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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI
PRODUK SMARTPHONE ASUS

(Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD LUTFI ANAS

Perkembangan teknologi di era globalisasi membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan
cepat dan tanpa batasan. Salah satu teknologi komunikasi yang sedang populer dan memiliki
kemajuan yang sangat pesat yaitu smartphone. Smartphone sudah menjadi kebutuhan dasar
hampir semua individu. Pengguna Smartphone di Indonesia saat ini mengalami peningkatan
yang cukup pesat, hal ini ditunjukkan dari jumlah pengguna smartphone yang terus
meningkat. Berdasarkan data penjualan smartphone nasional kuartal kedua tahun 2017 yang
diteliti oleh International Data Corporation Asia, pangsa pasar smartphone merek Asus
berada di urutan keempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli smartphone Asus di Bandar Lampung.
Metode pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 85 responden Masyarakat
Kota Bandar Lampung yang mengetahui tentang smartphone Asus. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel Kualitas Produk berpengaruh terhadap variabel Minat Beli dan
Harga berpengaruh terhadap Minat Beli.

Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Minat Beli
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi membuat masyarakat dapat

berkomunikasi dengan cepat dan tanpa batasan. Salah satu teknologi komunikasi

yang sedang populer dan memiliki kemajuan yang sangat pesat yaitu

smartphone. Smartphone saat ini menjadi penunjang kebutuhan hidup

masyarakat di Indonesia seperti memenuhi kebutuhan bisnis, karena smartphone

tersebut mempunyai fitur-fitur yang membantu seperti kamera, E-mail, Media

sosial, dan internet.

Beberapa merek smartphone yang bersaing dalam pasar smartphone di

Indonesia antara lain: Samsung, Apple, Asus, Xiaomi, Lenovo dan lain-lain.

Masing-masing merek terus melakukan inovasi untuk mengeluarkan produk-

produk unggulannya. Pengguna Smartphone di Indonesia saat ini mengalami

peningkatan yang cukup pesat, hal ini ditunjukkan dari jumlah pengguna

smartphone yang terus meningkat.

Smartphone sudah menjadi kebutuhan dasar hampir semua individu.

Menurut data dari canalys, Indonesia merupakan salah satu negara yang

mempunyai pertumbuhan yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat pada

Gambar 1.1.
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Gambar 1.1  Jumlah Pengiriman Smartphone Di Indonesia

Sumber : Website Resmi Canalys (Www.Canalys.Com) Pada Laman
Berita

Kotler dan Armstrong (2012) menganggap bahwa kualitas produk adalah

"Kualitas produk adalah karakteristik produk atau layanan yang sesuai dengan

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau

tersirat. Menurut Kotler dan Keller (2012) dan Garvin (1984) Kualitas produk

mempunyai delapan dimensi kualitas yaitu kinerja (performance), fitur atau

keistimewaan   tambahan (feature), kehandalan   (reliability), kesesuaian

dengan spesifikasi (conformance to specifications), Daya Tahan (durability),

Kemampuan  melayani (serviceability),  Estetika (estethic),  Ketepatan  kualitas

yang dipersepsikan (perceived quality).

1. Kinerja

Kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan

karakteristik utama suatu produk.
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2. Fitur

Features atau Fitur merupakan karakteristik pendukung atau

pelengkap dari Karakteristik Utama suatu produk.

3. Kehandalan

Kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan

kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada

waktu dan kondisi tertentu.

4. Kesesuaian dengan Spesifikasi

Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan

standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki

standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan.

5. Daya Tahan

Daya tahan berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus

diganti. Daya tahan ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya

tahan suatu produk.

6. Kemampuan  melayani

Adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini

sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh

produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan

jika terjadi kerusakan serta adanya pusat pelayanan perbaikan yang

mudah dicapai oleh konsumen.
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7. Estetika

Estetika adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan,

bunyi, rasa maupun bau suatu produk.

8. Ketepatan  kualitas yang dipersepsikan

Ketepatan kualitas yang dipersepsikan adalah Kesan Kualitas suatu

produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi Kualitas ini berkaitan

dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun

merek.

Kinerja : Processor yang digunakan oleh asus adalah jenis Qualcomm-

Snapdragon 400-800 series yang sangat mendukung dari segi kinerja

smartphone, konsumsi daya rendah, dukungan grafis, dan jaringan koneksi 4G

LTE. Processor ini terbukti banyak digunakan oleh produk smartphone berkelas

lainnya. Kehandalan : Jumlah komponen core dengan pilihan processor quad

core, hexa core atau octa core yang berfungsi untuk memproses data yang masuk

berupa input dan menghasilkan output berupa data yang diakses oleh pengguna.

