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ABSTRAK  

Nur Anissa. 021114221. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Konsentrasi Manajemen 

Pemasaran. Dengan judul “Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 

Smartphone Xiaomi (Studi Kasus Pada Konsumen Pengguna Xiaomi Di Kelurahan Harapan Jaya)”. 

Di bawah bimbingan: Oktori Kiswati Zaini dan Sri Hidajati Ramdani. 2019. 

 Saat ini perkembangan teknologi smartphone sangat pesat. Diketahui bahwa setiap tahunnya 

jumlah pengguna samartphone mengalami peningkatan sehingga membuat persaingan semakin ketat. 

Meningkatnya persaingan di dunia smartphone mengakibatkan perusahaan bersaing untuk 

mengeluarkan produk terbaik mereka, karena saat ini smartphone telah menjadi gaya hidup 

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya konsumen sering dihadapkan dengan beberapa pilihan 

produk sebelum melakukan pembelian,oleh karena itu mereka perlu melewati berbagai proses sebelum 

memutuskan untuk membeli.  Salah satu faktor bagi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian yaitu mengenai harga. Kini banyak perusahaan yang mampu menawarkan spesifikasi 

produk yang sangat baik dan menawarkan harga dengan murah seperti smartphone Xiaomi. Harga 

dikatakan mahal atau murah tergantung dari persepsi konsumen itu sendiri, tetapi memiliki produk 

dengan harga murah menjadi solusi yang tepat bagi konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan. 

Semakin tinggi harga ditawarkan maka permintaannya akan semakin rendah sebaliknya semakin 

murah harga suatu produk maka permintaannya akan semakin tinggi. Demikian hal itu  

bertolakbelakang dengan produk smartphone Xiaomi yang menawarkan harga murah , tetapi faktanya 

jumlah penjualan Xiaomi justru mengalami fluktuasi. Hal ini timbul karena persepsi harga yang belum 

melekat dalam benak konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada smartphone Xiaomi di wilayah Kelurahan Harapanjaya.  

Penelitian ini dilakukan  di wilayah Kelurahan Harapan Jaya dengan menggunakan data 

primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif eksploratif. Teknik penelitian 

yang digunakan adalah statistik kualitatif dan penentuan sampel  menggunakan accidental sampling 

dengan jumlah responden 270 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dan analisis regresi linier sederhana. Untuk memudahkan perhitungan digunakan program SPSS versi 

23.0 for Windows. 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana nilai persamaan regresi yang diperoleh 

adalah Y= 10,627 + 0,703Ph, karena nilai b adalah positif artinya jika persepsi harga berubah maka 

keputusan pembelian juga akan berubah nilainya. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,538 yang berarti 

bahwa hubungan antara variabel persepsi harga dengan keputusan pembelian sedang. Koefisien 

determinasi sebesar 0,289 yang menunjukkan bahwa tingkat keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

persepsi harga sebesar 28,9% , sisa nya 71,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil uji t 

menyatakan Ho ditolak sehingga dapat diartikan bahwa variabel persepsi harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian karena nilai sig. < 0,05. 

 

 

Kata kunci: Persepsi Harga dan Keputusan Pembelian. 

  



Manajemen   
 

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan |  2 

 

EFFECT OF PRICE PERCEPTION ON CONSUMER PURCHASE 

DECISIONS ON XIAOMI SMARTPHONES (CASE STUDY ON XIAOMI 

CONSUMER CONSUMERS IN HARAPAN JAYA VILLAGE) 
 

ABSTRACT 

 

Nur Anissa. 021114221. Management Study Program Faculty of Economics Marketing Management 

Concentration. With the title "The Influence of Price Perceptions on Consumer Purchasing Decisions 

on Xiaomi Smartphones (Case Study on Xiaomi Consumer Consumers in Harapan Jaya Village)". 

Under guidance: Octori Kiswati Zaini and Sri Hidajati Ramdani. 2019. 

 

Currently the development of smartphone technology is very rapid. It is known that every year the 

number of smartphone users has increased, making competition even tighter. Increasing competition 

in the smartphone world has resulted in companies competing to issue their best products, because 

now smartphones have become people's lifestyles. To meet their needs consumers are often faced with 

several product choices before making a purchase, therefore they need to go through various 

processes before deciding to buy. One factor for consumers in making purchasing decisions is about 

prices. Now many companies are able to offer excellent product specifications and offer low prices 

like Xiaomi smartphones. Prices are said to be expensive or cheap depending on the perception of the 

consumer itself, but having a product at a low price is the right solution for consumers to meet their 

needs. The higher the price offered, the lower the demand, the lower the price of a product, the higher 

the demand. This is the opposite of Xiaomi smartphone products that offer low prices, but in fact the 

number of Xiaomi sales actually fluctuates. This arises because of the perception of prices that have 

not been embedded in the minds of consumers. 

