atau citra merek (brand image) 

yaitu merupakan pernyataan mental yang menilai positif atau negatif, bagus tidak 

bagus, suka tidak suka suatu produk, sehingga menghasilkan keputusan pembelian 

oleh konsumen. 
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Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Druv, (1998), Bagaskara (2014), 

Manggal (2012), Akbar (2012), dan Doostar et al (2012) menyatakan bahwa citra 

merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut: 

H2 :Citra Merek berpengaruh positif pada Keputusan Pembelian Ponsel Pintar 

Merek  Apple iPhone di Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka model penelitian dalam pada 

tesis ini adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Model Penelitian 

 

 

 

Harga (X1) 

 
1.Keterjangkauan harga 

2.Daya saing harga 

3.Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

4.Kesesuaian harga dengan manfaat produk  

Stanton (1998 : 308) 

Keputusan Pembelian (Y) 
- Membeli 

- Tidak Membeli 

Citra Merek (X2) 

 
1. Kekuatan 
2. Keunikan 

3. Keunggulan 

4. Kualitas atau mutu 
5. Dapat dipercaya atau diandalkan  

6. Kegunaan atau manfaat 

7. Pelayanan 

8. Resiko 

9. Image  

Shiffman dan Kanuk (2011:33) 

Kotler dan Keller (2009:346) 

H1 
(X1 -> Y) 

H2 
(X2 -> Y) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

explanatory, yaitu penelitian yang membahas antar variabel penelitian dan 

menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya serta melakukan pengolahan 

data menggunakan metode survey dan kajian pustaka. Jenis Penelitian ini 

mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan 

komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang 

dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala 

(Sugiyono, 2011:11). 

 

Penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh Harga Jual dan Citra Merek 

terhadap Keputusan Pembelian Ponsel Pintar Merek Apple di Bandar 

Lampung. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian pada penelitian ini adalah: Harga Jual, 

Citra Merek dan Keputusan Pembelian. 
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Variabel tersebut kemudian dikelompokkan menjadi variabel bebas dan terikat 

seperti berikut ini: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebas yang dipergunakan terdiri dari 

Harga Jual (X1) dan Citra Merek (X2) 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya 

dan penelitian ini variabel terikatnya adalah Keputusan Pembelian (Y) 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna produk Ponsel 

Pintar merek Apple yang ada di Bandar Lampung. 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

pengguna produk Ponsel Pintar Apple di Bandar Lampung. Menurut 

Malhotra (1993), besarnya jumlah sampel yang diambil dapat ditentukan 
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dengan cara mengalikan jumlah variabel dengan 5, atau 5 X jumlah variabel. 

Jadi jumlah Sampel pada penelitian ini adalah 20 indikator x 5 = 100 sampel.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya, berupa persepsi (opini, sikap, pengalaman) secara 

individual dan kelompok, hasil observasi suatu kejadian atau kegiatan dan 

hasil pengujian. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada responden, yaitu pengguna produk Ponsel Pintar Apple iPhone 

di Bandar Lampung. 

  

Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian A yang berisi 

pernyataan tentang keterangan pribadi responden, sedangkan bagian B 

berisi pernyataan yang merupakan penjabaran dari variabel operasional 

harga jual, citra merek dan niat beli dengan menggunakan skala 1 

sampai dengan 5 ( sangat tidak baik-sangat baik). 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui wawancara dengan fasilitas kuesioner langsung 
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kepada pengguna produk ponsel pintar Apple  iPhone di Bandar 

Lampung. 

3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung atau melaui media publikasi. Adapun data sekunder 

yang penulis gunakan data publikasi penjualan dan pangsa pasar ponsel 

pintar terkait riset ini.  