Pilihan komponen core yang banyak, Asus mampu mengakses data dengan cepat

pada kinerja smartphone yang dijalankan. Misalnya pengguna tidak mengalami

lambat dalam menjalankan game.

Kesesuaian dengan spesifikasi : Kecepatan processor smartphone Asus

telah dites dan mendapatkan skor hal ini membuktikan smartphone Asus sesuai

dengan spesifikasi. Daya tahan : Asus memberikan layanan garansi produk

selama 1 tahun ini membuktikan bahwa smartphone Asus dapat bertahan hingga

1 tahun lebih.
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Kemampuan melayani : Asus memiliki 29 gerai service center di seluruh

indonesia dan salah satunya di kota bandar lampung yang berlokasi di Jl.Brigjend

Katamso No 26 Tanjung Karang. Estetika : Smartphone merek Asus memiliki

berbagai macam ukuran layar bergantung pada tipe smartphone yang sesuai

dengan kebutuhan konsumen.

Fitur : Produk smartphone merek Asus mempunyai keunggulan atau

keunikan tersendiri yaitu mempunyai aplikasi pendukung seperti Asus ZenUI

yang membuat tampilan layar smartphone semakin bagus yang hanya dimiliki

smartphone merek Asus. Kualitas yang dipersepsikan : Perusahaan Asus juga

telah menerapkan standar kualitas ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 dalam hal

sistem manajemen.

Menurut Zeithaml (1988), dari pandangan pelanggan, "harga adalah apa

yang diberikan atau dikorbankan untuk mendapatkan produk atau layanan". Bei

dan Chiao (2001) menunjukkan bahwa "harga didefinisikan sebagai apa yang

diserahkan atau dikorbankan untuk mendapatkan layanan atau produk". Harga

produk yang rendah dan tinggi bisa menjadi efek signifikan pada niat pelanggan

untuk membeli produk.

Keadilan harga akan mempengaruhi persepsi pelanggan dan pada

akhirnya akan mempengaruhi kesediaan untuk menjadi pelanggan. Kotler dan

Keller (2012) mendefinisikan harga sebagai sesuatu yang dapat diukur yang

terdiri dari beberapa indikator, seperti harga terjangkau, harga wajar, harga

diskon, harga pesaing, dan kesesuaian harga.
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SEGMENTASI
HARGA JENIS HARGA HARGA

Pelajar / Mahasiswa Menengah kebawah Rp 1,000,000 - 2,000,000 Juta
Pegawai Menengah Rp 2,000,000 - 3,000,000 Juta
Wirausaha/Bisnis Menengah keatas > Rp 3,000,000 Juta

PT. Pulsa Indomedia Pratama. 2017 diakses di www.tabloidpulsa.co.id

Tabel 1.1 Keterjangkauan Harga Menurut Jenis Harga Smartphone Asus

Sumber : PT. Pulsa Indomedia Pratama. 2017 diakses di www.tabloidpulsa.co.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan Asus sesuai dengan

kemampuan daya beli konsumen. Jenis harga menengah ke bawah

disegmentasikan untuk pelajar atau mahasiswa dengan jangkauan harga Rp 1-2

juta. Harga menengah disegmentasikan untuk pegawai dengan harga Rp 2-3 juta.

Sementara harga menengah keatas disegmentasikan untuk wirausaha atau

pembisnis dengan jangkauan harga Rp 3 juta keatas.

Tabel 1.2 Kesesuaian Harga dengan Spesifikasi Smartphone Asus dengan
Smartphone Samsung

No

(1)

Asus

(2)

Samsung

(3)

Processor
Asus
(4)

Processor
Samsung

(5)

Segmentasi
Harga

(6)
1 Zenfone go

Rp
1.099.000

J1 2016
Rp 1.300.000

Quad core
1.2 ghz

Quad core
1.3 ghz

Pelajar /
Mahasiswa

2 Zenfone live
Rp
1.400.000

J2 prime
Rp 1.675.000

Quad core
1.2 ghz

Quad core
1.4 ghz

Pelajar /
Mahasiswa

3 Zenfone 3
Max
Rp
2.700.000

J3 pro
Rp 2.499.000

Octa core 1.4
ghz

Quad core
1.4 ghz

Pegawai

5 Zenfone 4
Max Pro
Rp
2.950.000

J5 Prime
Rp 2.750.000

Octa core 1.4
ghz

Quad core
1.4 ghz

Pegawai

6 Zenfone 4
Selfie
Rp
3.400.000

J7 Pro
Rp 3.800.000

Octa core 1.4
ghz

Octa core 1.6
ghz

Wirausaha/
Bisnis
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7 Zenfone 3
Rp
4.000.000