This study aims to analyze the effect of price perceptions on consumer purchasing decisions on Xiaomi 

smartphones in the Harapanjaya District. 

This research was conducted in the Harapan Jaya Village area using primary and secondary data. 

The type of research used is descriptive explorative. The research technique used is qualitative 

statistics and the determination of samples using accidental sampling with the number of respondents 

270 respondents. The analytical method used is descriptive analysis and simple linear regression 

analysis. To facilitate calculation, use the SPSS version 23.0 for Windows. 

Based on the results of simple linear regression analysis the regression equation value obtained is Y = 

10.627 + 0.703 Ph, because the value of b is positive, meaning that if the perception of prices changes 

then the purchasing decision will also change in value. The correlation coefficient is 0.538, which 

means that the relationship between the price perception variable and the buying decision is being 

made. The determination coefficient is 0.289 which indicates that the level of purchasing decisions is 

influenced by the perception of prices of 28.9%, the remaining 71.1% is influenced by other factors. 

Based on the results of the t test, Ho is rejected so that it can be interpreted that the price perception 

variable has a positive effect on purchasing decisions because of the sig value. <0.05. 

 

  

Keywords: Price Perceptions, Purchasing Decisions. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini teknologi komunikasi khususnya 

gadget berkembang sangat pesat. Jumlah 

penduduk di Indonesia yang mencapai 261 juta 

jiwa telah menjadi sasaran pangsa pasar yang 

besar bagi vendor smartphone. Oleh karena itu, 

pengguna smartphone di Indonesia juga tumbuh 

semakin pesat. Lembaga riset digital marketing 

Emarketer memperkirakan pada tahun 2018 

jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia 

akan lebih dari 100 juta jiwa. (Sumber: 

www.techniasia.com) . Hal tersebut dapat dilihat 

dalam gambar berikut: 

 

Gambar Jumlah Pengguna Smartphone  

di Indonesia 

         Sumber: www.Emarketer.com,2016 

Dari gambar tersebut, dapat diketahui 

bahwa setiap tahunnya jumlah pengguna 

smartphone mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dilihat dari jumlah pengguna smartphone di 

Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 27,4 juta 

jiwa, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 38,3 

juta jiwa, kemudian pada tahun 2015 sebesar 52,2 

juta jiwa, lalu pada tahun 2016 sebesar 69,4 juta 

jiwa, selanjutnya perkiraan jumlah pengguna 

smartphone pada tahun 2017 akan menjadi 

sebesar 86,6 juta jiwa, dan pada tahun 2018 yang 

mencapai 103 juta jiwa. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa dari tahun ke tahun pengguna aktif di 

Indonesia terus meningkat dan vendor 

smartphone yang bermunculan di Indonesia pun 

akan semakin banyak. 

Smartphone merupakan alat komunikasi 

genggam yang kini berkembang pesat, dengan 

banyaknya aplikasi-aplikasi terbaru yang dapat 

memberikan manfaat untuk kebutuhan manusia 

saat ini. Semakin berkembang aplikasi mobile, 

maka terciptalah sebuah sistem operasi yang 

dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis 

linux yaitu android, baik merek ternama maupun 

merek lokal. Kini alat komunikasi tersebut telah 

menjadi gaya hidup masyarakat. 

Pemain smartphone android khususnya 

Indonesia yang paling banyak melakukan 

penetrasi pasar adalah dari produk smartphone 

buatan Cina. Banyaknya smartphone yang 

berasal dari negara Cina dengan memiliki 

kualitas yang cukup bagus dan harga yang lebih 

terjangkau, hal itu membuat para konsumen 

terkadang lebih memilih smartphone android 

tersebut, sehingga smartphone tersebut menjadi 

pilihan utama dibandingkan dengan brand 

ternama lainnya. Oleh karena itu, para produsen 

smartphone asal tirai bambu ini sukses bersaing 

dengan merek-merek  lokal, sekalipun terdapat 

banyak merek Cina lainnya dengan kualitas baik 

salah satunya seperti Xiaomi. 