 

3.5 Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran 

3.5.1 Operasionalisasi Variabel  

Menurut Nazir (2003:126) Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara 

memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu 

definisi operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau 

variabel tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator skala 
Harga Jual (X1) Harga jual adalah jumlah 

moneter yang dibebankan 

oleh suatu unit usaha kepada 
pembeli atau pelanggan atas 

barang atau jasa yang dijual 

atau diserahkan. (Hansen & 
Mowen: 2001) 

1. Tingkat keterjangkauan harga. 

(Kotler&Amstrong: 2008) 

2. Tingkat daya saing harga 
dibandingkan pesaing. 

(Kotler&Amstrong: 2008) 

3. Tingkat kesesuaian harga produk 
dengan kualitas produk. 

(Kotler&Amstrong: 2008) 

4. Tingkat kesesuaian harga dengan 
manfaat produk. (Stanton: 1998) 

5. Tingkat kesesuaiaan harga dengan 

daya beli terhadap produk. 
(Kotler&Amstrong: 2008) 

Linkert 

Citra Merek (X2) Citra merek adalah sejumlah 

persepsi dan keyakinan yang 
dipegang oleh konsumen, 

seperti yang dicerminkan 

asosiasi yang tertanam dalam  
ingatan konsumen (Kotler & 

Keller: 2009) 

1. Tingkat kekuatan produk. 

(Kotler&Keller: 2009) 
2. Tingkat keunikan produk 

dibandingkan dengan pesaing, 

(Kotler&Keller: 2009) 
3. Tingkat keunggulan produk 

dibanding pesaing. (Kotler&Keller: 

2009) 
4. Tingkat kualitas merek bagi 

konsumen. (Shciffman&Kanuk: 

2011) 
5. Tingkat kehandalan merek untuk 

digunakan konsumen. 

(Shciffman&Kanuk: 2011) 
6. Tingkat banyaknya manfaat dari 

merek bagi konsumen. 

(Shciffman&Kanuk: 2011) 
7. Tingkat pelayanan merek kepada 

konsumen. (Shciffman&Kanuk: 

2011) 
8. Tingkat resiko penggunaan merek 

bagi konsumen. (Schiffman&Kanuk: 

2011) 
9. Tingkat jaminan produk. 

(Schiffman&Kanuk: 2011) 

10. Tingkat citra merek bagi konsumen. 
(Simamora: 2004) 

Linkert 

Keputusan Pembelian (Y) Keputusan pembelian adalah 

keputusan pembeli tentang 
pilihan merek yang akan 

dibeli, tetapi dua factor bias 

berada antara niat pembelian 
dan keputusan pembelian. 

Faktor pertama adalah sikap 

orang lain. Apabila seseorang 
yang mempunyai berpikir 

bahwa calon pelanggan 

seharusnya membeli mobil 
yang paling murah, maka 

peluang untuk membeli mobil 

yang lebih mahal berkurang. 
(Kotler&Armstrong: 2012) 

1. Keputusan Membeli. 

(Schiffman&Kanuk: 2011) 
2. Keputusan Tidak Membeli. 

(Schiffman&Kanuk: 2011) 

Linkert 
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3.5.2 Pengukuran  

Pengukuran terhadap masing-masing item pertanyaan, menggunakan Skala 

Likert 5 tingkat/poin (Sugiyono, 2011). Pengukuran dengan menggunakan 

Skala Linkert ini memiliki kelebihan dalam keragaman skor (Variability of 

Scorer), sehingga responden dalam hal ini dapat mengekspresikan tingkat 

pendapat mereka bisa mendekati kenyataan yang sebenarnya. Alternatif 

jawaban kuesioner adalah: 

(a) Alternatif Jawaban SS  :  Sangat Setuju diberi skor 5  

(b) Alternatif Jawaban S   :  Setuju diberi skor 4  

(c) Alternatif Jawaban N   :  Netral diberi skor 3  

(d) Alternatif Jawaban TS  :  Tidak Setuju diberi skor 2  

(e) Alternatif jawaban STS  :  Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui 

kevalidan butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk 

mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986). Asumsi yang 

mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus 

memiliki korelasi yang cukup (sufficient correlation). Alat uji yang 

digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut adalah Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Masing-masing 

instrumen harus memiliki nilai KMO MSA (Measure of sampling adequacy) 

lebih dari 0.50 sehingga data yang dikumpulkan dikatakan tepat untuk 

analisis faktor (Hair et al.,2006). Uji reliabilitas dilakukan dengan 
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menghitung  nilai cronbach alpha dari instrumen suatu variabel. Nilai cut off 

untuk menentukan reliabilitas instrumen adalah nilai cronbach alpha>0.50 

(Nunnally, 1978 dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008). Menurut Sugiyono 

(2005:121), Jumlah sampel untuk uji validitas dan reliabilitas sebanyak 30 

orang. 