A3 2017
Rp 3.999.000

Octa core 2.0
ghz

Octa core 1.6
ghz

Wirausaha/
Bisnis

8 Zenfone
Zoom S
Rp
4.600.000

A5 2017
Rp 4.999.000

Octa core
1.95 ghz

Octa core 1.9
ghz

Wirausaha/
Bisnis

9 Zenfone 4
Selfie Pro
Rp
4.900.000

A7 2017
Rp 5.999.000

Octa core 2.0
ghz

Octa core 1.9
ghz

Wirausaha/
Bisnis

10 Zenfone 3
Deluxe
Rp
7.900.000

S8
Rp
10.500.000

Quad core
2.4 ghz

Octa core 2.3
ghz

Wirausaha/
Bisnis

Sumber : PT. Pulsa Indomedia Pratama. 2017 diakses di www.tabloidpulsa.co.id

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa  terdapat kesesuaian antara

harga  dengan spesifikasi dan harga smartphone Asus masih dapat dikategorikan

wajar. Artinya ketika harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan

kualitas yang masih tergolong wajar (realistis), maka konsumen akan

memfokuskan untuk menggunakan produk tersebut. Seperti yang terlihat pada

harga yang ditetapkan oleh Asus maka konsumen akan mendapatkan nilai yang

sebanding dengan smartphone Samsung.

Kedua smartphone Asus dan Samsung memiliki spesifikasi produk

yang cukup tinggi dan berkualitas sehingga konsumen menyesuaikan dan

memilih produk dengan harga yang  terjangkau dan mendapatkan nilai

manfaat yang sama dengan smartphone yang sejenis. Smartphone Asus memiliki

daya saing harga dengan produk yang sejenis. Harga yang ditetapkan Asus

memberikan perhatian kepada konsumen untuk beralih dari produk yang sejenis

kepada smartphone Asus.
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Asus juga tertarik memberikan diskon atau potongan harga terhadap

produknya pada saat momen tertentu misalnya pada momen lebaran dan tahun

baru. Adanya potongan harga dapat menarik konsumen untuk membeli, mencoba

dan akhirnya jika terpuaskan maka konsumen akan melakukan pembelian ulang

pada produk tersebut.

Tabel 1.3 Diskon Harga Smartphone Asus Tahun 2017

Tipe Smartphone Harga Sebelum Diskon Harga Setelah Diskon

Asus Zenfone Go Rp 1.099.000 Rp    999.000

Asus Zenfone Selfie Rp 2.299.000 Rp 1.699.000

Asus Zenfone 3 Rp 4.000.000 Rp 3.399.000

Sumber : Pt Asus, 2017 Diakses Di Www.Asus.Com

Laporan terbaru IDC di kuartal kedua tahun 2017 menyebut bahwa Top 5

merk smartphone di Indonesia adalah Samsung (32%), Oppo (24%), Advan (9%),

Asus (6%), dan Xiaomi (3%).

Tabel 1.4 Pangsa Pasar Smartphone Kuartal Kedua Tahun 2017

Top 5 Smartphone Company In 2017Q2

Rank Company 2017Q2 (%)

1 Samsung 32.30 %
2 OPPO 24.30 %
3 Advan 9.00 %
4 Asus 6.90 %
5 Xiaomi 3.20 %
6 Others 24.30 %

Total Market 100 %

Sumber : IDC Asia-Pacific Quarterly Mobile Phone Tracker 2017Q2
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Berdasarkan Tabel 1.4 pangsa pasar smartphone merek Asus berada di

urutan keempat dan masih kalah dalam hal pangsa pasar dibandingkan dengan

smartphone merek Samsung  dikarenakan smartphone merek Samsung masih

menjadi pemimpin pasar. Ketatnya persaingan diantara merek - merek

Smartphone yang ada di Indonesia membuat Asus harus bersaing untuk

menawarkan produk yang lebih berkualitas dalam memenuhi kebutuhan

konsumen yang semakin beragam.

Hal ini membuat perusahaan harus mampu untuk berinovasi dalam

pengembangan produk yang berkualitas dan menetapkan harga yang terjangkau

di mata masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, peneliti

ingin menganalisis dan mengambil judul "Pengaruh Kualitas Produk dan

Harga terhadap Minat Beli Produk Smartphone Merek Asus

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang bahwa smartphone merek asus

masih belum mampu mengalahkan smartphone merek Samsung yang masih

memimpin pangsa pasar di Indonesia.