Xiaomi mulai dikenal masyarakat 

Tiongkok sejak tahun 2011, dan dikenal 

masyarakat Indonesia pada tahun 2013. 

Smartphone  Xiaomi ini menggunakan sistem 

operasi yang berbasis android berkualitas, di 

mana sistem tersebut dapat digemari oleh semua 

kalangan masyarakat pada saat ini. Pada awal 

pengeluaran produk di tahun 2013 sampai 2014 

penjualan smartphone Xiaomi terus mengalami 

peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

http://www.techniasia.com/
http://www.emarketer.com/
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promosi smartphone Xiaomi yang gencar di 

media sosial. Penjualan produk smartphone ini 

awalnya hanya melalui sistem online tetapi saat 

ini bisa didapatkan secara offline melalui toko di 

pasaran dengan harga yang ditawarkan relatif 

terjangkau atau harga distributor, dan memiliki 

performa yang cukup baik, dan adanya 

pembaharuan software secara berkala pada 

smartphone Xiaomi tersebut. 

Pada bulan Desember tahun 2017 Xiaomi 

telah meluncurkan produk smartphone keluaran 

terbarunya dijual secara flash sale melalui toko 

online dengan harga di bawah satu juta rupiah 

yaitu produk Redmi 5A dengan spesifikasi 

smartphone yang baik. Namun hal itu 

menimbulkan persepsi konsumen yang berbeda-

beda ada yang berpikir negatif dan ada yang 

berpikir positif. (www.liputan6.com, 2018). 

Konsumen beranggapan bahwa smartphone 

murah dijual karena kualitas yang ditawarkan 

rendah, walaupun seharusnya untuk mendapatkan 

produk yang berkualitas terbaik juga harus 

memiliki harga yang sesuai atau  menawarkan 

harga yang tinggi pula. Akan tetapi Xiaomi tidak 

ingin menawarkan harga yang tinggi karena 

produk ini lebih mementingkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen (www.mi.com) . 

Saat ini banyak vendor baru yang mampu 

menawarkan fasilitas tinggi dan harganya murah. 

Diantaranya  yaitu smartphone Xiaomi, harga 

yang ditawarkan tidak hanya dilihat dari 

produknya saja, tetapi juga dilihat dari semua 

spesifikasi yang terdapat di dalam produk 

tersebut. Dalam pengambilan keputusan 

pembelian suatu produk, biasanya harga menjadi 

salah satu faktor utama dalam benak konsumen. 

Seringkali, konsumen memilih suatu produk 

dengan harga yang paling murah walaupun 

kualitas yang diperoleh tidak  sesuai dengan apa 

yang diinginkan, tetapi ada pula yang memilih 

produk dengan harga yang mahal karena memang 

kualitasnya memuaskan. Berbeda dengan produk 

Xiaomi ini yang mampu menimbulkan persepsi 

yang baik dalam benak konsumen dimana 

smartphone tersebut memiliki harga yang murah 

serta kualitasnya yang baik sehingga konsumen 

ingin membelinya.  

Meskipun produk smartphone Xiaomi  ini 

sudah banyak beredar di pasaran dengan  

penjualan  mengalami peningkatan di tahun 2015, 

namun tidak disangka  di tahun 2016 penjualan 

Xiaomi menurun dikarenakan banyaknya pesaing 

yang masuk ke dalam pasar smartphone di 

Indonesia.  

Pada dasarnya sebagian besar konsumen 

sangat menyukai produk-produk smartphone 

android murah dengan kualitas baik. Xiaomi 

belum mampu menjadi market leader karena 

dengan adanya persaingan di pangsa pasar 

potensial ataupun tidak harga merupakan faktor 

yang mempunyai pengaruh penting dalam 

menentukan harga dasar dari suatu produk. 

Meningkatnya persaingan di dunia smartphone 

membuat Xiaomi harus memperbaiki market 

saharenya karena market share merupakan 

penilaian baik atau tidaknya suatu produk yang 

tentu berpengaruh pada keputusan pembelian. 

Banyak konsumen yang tertarik dengan Xiaomi 

karena smartphone ini termasuk ke dalam 

kategori low end  yang mempunyai spesifikasi 

produk yang baik, tahan lama, lebih murah dan 

dapat dipercaya akan kualitasnya dan fiturnya. 

