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ABSTRACT 

  

 The existence producers in the sector 

communication tools such as mobile phones or 

smartphones is very developed in Indonesia, the need for 

communication tools is very important for every society. 

These needs have an impact on the increasing demand for 

various types of communication tools that result in the 

number of competition in the business world in the sector 

telecommunication. This can be seen from the number of 

producer that provide communication tools such as mobile 

phones or smartphone that offers various types of new 

products with different innovations than previous products, 

in which the products offered offer a lot of easy for 

consumers in communication. 

       This research used questionnaire method, and data 

processing using analysis of  Validity, Reliability and 

Multiple Linear Regression. Distributing questionnaires 

spread to 80 respondents who are buying a smartphone at 

MSI call Banyuwangi store. 
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ABSTRAK 

Keberedaan Produsen dibidang alat komunikasi seperti 

handphone atau smartphone sangat berkembang di 

Indonesia, kebutuhan akan alat komunikasi adalah hal 

yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat. 

Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya 

permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang 

mengakibatkan semakin banyaknya persaingan dalam 

dunia bisnis dibidang telekomunikasi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari banyaknya produsen  yang menyediakan 

produk-produk alat komunikasi seperti handphone 

smartphone yang menawarkan berbagai jenis produk baru 

dengan inovasi yang berbeda dari pada produk-produk 

sebelumnya, yang dimana produk yang di tawarkan banyak 

memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam 

melakukan komunikasi. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuesioner , dan 

pengolahan data menggunakan analisis Validitas, 

Reabilitas dan Regresi linier Berganda. Penyebaran 

kuesioner disebarkan kepada 80 responden yang 

merupakan melakukan pembelian smartphone di tiko MSI 

call Banyuwangi. 

Kata kunci : Kualitas produk, Harga, Promosi, Lokasi, 

Keputusan Pembelian. 
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Untag Banyuwangi 

PENDAHULUAN 

Setiap 

Perusahaan dalam 

menjalankan 

aktivitasnya, mempunyai 

tujuan yang harus 

dicapai untuk 

memaksimalkan nilai 

perusahaan, agar dapat 

mempertahankan 

kelangsungan hidupnya 

dan pertumbuhan jangka 

panjang perusahaan, 

tercapainya tujuan 

perusahaan tergantung 

pada bagaimana cara 

mengelola oprasionalnya 

sehingga keoordinasi 

dan integrasi semua 

fungsi manajemen 

diperlukan agar tujuan 

yang telah di tetapkan 

perusahaan dapat 

tercapai. 

Keberadaan 

konsumen merupakan 

bagian utama dalam 

pemasaran. Tujuan 

pemasaran yaitu 

memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan 

dan keinginan  

konsumen. Oleh karena 

itu pemasaran 

merupakan salah satu 

kegiatan yang dilakukan 

dalam menghadapi 

persaingan, 

pengembangan usaha 

dan untuk mendapatkan 

laba, sehingga 

perusahaan dapat 

mengembangkan 

produknya, Dan 

mengenai persaingan 

yang ketat  pihak 

perusahaan harus 

memiliki startegi yang 

tepat untuk menghadapi 

persaingan tersebut 

bertujuan untuk merebut 

hati konsumen dengan 

memperhatikan loyalitas 

dan kepuasan 

pelanggannya. 

Keberadaan 

Produsen dibidang alat 

komunikasi seperti 
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handphone atau 

smartphone sangat 

berkembang di 

Indonesia, kebutuhan 

akan alat komunikasi 

adalah hal yang sangat 

penting bagi setiap 

kalangan masyarakat. 

Kebutuhan tersebut 

berdampak pada 

meningkatnya 

permintaan akan 

berbagai jenis alat 

komunikasi yang 

mengakibatkan semakin 

banyaknya persaingan 

dalam dunia bisnis 

dibidang telekomunikasi. 

Hal tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya produsen  

yang menyediakan 

produk-produk alat 

komunikasi seperti 

handphone smartphone 

yang menawarkan 

berbagai jenis produk 

baru dengan inovasi 

yang berbeda dari pada 

produk-produk 

sebelumnya, yang 

dimana produk yang di 

tawarkan banyak 

memberikan kemudahan 

bagi para konsumen 

dalam melakukan 

komunikasi. 