Gambar 1.2 smartphone merek Asus hanya dapat peringkat keempat

dan mendapatkan 6.90 persen dalam hal pangsa pasar, sedangkan smartphone

merek Samsung masih menjadi pemimpin pangsa pasar walaupun smartphone

merek Asus mempunyai banyak kelebihan dan tidak kalah dalam segi kualitas.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan

pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1.  Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat pembelian

Smartphone merek Asus ?
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2.   Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli Smartphone merek   Asus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka tujuan penelitian ini adalah:

1.  Untuk mengetahui  pengaruh kualitas produk terhadap  minat pembelian

pada Smartphone merek Asus.

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat pembelian Smartphone

merek Asus

D. Manfaat Penelitian

a.   Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi panduan atau rekomendasi

bagi praktisi manajemen yang menjalankan bisnisnya dalam merencanakan

kebijakan strategi pemasaran di masa mendatang.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pengayaan

bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya manajemen pemasaran.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk

menerapkan ilmu, wawasan, dan kemampuan yang diperoleh selama masa

perkuliahan.
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Pemasaran

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), “Pemasaran adalah suatu proses

sosial dan manajerial yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.”

Menurut Boyd, dkk (2000), “Pemasaran adalah suatu proses yang

melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan

perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui

pertukaran dengan pihak lain”.

2. Manajemen Pemasaran

Perusahaan dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen

memerlukan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang manajemen pemasaran.

Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi

mencapai tujuan organisasi (Kotler dan Amstrong, 2012).
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Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen

pemasaran (marketing manajemen) merupakan proses perencanaan dan

pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan,

barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan bagi

individu dan organisasi. Mempelajari ilmu dibidang manajemen pemasaran

adalah sangat penting bagi perusahaan tersebut karena hal ini menyangkut

kelangsungan hidup perusahaan untuk kedepannya. Oleh sebab itu, perusahaan

dituntut untuk dapat menjalankan etos kerja yang efektif dan efisien demi

terwujudnya cita-cita perusahaan.

3. Kualitas Produk

Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya

produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya.

Konsumen cenderung   membeli produk jika merasa cocok, karena itu

produk harus disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pembeli agar

pemasaran produk berhasil.

Dengan kata lain, pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada

keinginan pasar atau selera konsumen. Produk adalah hasil dari produksi

yang akan dilempar kepada konsumen untuk didistribusikan dan dimanfaatkan

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya (McCharty dan Perreault, 2003).

Kotler dan Armstrong (2012) menganggap bahwa kualitas produk adalah

"Kualitas produk adalah karakteristik produk atau layanan yang sesuai dengan

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau

tersirat.
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Berdasarkan definisi diatas produk dapat dikatakan sebagai fokus inti

dari semua bisnis. Produk adalah apa yang dilakukan perusahaan, mulai dari

mendesain, mengadakan sistem produksi dan operasi, menciptakan program

pemasaran,  iklan,  dan  mengarahkan  tenaga penjual untuk  menjual produk

tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2012) Kualitas produk mempunyai delapan

dimensi kualitas yaitu kinerja (performance), ciri-ciri atau   keistimewaan

tambahan (feature), kehandalan   (reliability), kesesuaian dengan spesifikasi

(conformance to specifications), Daya Tahan (durability), Kemampuan  melayani

(serviceability),  Estetika (estethic),  Ketepatan  kualitas yang dipersepsikan

(perceived quality).

4. Harga

Menurut Zeithaml (1988), dari pandangan pelanggan, "harga adalah apa

yang diberikan atau dikorbankan untuk mendapatkan produk atau layanan". Bei

dan Chiao (2001) menunjukkan bahwa "harga didefinisikan sebagai apa yang

diserahkan atau dikorbankan untuk mendapatkan layanan atau produk".

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan

manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya

ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan

oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

Kotler dan Keller (2012), menyatakan harga harus mencerminkan nilai

konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya

biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Artinya harga merupakan

sejumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan ke konsumen untuk

mendapatkan atau memiliki suatu barang yang memiliki manfaat serta
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penggunaannya

Kotler dan Keller (2012) mendefinisikan harga sebagai sesuatu yang

dapat diukur yang terdiri dari beberapa indikator, seperti harga terjangkau, harga

wajar, harga diskon, harga pesaing, dan kesesuaian harga.

1.  Keterjangkauan

Keterjangkauan harga yaitu apabila harga suatu produk yang

ditetapkan oleh perusahaan masih dapat dibeli atau dijangkau oleh

konsumen. Sehingga aspek penetapan harga yang dilakukan oleh

produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen.