Keputusan pembelian ialah tindakan atau 

perilaku konsumen untuk memilih jadi atau tidak 

http://www.liputan6.com/
http://www.mi.com/
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dalam melakukan suatu pembelian (Schiffman 

Kanuk, 2010). Konsumen sering dihadapkan 

dengan beberapa pilihan untuk melakukan 

pembeliannya. Oleh karena itu, konsumen perlu 

melewati berbagai proses sebelum mengambil 

keputusan dari mulai barang apa yang mereka 

butuhkan, dan bahkan konsumen mencari 

berbagai sumber informasi mengenai produk 

barang atau jasa agar tidak salah dalam 

melakukan keputusan pembelian. Salah satu 

faktor yang menjadi keputusan pembelian 

smartphone yaitu harga. Dimana harga yang 

sesuai dengan kualitas yang didapatkan akan 

memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. 

Saat ini di Bogor banyak smartphone yang 

memberikan spesifikasi produk yang baik dengan 

harga yang murah dan terjangkau salah satunya 

Xiaomi yang menjual produknya 3 sampai 5 unit 

smartphone perharinya.  Berikut data daftar 

merek dan harga smartphone Xiaomi di 

Indonesia: 

Tabel Daftar tipe dan harga smartphone Xiaomi di 

Bogor Tahun 2017 

 
 Sumber: www.priceprice.com  (diakses pada 20 Juli 2018) 

Berdasarkan data di atas, harga yang 

ditawarkan oleh Xiaomi tentu membuat sebagian 

konsumen lebih tertarik untuk membeli 

smartphone Xiaomi. Xiaomi memiliki strategi 

yang sama dengan merek lainnya yaitu 

mengeluarkan berbagai macam tipe smartphone 

dengan harga yang berbeda sesuai dengan jenis 

tipe smartphone yang dimunculkan. Persepsi 

harga menjadi salah satu pertimbangan dalam 

proses keputusan pembelian dan konsumen akan 

menilai kesesuaian antara harga dengan kualitas 

yang ada pada smartphone pilihannya. Harga 

yang ditawarkan Xiaomi sangat terjangkau 

sehinga konsumen dapat membeli sesuai dengan 

pendapatan dan kebutuhan mereka itu sendiri. 

Harga termurah dimiliki oleh Xiaomi tipe Redmi 

4A dan termahal dimiliki oleh Xiaomi Mi A1. 

(www.price-price.com)  

Penelitian Hutami Permitasari (2016) 

menyatakan bahwa penilaian harga terhadap 

suatu produk dikatakan mahal atau murah 

tergantung sikap konsumen saat melihat produk 

yang diinginkannya sesuai dengan kebutuhannya. 

Dengan begitu semakin murah harga suatu 

produk maka akan semakin besar pula nilainya , 

tapi sebaliknya jika semakin harga tinggi maka 

akan semakin kecil pula nilainya. Namun 

kenyataannya produk yang harganya murah lebih 

sedikit yang membeli dibandingkan produk yang 

harganya lebih tinggi.  

Berdasarkan uraian latar belakang 

permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian berjudul 

”Pengaruh Persepsi Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada 

Smartphone Xiaomi (Studi pada Konsumen 

Pengguna Xiaomi Di Kelurahan Harapan 

Jaya)”. 

Kerangka Pemikiran dan Konstelasi 

Penelitian 

Konsumen memilih suatu produk karena 

ingin merasakan manfaat yang ada di didalam 

produk tersebut, dengan begitu mereka memiliki 

kesempatan untuk memperoleh barang  dengan 

harga yang  lebih terjangkau  serta kualitas  baik 

seperti yang mereka inginkan, sehingga 

konsumen dengan mudah melakukan pembelian. 

Selain itu perusahaan pun harus mampu bersaing 

http://www.priceprice.com/
http://www.price-price.com/
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dengan produk lainnya dan harus bisa 

mempertahankan produknya agar tidak mudah 

tergeser oleh produk lain. Kotler dan Amstrong 

(2008) mengatakan bahwa harga adalah jumlah 

semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk baik barang maupun 

jasa.  

Beberapa faktor akan berhubungan pada 

keputusan pembelian diantaranya persepsi harga. 