3.6.1 Uji Validitas 

Pengukuran validitas dilakukan  menggunakan analisis faktor dengan  

bantuan SPSS 20.0. Hasil model analisis faktor menunjukan bahwa dengan 

signifikansi dibawah 0,05 dan  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) serta Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) minimal 0.5 dinyatakan valid dan sampel bisa di 

teliti lebih lanjut (Santoso (2002:101) dengan rincian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Anti-image 

Correlation 

KMO Measure 

of Sampling 

Adequacy 

Keterangan 

> 0,5 

Harga Jual (X1) 1 

2 

3 

4 

5 

0,626 

0,603 

0.669 

0,736  

0,641 

0. 651 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Citra Merek (X2) 1 

2 

3 

4 

0,584 

0,581  

0,698  

0,743 

0. 672 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,788 

0,793 

0,621 

0,542 

0,630 

0,709 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan Pembelian (Y) 1 

2 

3 

4 

5 

0,541  

0,555 

0,692 

0,667 

0,787 

0. 644 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data di Olah Lampiran 3, 2016 

Tabel 4.1 menunjukkan semua item Variabel Harga Jual, Citra Merek dan 

Keputusan Pembelian menunjukkan nilai instrument tidak kurang dari 0,5 

sehingga dinyatakan valid dan dapat diproses untuk langkah selanjutnya.  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur 

yang digunakan dapat dipercaya. Reabilitas alat ukur digunakan rumus alpha 

(α) menurut Umar (2003:207) adalah  sebagai berikut: 

 

Dimana : 

r =  Reliabilitas instrumen 
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K =  Banyaknya butir pertanyaan 

  = Jumlah varian butir 

  = Varian total 

 

Dengan rumus varian: 

  

n  =  Jumlah sampel 

X =  Nilai skor yang dipilih 

Uji yang digunakan adalah dengan alpha cronbach dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Jika r hitung  ≥ r tabel  , maka kuesioner dinyatakan reliabel. 

Jika r hitung  ≤ r tabel  , maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel. 

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa dengan bantuan 

SPSS 20.0. Pengujian reliabilitas dilakukan dalam tahapan yaitu dengan 

melihat nilai Croanbach’s Alpa. Nilai Croanbach’s Alpa > 0.6 = Reliabel  
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Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Penelitian 

Cronbach's  

Alpha 

Keterangan 

Harga Jual (X1) 0, 711 Reliabel 

Citra Merek (X2) 0, 754 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0, 710 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4, 2016 

Tabel 3.3 menunjukkan nilai Croanbach Alpha variabel Harga Jual, Citra 

Merek dan Keputusan Pembelian lebih besar dari 0,6. Hal ini 

menunjukkan instrumen penelitian reliabel  

3.7 Metode Analisis 

Dalam analisis data ini digunakan alat analisis regresi linier berganda 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap 

variabel dependen. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis 

yang diajukan dinyatakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 +β2X2 +e  

Keterangan: 

Y  : Keputusan Pembelian 

a  : Konstanta 

b1, b2  : Koefisien regresi 

X1  : Harga Jual 

X2  : Citra Merek 

e  : error 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2007), yaitu: 
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1. Uji t 

Uji t ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variable independen 

secara invidual terhadap variable dependen. Ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

 Jika  : signifikansi (p < α, α = 5%, maka H0 : ditolak)  

 signifikansi (p > α, α = 5%, maka H0 : diterima), p (probabilitas) = t 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

bebas yang diuji berpengaruh pada variabel terikat. 