2. Harga wajar

Adalah harga produk yang ditawarkan dapat dikategorikan wajar

(realistis)

3. Harga diskon

Adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada

pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang

menyenangkan bagi penjual. Biasanya harga diskon bersifat

musiman.

4. Harga pesaing

Daya saing harga adalah ketika harga yang ditetapkan oleh

perusahaan dapat bersaing, sehingga produk yang ditawarkan oleh

produsen/penjual yang berbeda maka produk mampu bersaing dengan

jenis produk yang sejenis.
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5. Kesesuaian harga dengan spesifikasi

Kesesuaian harga dengan spesifikasi adalah ketika harga yang

ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan spesifikasi yang

diperoleh konsumen.

5. Minat Beli

Menurut Schiffman Kanuk (2008) minat beli dianggap sebagai

pengukuran kemungkinan konsumen membeli produk tertentu, dimana tingginya

minat beli akan berdampak pada kemungkinan yang cukup besar dalam

terjadinya keputusan pembelian. Menurut Berman dan Evans (2007), minat beli

adalah rasa ketertarikan yang dialami konsumen terhadap suatu produk (barang

dan jasa) yang dipengaruhi oleh sikap konsumen dan konsumen di luar dirinya

sendiri.

Sementara menurut Lamb,et,al (2007), minat membeli konsumerisme

suatu produk dipengaruhi oleh faktor beberapa model hirarki berdasarkan respon

konsumen, antara lain:

1. Perhatian: Perhatian adalah tingkat kepekaan terhadap produk yang

sedang dialami oleh konsumen, serta pengetahuan akan produk baru,

dimana tenaga penjual dapat memberikan keuntungan kepada konsumen

saat menggunakan produk.

2. Minat : Penyajian Penjualan Mulai Menarik perhatian calon konsumen,

dimana tenaga penjual hendaknya berusaha menarik minat pembeli

potensial yang bisa mengubah keinginannya akan produk tersebut.
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3. Keinginan : Setelah mendapat perhatian calon pembeli, tenaga penjualan

bisa memikat minatnya sehingga tercipta kebutuhan akan produk melalui

uraian penjualan dimana penjualnya bisa melakukan demonstrasi.

4. Tindakan : Setelah menjelaskan produk dan manfaatnya, tenaga penjualan

harus berusaha menutup penjualan dan menerima pesanan. Penutupan

percobaan juga bisa dilakukan dengan mengeluarkan pembeli keberatan,

sehingga tenaga penjual dapat memiliki kesempatan untuk menjawab

pertanyaan atau keberatan yang diajukan oleh konsumen potensial. Selain

itu tenaga penjual bisa menawarkan produk, menghadirkan fitur produk,

kelebihan, manfaat, dan nilai produk yang ditawarkan.

Selanjutnya menurut McCarthy (2003) dinyatakan bahwa minat beli

adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang

dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan

pendukung untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah

mengkaji masalah keputusan pembelian yang masing-masing dipengaruhi faktor

kualitas produk, fitur produk, dan desain produk serta beberapa penelitian

lainnya yang masih   memiliki   kaitan   dengan variabel   dalam   penelitian

ini. Berikut   ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan peneliti

sebagai data pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
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Penelitian Terdahulu (Tabel 2.1)
JUDUL DATA PENELITIAN

NAMA & TAHUN
PENERBIT

ALAT ANALISIS HASIL
PENELITIAN

HUBUNGAN
DENGAN
PENELITIAN

Pengaruh
Harga,
Citra Merek
dan Kualitas
Produk
terhadap
Minat Beli
Domain .id

Kristiurman
Jaya Mendrofa
dan Mudji
Sabar,2016, pp.
1-15

Penelitian ini
berjenis
deskriptif
kuantitatif
Teknik
pengambilan
sampel
menggunakan
metode
convenience
sampling dengan
jumlah sampel
sebanyak 385
orang sebagai
responden dari
teori Lemeshow,
analisa data yang
digunakan
analisis regresi
linear berganda.

Hasil
penelitian
menunjukan
harga, citra
merek dan
kualitas
produk
secara
bersama-
sama
(simultan)
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
minat beli.

X1 : Kualitas
Produk

X2 : Harga

Y : Minat Beli

Variabel
penelitian
tersebut
serupa
dengan
variabel yang
digunakan
oleh peneliti

The Impact Of
Product Quality
And Price On
Customer
Satisfaction
With The
Mediator Of
Customer Value

Ismail razak, Nazief
Nirwanto, Boge
Triatmanto, 2016,
Journal of Marketing
and Consumer
Research

ISSN 2422-8451 An
International Peer-
reviewed Journal
Vol.30

Penelitian ini
merupakan
penelitian
kuantitatif dengan
metode pendekatan
pendekatan
paradigma
positivisme. Selain
itu, Structural
Equation Modeling
digunakan sebagai
alat statistik
inferensial. Di sisi
lain, teknik
purposive sampling
digunakan dengan
pertimbangan
bahwa individu
yang dipilih sesuai
dengan kriteria
penelitian.