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan suatu perusahaan,  karena memiliki 

peranan yang berpengaruh dalam menentukan 

turun atau naiknya tingkat penjualan suatu 

perusahaan. Persepsi harga merupakan penilaian 

individu atau konsumen terhadap suatu harga 

yang telah ditentukan oleh perusahaan. Apabila 

suatu perusahaan salah dalam menetapkan harga 

maka akan menimbulkan persepsi yang tidak 

baik bagi konsumen dan tentu akan 

mempengaruhi tingkat penjualan pada 

perusahaan. Jika harga yang ditetapkan terlalu 

tinggi akan kemungkinan terjadinya penurunan 

pada nilai penjualan perusahaan karena 

konsumen akan mencari harga yang lebih murah, 

tetapi jika harga yang ditetapkan terlalu rendah 

pun kemungkinan akan terjadi kenaikan pada 

nilai penjualan perusahaan itu sendiri. Keputusan 

pembelian konsumen terletak pada pertimbangan 

persepsi harga konsumen itu sendiri, jika suatu 

produk memiliki harga yang mudah dijangkau, 

sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, 

persaingan di dunia produk tersebut baik, dan 

memiliki manfaat yang cukup memuaskan maka 

hal tersebut dapat berpengaruh dalam keputusan 

pembelian. 

Konsumen akan melakukan pembelian 

berdasarkan persepsi mereka terhadap suatu 

produk dan akan membeli sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya. Konsumen akan 

terus mencari sebuah informasi mengenai barang 

atau jasa sampai menemukan produk apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan kapan saja dan di 

toko manapun yang menjualnya. Persaingan yang 

ketat dalam dunia smartphone menjadikan 

konsumen mempunyai banyak alternatif pilihan 

untuk memilih jenis merek smartphone ataupun 

typenya yang sesuai dengan seleranya. Setiap 

produk smartphone yang dikeluarkan pasti 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya tinggal 

bagaimana konsumen menentukan pilihan untuk 

membeli atau tidak. 

Berdasarkan penelitian Hutami Permitasari 

(2016) yang berjudul Pengaruh Citra Merek, 

Fitur Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Handphone Xiaomi Di DIY 

(Studi Kasus Pada Konsumen Pengguna Xiaomi 

Di DIY), dimana variabel x nya citra merek dan 

persepsi harga dengan indikator persepsi 

harganya yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian 

harga dengan kualitas, daya saing harga, dan 

kesesuaian harga dengan manfaat serta variabel y 

nya yaitu keputusan pembelian dengan indikator 

keputusan tentang jenis produk, keputusan 

tentang bentuk produk, keputusan tentang 

penjualan, dan keputusan tentang jumlah 

pembelian. 

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan 

dari segi judul dan indikator variabel x nya, 

dimana x nya persepsi harga dan variabel y nya 

keputusan pembelian yang membedakan hanya 

indikator keputusan pembelian yaitu peneliti 

menggunakan proses pengambilan keputusan  
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yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian. Sehingga pemikiran 

tersebut secara skematis ditunjukkan dalam 

konstelasi penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Konstelasi Penelitian 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif eksploratif dengan metode studi kasus 

yang bertujuan untuk mengumpulkan dan 

menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai 

dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik 

penelitian yang digunakan adalah statistik 

kualitatif. 

Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif 

dan kuantitatif, yang merupakan data primer dan 

data sekunder. Pengumpulan data primer 

diperoleh melalui observasi langsung dengan 

penyebaran kuesioner kepada responden. 

Pengumpulan data sekunder diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang isinya berupa 

data teori pendukung organsisasi. Studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

diperoleh dari laporan perusahaan atau literature 

yang dimiliki oleh organisasi/perusahan baik 

internal maupun data eksternal. 

Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

Persepsi 
Harga 

Keterjangkauan 
Harga 

• Harga yang ditawarkan smartphone Xiaomi sangat bervariasi  
• Harga yang ditawarkan sesuai dengan pendapatan konsumen.  

Ordinal 

Kesesuaian harga 
dengan produk 

• Harga Xiaomi sesuai dengan kualitas produknya 
• Harga Xiaomi lebih ekonomis dibandingkan smartphone 

lainnya  
Ordinal 

Daya Saing Harga 
• Xiaomi mampu bersaing dengan produk smartphone lainnya  
• Harga Xiaomi sangat kompetitif dengan produk lainnya. 

Ordinal 

Kesesuaian Harga 
dengan manfaat 

• Memiliki Xiaomi karena memiliki manfaat yang baik 
dibandingkan produk smartphone lainnya 

• Xiaomi memberikan harga sesuai dengan kebutuhan yang 
diharapkan. 

Ordinal 

Keputusan 
Pembelian 

Pengenalan 
Masalah 

• Smartphone android Xiaomi dibeli sesuai dengan kebutuhan 
konsumen. 

• Xiaomi menjadi pilihan utama dalam memberi smartphone 
karena keinginan sendiri. 