  

2. Uji F 

Uji F ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variable 

independen secara simultan terhadap variable dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

 Jika: signifikansi (p < α, α = 5%, maka H0 : ditolak) signifikansi (p > 

α, α = 5%, maka H0 : diterima), disini p (probabilitas) = F dan Jika : 

H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variable 

lindependen secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen. 

 

 

 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Harga Jual berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian ponsel pintar merek Apple iPhone di Bandar Lampung.  

Dimana Nilai t hitung variable Harga Jual (X1) sebesar 5,033 >1,984 t 

Tabel. Hal ini berarti secara parsial Harga Jual memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ponsel pintar merek 

Apple iPhone di Bandar Lampung. 

2. Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian ponsel pintar merek Apple iPhone di Bandar Lampung.  

Dimana Nilai t hitung variabel Citra Merek (X2) sebesar 6,031 > 1,984 t 

Tabel. Hal ini berarti variabel Citra Merek memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian ponsel pintar merek Apple 

iPhone di Bandar Lampung 

3. Harga Jual dan Citra Merek berpengaruh negatif dan positif serta 

signifikan secara simultan terhadap Keputusan Pembelian ponsel pintar 

merek Apple iPhone di Bandar Lampung. dibuktikan dengan hasil uji F 

dimana Nilai F hitung variabel Harga Jual dan Citra Merek sebesar 

61,800> 3.09 t Tabel. Hal ini berarti variabel Harga Jual dan Citra Merek 

memiliki pengaruh yang negatif dan positif serta signifikan secara 
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simultan terhadap Keputusan Pembelian ponsel pintar merek Apple iPhone 

di Bandar Lampung 

5.2 Saran 

Beberapa hal yang bisa menjadi masukan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan harga jual dan citra 

merek direspon baik oleh konsumen. Artinya berdasarkan harga dan citra 

merek memberikan pengaruh yang negative dan positif terhadap keputusan 

pembelian, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau toko 

handphone cellular sebagai keuntungan untuk menjual produk apple 

iPhone 

2. Konsumen sadar bahwa untuk mendapatkan barang dengan kualitas baik 

harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kualitas produk memberikan hasil yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini menunjukan bahwa 

produk yang dibuat oleh Apple dimata konsumen memiliki kualitas 

produk yang baik, produk awet, dan tahan lama. Produk iPhone yang super 

canggih tidak diluncurkan tanpa kekurangan. Salah satu kekurangan dari 

iPhone versi terbaru yang banyak dibicarakan dalam media elektronik 

adalah tidak adanya kartu memori eksternal yang digunakan. Dengan 

berbagai macam fitur yang bisa menguras memori internal, maka 

sangatlah penting menambahkan memori eksternal. Pada keluaran iPhone 

sebelumnya iPhone memiliki kamera yang terbaik dibandingkan 

smartphone lainnya. Strategi harga jual Market Skimming Pricing yang 
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digunakan perusahaan yaitu menetapkan harga tinggi untuk 

memaksimalkan memerah pasar dimana pada mulanya harga ditetapkan 

tinggi dan secara perlahan turun seiring waktu ini bisa terus dipertahankan 

perusahaan dengan menyesuaikan dengan kualitas. 

3. Sebaiknya perusahaan mengevaluasi kembali variabel harga jual yaitu 

berkaitan dengan Ponsel pintar merek Apple iPhone memiliki kesesuaian 

harga dengan kualitas produk yang diberikan. Hal ini menunjukkan masih 

ada keraguan dari konsumen dengan harga yang diberikan tidak sebanding 

dengan kualitas yang didapatkan. Beberapa produk pesaing memiliki 

spesifikasi yang sebanding atau bahkan lebih baik dari Apple iPhone 

namun harga jualnya tidak semahal iPhone. Artinya Apple iPhone harus 

memperhatikan kesesuaian antara harga jual dan kualitas yang diberikan 

agar konsumen puas dengan ponsel pintar Apple iPhone.  
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