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa kualitas
dan harga
produk
mendorong
peningkatan
nilai
pelanggan,
dengan kata
lain, ada
korelasi yang
tinggi antara
kualitas
produk dan
harga dengan
nilai
pelanggan, jika
peningkatan
kualitas dan
harga produk
bersaing, maka
akan terjadi
peningkatan
nilai
pelanggan.

X1 : Kualitas
Produk

X2 : Harga

Variabel
penelitian
tersebut
serupa
dengan
variabel yang
digunakan
oleh peneliti
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Lanjutan Penelitan Terdahulu (Tabel 2.1)

The Influence Of
Perceived
Product Quality,
Relative Price
And Risk On
Customer Value
And Willingnes
To Buy : Study
Of Private Label
Merchandise

Justin Beneke, Ryan
Flynn, Tamsin Greig
and Melissa
Mukaiwa,
Journal of Product &
Brand Management,
Volume 22 . Number
3 . 2013 . 218 -228

Teknik pengambilan
sampel tanpa
probabilitas
digunakan, dengan
populasi sasaran
terdiri dari pembeli
supermarket berusia
antara 21 dan 65
tahun yang telah
secara aktif membeli
produk pembersih
rumah tangga label
pribadi dalam enam
bulan terakhir, atau
dimaksudkan untuk
melakukannya dalam
waktu dekat.

Hubungan
yang kuat
antara harga
relatif yang
dirasakan dan
nilai produk
yang
dirasakan,
serta antara
nilai produk
yang dirasakan
dan kemauan
untuk
membeli,
ditemukan ada.
Hubungan
negatif diamati
antara persepsi
kualitas
produk dan
risiko yang
dirasakan.

X1 : Kualitas
Produk

X2 : Harga

Y : Minat Beli

Variabel
penelitian
tersebut
serupa
dengan
variabel yang
digunakan
oleh peneliti

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menjelaskan paradigma

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Kerangka penelitian dalam

penelitian ini menggunakan dua variabel bebas ( kualitas produk dan harga) yang

mempengaruhi variabel terikat ( minat beli). Peneliti dalam penelitian ini ingin

melihat pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli smartphone

merek Asus, sehingga dengan adanya kedua hal tersebut akan mendorong minat

beli produk smartphone merek Asus. Variabel X1 dalam penelitian ini yaitu

kualitas produk, merupakan faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen.

Variabel X2 dalam penelitian ini adalah harga, merupakan nilai yang

harus ditukarkan untuk mendapatkan barang yang di inginkan konsumen. Harga

seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila

manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat

pula (Tjiptono,2008). Oleh karena itu, penelitian ini untuk menyelidiki

pengaruh dari Kualitas Produk dan harga terhadap minat pembelian konsumen.

Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian

Sumber : Kualitas Produk ( Kotler dan Keller 2012), Harga ( Kotler dan
Keller 2012), Minat Beli (Lamb,Hair,Mcdaniel,2007)

C. Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristiurman Jaya Mendrofa

dan Mudji Sabar (2016) yang berjudul “Pengaruh Harga, Citra Merek, Dan

Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Domain.Id” mengindikasikan bahwa

indikator harga, citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara signifikan

terhadap minat beli.  Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, dan penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai

berikut :

H l : Kualitas produk berpengaruh pada minat pembelian Smartphone Asus

H.2 : Harga berpengaruh pada minat pembelian Smartphone Asus

Kualitas Produk (X1)
(Razak,Nirwanto,
Triatmanto,2016)

Minat Beli (Y)
(Mahfud, Soltes,

2016)Harga (X2)
(Razak,Nirwanto,
Triatmanto,2016)
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006) adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Adapun

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada dua hal.

Pertama, berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, dan kedua, berdasarkan jenis

metode penelitian.

Berdasarkan variabel yang diteliti maka desain penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa:

"Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain".

Suharsimi Arikunto (2006) menjelaskan bahwa: "Penelitian verifikatif

pada dasarnya ingin menguji  kebenaran  melalui  pengumpulan data

dilapangan". Metode penelitian yang digunakan adalah metode explanatory

survey. Survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang

populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil.
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B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek dalam penelitian ini ada dua variabel diantaranya variabel X (variabel

independen), yaitu kualitas produk dan harga, serta variabel Y (variabel

dependen) yaitu Minat beli. Pada penelitian ini, subjek yang dijadikan responden

adalah Masyarakat Kota Bandar Lampung yang mengetahui smartphone Asus.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Data Primer

Menurut Uma Sekaran (2011) data primer adalah data yang diperoleh

dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau

masalah yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti,

data yang  diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, serta informasi

yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar

organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Uma Sekaran, 2011).