Ordinal 

Pencarian 
Informasi 

• Konsumen lebih tertarik dengan merek Xiaomi karena banyak 
yang menggunakannya 

• Informasi dari banyak sumber mengenai smartphone Xiaomi 
baik sehingga konsumen memutuskan membeli merek tersebut 

Ordinal 

Evaluasi 
Alternatif 

• Smartphone Xiaomi termasuk referensi smartphone yang 
dipilih karena kualitas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan 

• Konsumen memilih Xiaomi karena adanya diskon 
Ordinal 

Keputusan 
Pembelian 

• Konsumen membeli karena produknya lebih baik dari produk 
pesaingnya 

• Konsumen melakukan pembelian berdasarkan pengalaman 
teman yang melakukan pembelian sebelumnya. 

Ordinal 

Perilaku 
pascapembelian 

• Konsumen merasa puas dengan produk Xiaomi 
• Produk smartphone Xiaomi memang sangat berkualitas. 

Ordinal 
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Metode Penarikan Sampel 

Dalam penentuan ukuran sampel dari 

populasi digunakan tabel penentuan jumlah 

sampel yang dari populasi tertentu yang 

dikembangkan dari Isaac dan Michael.  

Adapun data penduduk dalam buku profil 

kelurahan Harapan Jaya, Kabupaten Bogor tahun 

2018 adalah: 

Tabel Data Penduduk Kelurahan Harapan Jaya 

Tahun 2018 

 
Sumber : Prodeskel Harapan Jaya, 2018 

Tabel Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi 

Tertentu Dengan Taraf Kesalahan  

(1%, 5%, dan 10%) 

 

Berdasarkan tabel data penduduk harapan 

jaya tahun 2018 dengan jumlah responden di 

Kelurahan Harapan Jaya yang berjumlah 30.749 

orang dengan tingkat kesalahan 10% maka 

jumlah sampel yang diambil sebanyak 269 

responden atau dibulatkan menjadi 270 

responden. Metode penarikan sampel yang 

dipakai dalam penelitian ini yaitu Non 

Probability Sampling dengan metode accidental 

sampling, yaitu dengan pengambilan sampel 

responden yang secara kebetulan menggunakan 

produk yang akan di teliti. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Observasi langsung yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung di lapangan dengan 

tujuan untuk mengetahui secara langsung 

kegiatan penggunaan produk smartphone 

Xiaomi di Kelurahan Harapan Jaya. 

2. Kuesioner yaitu dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan yang bertujuan untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai 

persepsi harga produk smartphone Xiaomi. 

3. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan 

secara manual dengan memfotocopy buku 

atau literature atau laporan dari perusahaan 

dan mengumpulkan data dengan mengunduh 

(men-download) media online berupa data 

dari media massa cetak atau website resmi 

perusahaan atau data dari jurnal skripsi dan 

tesis. 

Pre Test, Uji Validasi dan Uji Reabilitas  

1. Pre Test. Peneliti melakukan pre-test untuk 

memberikan informasi mengenai pemahaman 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Jika ditemukan kalimat yang kurang dipahami 

maka peneliti akan mengubah dan melakukan 

perbaikan atas pertanyaan tersebut. Selain itu, 

melalui pre-test diharapkan dapat melihat dan 

meperkirakan arah hasil penelitian secara dini. 

Pre-test dilakukan dengan jumlah responden 

sebanyak 30 responden yang memiliki 

karakteristik sama dengan responden utama 

yaitu konsumen yang menggunakan 

smartphone Xiaomi. 
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2. Uji Validasi. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya  sebuah alat 

uji kuesioner. Validitas mengukur ketepatan 

pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam 

kuesioner. Penulis/peneliti menggunakan 

program computer dengan aplikasi SPSS 23.0 

for Windows. Pengambilan keputusannya 

adalah jika rhitung > rtabel maka butir pertanyaan 

pada kuesioner dinyatakan valid. Sedangkan, 

jika rhitung < rtabel maka item pertanyaan pada 

kuesioner dinyatakan tidak valid. Untuk 

mencari rtabel dengan n=30, yang digunakan 

tingkat signifikasi 10% (a= 0,1) dengan df= n-

1, sehingga rtabel dapat diketahui sebesar 0,361. 

Hasil uji validasi persepsi harga dan 

keputusan pembelian diatas dapat dilihat pada 

lampiran bab 4 dan 5. 