MSI cell 

merupakan toko yang  

menyediakan 

smartphone-smartphone 

terbaru yang ditawarkan 

untuk konsumen, pihak 

toko menawarkan 

berbagai smartphone 

dengan harga yang 

dapat di jangkau oleh 

konsumen dan harga 

yang ditawarkan sesuai 

dengan produk atau 

smartphone yang 

ditawarkan. selain itu 

toko MSI cell berlokasi di 

keramayan dan mudah 

ditemui oleh konsumen, 

berdasarkan konsep 

inilah toko MSI yang 

menyediakan berbagai 

smartphon menarik daya 

beli konsumen. 

. 

METODE 

Dalam penelitian 

ini sebuah populasi tidak 

diketahui, maka penelitian 
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mengacu pada 

masyarakat yang  

membeli smartphone di 

toko MSI CALL, Dalam 

penelitian sampel jika 

populasinya besar dan 

jumlahnya tidak di ketahui 

maka penentuan 

sampelnya, yang 

memegang peranan 

penting interpretasi hasil 

maka ukuran sampel 

yang ideal dan 

respresentatif tergantung 

pada jumlah variabel 

dikalikan 15 sampai 

dengan 20” dengan 

demikian sampel minimal 

untuk penelitian ini 

memeiliki variabel 

independen sebanyak 4 

yaitu 4 x 20 = 80 orang 

dalam penelitian ini akan 

digunakan sampel 

sebesar 80 responden. 

Hipotesis dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

H1: Diduga adanya 

pengaruh kualitas produk, 

harga, promosi dan lokasi 

secara bersamaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian smartphone 

pada toko MSI Cell. 

H2: Diduga   ada 

pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan  

smartphone pada toko 

MSI Cell. 

H3: Diduga ada pengaruh 

harga terhadap keputusan  

pembelian  smartphone 

pada toko MSI Cell. 

H4: Diduga ada pengaruh 

promosi terhadap 

keputusan pembelian 

smartphone pada toko 

MSI Cell. 

H5: Diduga ada pengaruh 

lokasi terhadap pembelian 

smartphone pada toko 

MSI Cell. 

H5:Diduga ada pengaruh 

salah satu di antara dari 

variabel independen 

berpengaruh  dominan  

terhadap  keputusan  

pembelian  smartphone  

pada toko MSI Cell. 
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HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Uji validitas 

dilakukan dengan 

menghitung nilai korelasi 

dari tiap-tiap indikator 

pertanyaan dan didapat 

hasil bahwa semua 

indikator pertanyaan 

memiliki nilai di atas 

0.219 yang berarti semua 

indikator pertanyaan 

dalam dalam kuesioner 

adalah valid. Uji 

reliabilitas dilakukan 

dengan menghitung nilai 

koefisien alpha dari 

semua variabel dan 

diperoleh hasil semua 

variabel menunjukkan 

nilai diatas 0,6 yang 

berarti semua variabel 

adalah reliabel. 

 Analisis statistik 

yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu regresi 

linier berganda. Analisis 

ini digunakan untuk 

mengetahui besarnya 

pengaruh variabel-

variabel bebas 

(independen) yaitu 

variabel kualitas 

produk(X1), harga (X2), 

promosi (X3), lokasi (x4) 

terhadap variabel terikat 

(dependent) yaitu 

keputusan pembelian(Y). 

Besarnya pengaruh 

variabel tersebut secara 

bersama-sama dapat 

dihitung melalui 

persamaan regresi linier 

berganda. 

Hasil uji regresi 

linier berganda pada 

penelitian ini sebagai 

berikut:  

a. Dependent Variable: RATAY    

Ỳ = : -

0.251+0.172X1+0.195X2

+0.428X3+0.283X4 

Dari persamaan regresi 

linier di atas, dapat 

diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

a. -0.251 adalah titik 

potong garis 

regresi 

dengansumbu 

tegak. 

b.  0.172 merupakan 

nilai koefisien 

regresi kualitas 



Analisis Pengaruh  Kualitas Produk, Harga,Promosi, Dan Lokasi 
Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Pada Toko Msi Cell 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.35 Agustus 2015 Page 66 
 

produk. Hal ini 

menunjukkan jika 

ada penambahan 

satu poin variabel 

kualitas produk 

maka akan 

meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0.172 dengan 

asumsi variabel 

lain adalah tetap. 

c.  0.195 merupakan 

nilai koefisien 

regresi harga. Hal 

ini menunjukkan 

jika ada 

penambahan satu 

poin variabel harga 

maka akan 

meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0.195 dengan 

asumsi variabel 

lain adalah tetap. 

d.  0.428 merupakan 

nilai koefisien 

regresi promosi. 