D. Populasi

Menurut Sugiyono  (2013)  populasi  merupakan  wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang  ditetapkan oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik
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kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat

Kota Bandar Lampung yang mengetahui smartphone Asus.

E. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi yang ingin diteliti (Sugiyono, 2009). Metode yang digunakan dalam

pengambilan sampel adalah metode non- probability sampling (pengambilan

sampel secara tidak acak) dengan teknik Purposive Sampling, dimana sampel

dipilih berdasarkan karakteristiknya. Teknik ini dipilih karena populasi dan

sampel yang diambil memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara

lain:

1) Masyarakat Kota Bandar Lampung

2) Mengetahui Smartphone Asus

3) Berdomisili di Bandar Lampung.

Hair (2010) merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali

dari jumlah item pertanyaan yang terdapat dikuesioner. Indikator dalam

penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Total pertanyaan

dalam penelitian ini adalah 17 pertanyaan, sehingga minimal ukuran sampel

penelitian ini adalah 17 x 5 = 85 Jadi jumlah sampel yang diambil dalam

penelitian ini adalah 85 responden.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun

cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara
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cermat terlebih dahulu (Sanusi 2014). Jawaban dalam penelitian ini diberikan

skor dengan skala tertentu.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

penggunaan data sebagai teori dasar yang diperoleh serta dipelajari dalam

manajemen pemasaran.

G. Skala Pengukuran

Menurut Ridwan (2002), bahwa skala pengukuran untuk mengklasifikasi

variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan

analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Agar jawaban responden dapat

diukur, maka jawaban responden diberi skor. Peneliti menetapkan skala

pengukuran menggunakan skala Likert.

Peneliti menggunakan skala Likert dikarenakan mudah disusun,serta

mudah di adminitrasi dan  dipahami  oleh responden. Prosedur skala Likert ini,

sejumlah  pernyataan disusun dengan jawaban responden yang  berada dalam

satu kontinum antara sangat setuju dan sangat tidak setuju.

Menurut Nasir (2003), bahwa setiap jawaban responden dengan bentuk

pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan nilai 5 artinya sangat

setuju, nilai 4 artinya setuju, nilai 3 artinya netral, nilai 2 artinya tidak setuju dan

nilai 1 artinya sangat tidak setuju.

H. Deskripsi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sanusi, 2014).
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Variabel ditempatkan sebagai konsep mengenai sifat yang terdapat

pada subjek penelitian dan merupakan fokus dari kegiatan penelitian.

Berikut ini dipaparkan mengenai variabel penelitian dan definisi yaitu :

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala

Kualitas Produk
(Product Quality) (X1)

The Impact Of Product
Quality And Price On
Customer Satisfaction With
The Mediator Of Customer
Value, Ismail razak, Nazief
Nirwanto, Boge Triatmanto,
2016, Journal of Marketing
and Consumer Research
ISSN 2422-8451 An
International Peer-reviewed
Journal Vol.30

Kualitas produk
diartikan sebagai
totalitas fitur dan
karakteristik
produk atau jasa
yang memiliki
kemampuan untuk
memuaskan
kebutuhan yang
dinyatakan atau
diimplisitasikan.
(Kotler dan
Amstrong,2008)

1) Kinerja
(performance)

2) Kehandalan
(reliability),

3) Kesesuaian
dengan
spesifikasi
(conformance to
specifications)

4) Daya Tahan
(durability),

5) Kemampuan
melayani
(serviceability),

6) Estetika
(estethic),

7) Ciri-ciri atau
tambahan
(feature),

8) Ketepatan
kualitas yang
dipersepsikan
(perceived
quality

(Kotler dan
Keller,2012)

Skala
Likert
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Lanjutan Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala

Harga
(Price)
(X2)

The Impact Of Product
Quality And Price On
Customer Satisfaction With
The Mediator Of Customer
Value, Ismail razak, Nazief
Nirwanto, Boge Triatmanto,
2016, Journal of Marketing
and Consumer Research
ISSN 2422-8451 An
International Peer-reviewed
Journal Vol.30

Harga adalah
jumlah uang yang
dikenakan untuk
produk atau
layanan, jumlah
nilai yang ditukar
pelanggan untuk
keuntungan
memiliki atau
menggunakan
produk atau
layanan
(Kotler dan
Amstrong,2012)