3. Uji Reliabilitas. Uji Reliabilitas digunakan 

untuk mengukur suatu kuesioner reliabilitas 

menunjukan suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji 

reliabilitas  pada penelitian ini digunakan 

teknik analisis formula Alpha cronbach’s 

dengan program SPSS 23.0 for Windows. 

Hasil uji reliabilitas persepsi harga dan 

keputusan pembelian diatas dapat dilihat pada 

lampiran bab 4 dan 5. 

Metode Pengolahan/Analisis Data 

1. Analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan memperoleh gambaran 

secara mendalam dan objektif mengenai objek 

yang diteliti, yaitu citra merek dan persepsi 

harga terhadap keputusan  konsumen pada 

smartphone Xiaomi. Adapun rumus untuk 

analisis deskriptif tersebut yaitu: 

 

2. Uji Normalitas. Untuk mendekati normalitas 

data perlu dilakukan uji normalitas baik 

menggunakan kurva persebaran data berupa 

curve normal dan normal plot atau 

menggunakan uji Kolomogorov-Sminornov, 

dengan kriteria jika signifikasi < 0,05 berarti 

data terdistribusi tidak normal. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak, dan 

biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. 

Normalitas data dapat dilihat dengan 

menggunakan uji normal , yaitu: 

a. Jika sig > 0,05 maka data berdistribusi 

normal 

b. Jika sig < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua 

variabel, peneliti menggunakan teknik 

Analisis Regresi Sederhana. Dengan 

menggunakan analisis linier maka akan 

digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada smartphone 

Xiaomi di Kelurahan Harapan Jaya. Untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh yang 

diperkirakan antara persepsi harga dengan 

keputusan pembelian dilakukan dengan rumus 

regresi linier sederhana,yaitu sebagai berikut: 

 

Keteterangan: 

Y =  Keputusan Pembelian 

a =  Konstanta 
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b =  Koefisien regresi 

Ph =  Persepsi Harga 

4. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

a. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui nilai persentase yang 

menunjukan berapa besar sumbangan 

pengaruh variabel persepsi harga terhadap 

variabel keputusan pembelian. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung nilai 

koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut: 

 

5. Uji Hipotesis (Uji t)  

Uji t atau uji koefisien regresi  ini digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel persepsi 

harga mempunyai pengaruh atau tidak dengan 

variabel keputusan pembelian sehingga kita 

dapat mengetahui hipotesis yang dibuat dapat 

diterima atau ditolak. Uji ini dilakukan untuk 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji 

t adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan hipotesis nihil dan hipotesis 

alternatif 

• Tolak H0 jika t hitung > t tabel 

• Tolak H0 jika t hitung <  t tabel 

b. Menentukan tingkat signifikasi (α) dan 

derajat kebebasan 

Besarnya tingkat signifikasi (α) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

10%, sedangkan besarnya nilai derajat 

kebebasan (df) dicari dengan rumus n-1-k 

dimana n adalah besarnya sampel dan k 

adalah banyaknya variabel bebas. Dengan 

menggunakan pengujian dua sisi diperoleh 

besarnya ttabel adalah (t α/2:df(n-1-k). 

b. Menentukan besarnya t hitung 

 

Keterangan:  

b = Kofisien Regresi 

Sb = Simpangan baku b     

c. Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila –t α/2; df(n-1-k) < th < 

+t α/2; df(n-1-k), berarti secara individual 

tidak ada pengaruh antara variabel persepsi 

harga terhadap keputusan pembelian.  

Ho ditolak apabila th > +t α/2; df(n-1-k) 

atau –th< -t α/2; df(n-1-k), berarti secara 

individual ada pengaruh antara variabel 

persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian. 

0

Daerah Penerimaan Ha

Daerah Penerimaan Ho

11,8941,651t t

 Gambar 3.1  Kurva Uji t 

Pengaruh Persepsi Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada 

Smartphone Xiaomi di Kelurahan Harapan 

Jaya. 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji normalitas 

menggunakan metode uji one sample 

Kolomogorov-Smirnov. Jika nilai signifikasi 

lebih dari 0,05 maka nilainya berdistribusi 

normal. Berikut adalah hasil uji normalitas  

dengan menggunakan SPSS Windows 23.0. 
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Tabel Hasil Uji Normalitas  