Hal ini 

menunjukkan jika 

ada penambahan 

satu poin variabel 

promosi maka 

akan meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0.428 dengan 

asumsi variabel 

lain adalah tetap. 

e.  0.283 merupakan 

nilai koefisien 

regresi lokasi. Hal 

ini menunjukkan 

jika ada 

penambahan satu 

poin variabel lokasi 

maka akan 

meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0.283 dengan 

asumsi variabel 

lain adalah tetap. 

 Dari hasil analisis 

di atas diketahui variabel 

promosi meliliki pengaruh 

yang palingdominan 

dalam keputusan 

pembelian konsumen 

untuk mlakukan 

pembelian produk. 

Uji F yang 

dilakukan pada penelitian 



Analisis Pengaruh  Kualitas Produk, Harga,Promosi, Dan Lokasi 
Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Pada Toko Msi Cell 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.35 Agustus 2015 Page 67 
 

ini menunjukkan bahwa 

Dari output computer 

pada lampiran diperoleh 

nilai F hitung sebesar 

56,399 menunjukkan 

posisi F hitung pada 

bagan criteria pengujian. 

56.399 >2.49 maka H0 

ditolak artinya pada 

tingkat kepercayaan 95% 

secara keseluruhan 

antara variabel kualitas 

produk, harga, promosi, 

dan lokasi berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

untuk memebeli produk. 

Sedangkan dari 

hasil uji t di peroleh 

kesimpulan bahwa 

secara persial varibel 

kualitas produk (X1) 

dengan nilai t hitung 

2.189, harga (X2) dengan 

nilai t hitung 2.108, 

promosi (X3) dengan nilai 

t hitung 4.932,  dan lokasi 

(X4) 3.565, dengan nilai t 

tabel 1.665, dari hasil 

tersebut t hitung > t tabel 

1.665, sehingga dapat di 

pastikan berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

smartphone toko MSI 

CELL Banyuwangi. 

Hasil analisis secara 

persial diketahui bahwa 

variabel promosi (X3) 

mempunyai nilai t hitung 

paling besar, yaitu 4.932, 

hal ini berrati variabel 

promosimempunyai 

pengaruh lebih besar di 

bandingkan dengan 

variabel kualitas produk, 

harga, dan lokasi dalam 

menentukan keputusan 

pembelian semartphone 

pada toko MSI CELL 

Banyuwangi. 

Analisis koefisien 

determinasi (R2) Untuk 

mengetahui seberapa 

besar kemampuan model 

regresi dalam 

menjelaskan kejadian 

sebenarnya. Dari output 

computer pada lampiran 

diperoleh R square 

sebesar 0.750 dan nilai 

adjusted R square 0.737. 

artinya keputusan 

pembelian produk di 
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jelaskan variabel kualitas 

produk, harga, promosi, 

dan lokasi  sebesar 

73.7% dan sisanya 

sebesar 26.3% tidak 

dijelaskan oleh model. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 

analisis dan hasil 

pembahasan pada bab , 

maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

variabel independen 

berupa produk, harga, 

promosi dan lokasi 

berpengaruh pada 

keputusan pemelian 

produk di MSI CELL 

Banyuwangi.  

Sehingga terdapat 

beberapa saran yang 

dapat di sampaikan: 

a. Karena pengaruh 

faktor promosi 

menjadi pertimbangan 

konsumen dalam 

melakukan pembelian 

produk samrtphone di 

toko MSI CELL maka 

perusahaan harus 

memperhatikan 

pertimbangan faktor 

promosi sebagai 

penunjang 

pemasaran. 

b. Mengingat 

keberadaan 

banyaknya produk 

lain prusahaan perlu 

menjaga agar 

konsumen tidak 

berpindah ke produk 

laian untuk itu 

pemasaran sebuah 

produk perlu dijaga. 

c. Disamping itu untuk 

menunjang 

pemasaran yang 

maksimal toko MSI 

CELL Banyuwangi 

harus memperbaiki 

faktor lain seperti 

kualitas produk, 

harga, dan lokasi.  
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