1.) Harga Terjangkau
(Affordable)

2.) Harga Wajar
(Reasonable)

3.) Harga Diskon
(Discount)

4.) Harga Pesaing
(Competitor)

5.) Kesesuaian Harga
(Compliance)

(Kotler dan
Keller,2012)

Skala
Likert

Minat
Beli (Purchase Intention)

(Y)
Effect Of E-Service Quality
On Consumer Interest
Buying (Study Case On
The Website Korean
Denim), Mr Abdlhakim
Giuma Mahfud, Vincent
Soltes, 2016, IOSR Journal
Of Economic And Finance

Minat beli adalah
rasa ketertarikan
yang dialami
konsumen
terhadap suatu
produk (barang
dan jasa) yang
dipengaruhi oleh
sikap konsumen
dan konsumen di
luar dirinya
sendiri. (Berman
& Evans,2007)

1) Attention
(Perhatian)

2) Interest
(Ketertarikan)

3) Desire
(Keinginan)

4) Action
(Tindakan)

(Lamb,Hair,
Mcdaniel,2007)

Skala
Likert

I. Teknik Pengujian Instrumen

1. Pengujian Validitas Instrumen

Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur

sahih atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Instrumen utama

yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan

kepada responden yang menjadi sampel penelitian harus diuji kevaliditasan dan
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kereliabelannya melalui analisis faktor, agar daftar pertanyaan yang dibuat benar-

benar mampu menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan hingga

tujuan penelitian tercapai.

Uji Validitas pada  penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan

SPSS 17.0. Menurut Sekaran (2011), apabila hasil model analisis faktor

menunjukkan bahwa nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), anti image, dan factor

loading > 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih lanjut.

2. Pengujian Realibitas Instrumen

Uji reliabilitas menurut Arikunto (2006) dimaksudkan "untuk mengetahui

adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat

ukur tersebut mempunyai hasil yang  konsisten apabila digunakan berkali-kali

pada waktu yang berbeda untuk uji reliabilitas digunakan Teknik Alpha

Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki

koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

J.   Teknik Analisis Data

l. Analisis Kualitatif

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya

tidak dapat dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada

pendekatan teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif dipergunakan untuk

memberikan gambaran secara deskriptif tentang tanggapan yang  diberikan

responden  pada kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan dan

dihubungkan dengan teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan

dengan kualitas produk dan harga.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hipotesis pertama dapat diterima. Artinya kualitas produk berpengaruh

terhadap minat beli produk smartphone Asus di Bandar Lampung.

2. Hipotesis kedua dapat diterima. Artinya harga berpengaruh terhadap minat

beli produk smartphone Asus di Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat satu metode analisis data yaitu

analisis kualitatif. Analisis kualitatif menyatakan terbukti bahwa dua variabel

bebas yaitu kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap minat beli produk

smartphone Asus di Bandar Lampung. Variabel kualitas produk mendapat total

jawaban sangat setuju dan jawaban setuju sebesar 51.3%, variabel harga

mendapat total jawaban sangat setuju dan jawaban setuju sebesar 71.4% dan

variabel minat beli mendapat total jawaban sangat setuju dan jawaban setuju

sebesar 76,4%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh,

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perusahaan smartphone Asus disarankan untuk terus melakukan

peningkatan pada kualitas produk. Dalam hal ini yang  dapat

perusahaan lakukan adalah:
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a) Perusahaan disarankan untuk terus melakukan peningkatan pada kualitas

produk. Dalam hal peningkatan kualitas produk adalah peningkatan kinerja

smartphone dalam mengakses seluruh aplikasi tidak mudah lambat dan

error. Sehingga dengan adanya peningkatan kualitas produk pada

smartphone minat beli  konsumen  terhadap smartphone Asus semakin

meningkat.

b) Perusahaan smartphone Asus disarankan untuk selalu melakukan

penciptaan fitur-fitur baru yang menarik misalnya seperti mengupgrade

aplikasi ZenUI. Sehingga dengan adanya fitur baru yang menarik akan selalu

dinantikan masyarakat dan akan meningkatkan minat beli.

2. Perusahaan smartphone Asus disarankan untuk menetapkan harga yang

terjangkau sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang ditawarkan kepada

konsumen. Sehingga dengan adanya harga yang  terjangkau dapat

meningkatkan minat beli terhadap produk smartphone Asus.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan

menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh kualitas produk, harga

dan minat beli dengan wawancara dan menggunakan variabel lainnya yang

belum diteliti dalam penelitian ini.
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