Kolomogrov-Smirnov Test 

 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat 

signifikasi (Asymp. Sig. 2-Tailed) sebesar 

0,084. Karena signifikasi lebih dari 0,05 

(0,084 > 0,05), maka data tersebut 

berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji 

normalitas. 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Berikut dilakukan analisis regresi sederhana 

untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh 

antara variabel persepsi harga terhadap 

variabel keputusan pembelian: 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 
Sumber: Ouput SPSS 23, 2018 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

sederhana, maka diperoleh bentuk hasil nya 

positif dengan persamaan sebagai berikut: 

Y= a + bPh 

Y = 10,627 + 0,703Ph 

Hasil persamaan tersebut menyatakan nilai 

konstanta sebesar 10,627 dan nilai koefisien 

regresinya sebesar 0,703 yang artinya bahwa 

setiap perubahan nilai persepsi harga, maka 

akan berubah pula nilai keputusan 

pembeliannya. Koefisien regresi tersebut 

bernilai positif sehingga dapat dikatakan 

bahwa arah pengaruh variabel persepsi harga 

terhadap variabel keputusan pembelian adalah 

positif. 

3. Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Tabel Koefisien Korelasi  

 
Sumber: Ouput SPSS 23, 2018 

Output SPSS pada tabel menghasilkan 

ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai 

korelasi (R), koefisien Determinasi (R 

Square). 

a. Nilai korelasi (R) sebesar 0,538, artinya 

korelasi (hubungan) antara variabel 

persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian mempunyai hubungan yang 

sedang. 

b. Nilai koefisien determinasi (R
2
) adalah 

sebesar 0,289, hal ini menunjukkan bahwa 

variasi dari tingkat keputusan pembelian 

dapat dipengaruhi oleh persepsi harga 

sebesar 0,289 atau 28,9%, sedangkan 

71,1% nya lagi dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

c. Standar Error of The Estimate  

Nilai standar error of the estimate ini 

sebesar 2,80250, artinya kesalahan yang 

dapat terjadi dalam memprediksi 

keputusan pembelian sebesar 2,80250. 

4. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk  menguji ada atau 

tidaknya pengaruh antara persepsi harga 

dengan keputusan pembelian, maka dilakukan 

uji koefisien regresi dan hasil outputnya 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel Hasil Uji t 

 
Sumber: Output SPSS 23, 2018 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

signifikan sebesar (0,00 <  0,05), dan berdasarkan 

nilai t nya menunjukkan bahwa nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel yaitu sebesar (11,894 > 

1,651), sehingga terbukti ada pengaruh antara 

persepsi harga dengan keputusan pembelian.  

 Hal ini sesuai dengan hipotesis awal 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian. Demikian penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutami 

Permitasari (2016) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara persepsi harga 

terhadap keputusan pembelian. 

Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh persepsi harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen 

pengguna smartphone Xiaomi di Kelurahan 

Harapanjaya, di mana sampel penelitian ini 

merupakan konsumen pengguna smartphone 

Xiaomi di Kelurahan Harapanjaya. Berdasarkan 

hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, hasil penelitian dan pembahasan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil rata-rata tanggapan responden mengenai 

variabel persepsi harga pada setiap indikator 

yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga 

dengan produk, daya saing harga, kesesuaian 

harga dengan manfaat  sebesar 82,77% dan 

berada pada interval (75%-100%) dengan 

keterangan sangat baik. Hal itu menunjukkan 

bahwa sebagian besar konsumen menyatakan 

setuju atas semua pernyataan  yang ada pada 

kuesioner. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

persepsi harga konsumen pengguna Xiaomi 

sangat baik.    

2. Hasil rata-rata tanggapan responden terhadap 

keputusan pembelian konsumen smartphone 

Xiaomi  pada setiap indikator yaitu 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pascapembelian sebesar 75,94% dan 

berada pada interval (75%-100%) dengan 

keterangan setuju. Hal itu menunjukan bahwa 

sebagian besar konsumen menyatakan setuju 

atas semua pernyataan yang ada pada 

kuesioner  ketika melakukan proses 

pembelian. Hasil tersebut membuktikan 

bahwa keputusan pembelian konsumen 

pengguna smartphone Xiaomi setuju untuk 

melakukan pembelian. 

3. Hasil analisis regresi linear sederhana 

mengenai pengaruh persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian diperoleh persamaan 

regresi Y = 10,627 + 0,703Ph. Nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,289. Menunjukan 

bahwa keputusan pembelian dapat 

dipengaruhi oleh persepsi harga sebesar 0,289 

atau 28,9% sedangkan sisanya sebesar 71,1% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

membuktikam bahwa persepsi harga 

berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. 
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