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BAB VI   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Penelitian 

 Xiaomi Corporation merupakan perusahaan elektronik asal negara 

Tiongkok berkantor pusat di Beijing, berfokus pada consumer electronics.Xiaomi 

pertama kali meluncurkan produk smartphone pada Agustus 2011, dan langsung 

menjadi perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di China pada tahun 2014. 

Pangsa pasar Xiaomi terbesar kedua berada di India, di tahun 2018 Xiaomi 

menjadi perusahan smartphone dengan pabrikasi terbesar keempat di dunia. 

Xiaomi menciptakan smartphone dengan harga terjangkau memberikan 

kualitas produk yang bersaing serta spesifikasi yang mempuni. Xiaomi juga selalu 

mencoba untuk mengikuti permintaan pasar dengan menciptakan smartphone 

yang mengikuti tren baik dari segi desain,kualitas,dan fitur  yang ditawarkan. 

Dikutip dari (Kompas.com, 2017), bahwa ada beberapa fitur yang digemari pada 

tahun 2017 seperti kamera selfie cerdas,RAM besar,prosesor handal,bezel 

tipis,serta sensor finger print. Tren ini menjadi salah satu tolak ukur untuk Xiaomi 

dalam menciptakan smartphone yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Menurut Kompas.com yan ditulis (Pertiwi, 2019), tren smartphone di tahun 2019 

ini akan semakin berkembang dan akan semakin banyak smartphone yang akan 

mengikuti tren ini seperti kecerdasan buatan,sensor sidik jari dilayar,pengenal 

wajah,pengisian daya nirkabel,koneksi 5G, dan masih banyak lagi. 

Xiaomi menawarkan produk smartphone dengan harga yang terjangkau 

dengan kualitas produk yang baik dan berusaha untuk mengikuti tren sesuai 

keinginan pasar. Hal ini yang mendasari penelitian ini untuk mengetahui apakah 

harga dan kualitas produk yang ditawarkan Xiaomi mempengaruhi keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi.  
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4.1.2 Gambaran Umum Responden 

  Responden pada penelitian ini merupakan konsumen yang telah 

melakukan keputusan pembelian terhadap smartphone Xiaomi dan bersedia untuk 

mengisi questioner. Pengisian kuesioner dilakukan langsung oleh responden yang 

berada di counter smartphone saat melakukan keputusan pembelian. Data yang 

telah dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, dianggap layak untuk dilakukan 

analisis. Hasil data responden diklasfikasikan kedalam kelas masing-masing 

berdasarkan kategorinya seperti jenis kelamin,umur,jenis smartphone yang 

dimiliki,smartphone yang diangap pesaing,dan sumber informasi. 

 4.1.2.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Jenis kelamin responden pada penelitian ini akan digambarkan 

kedalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4. 1. Jenis Kelamin Responden 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-Laki 56 56% 

2 Perempuan 44 44% 

 Total 100 100% 

 Sumberdata: data primer yang diolah,2019 

 Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki pada penelitian ini lebih 

banyak dibandingkan responden perempuan. Yaitu berjumlah 56 orang untuk 

responden laki-laki, sedangkan perempuan berjumlah 44 orang, dari jumlah total 

responden 100 orang. Dengan selisih antara jenis kelamin responden sebesar 12%. 

 4.1.2.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur  

  Rentang umur yang menjadi mayoritas pada penelitian ini adalah 

rentang umur 15-35 tahun dengan total 77 orang. Konsumen muda dengan rentang 

umur 15-35 tahun menjadi mayoritas responden pada penelitian ini, hal ini 

dikarenakan harga smartphone Xiaomi yang terjangkau untuk kalangan muda yang 

penghasilannya masih terbatas. Namun tidak sedikit responden dengan rentang umur 
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yang lebih tua menjadi konsumen Xiaomi, dikarenakan target pasar Xiaomi yang 

mencakup semua kalangan serta semua usia. Berikut tabel data umur responden 

penelitian ini. 

Tabel 4. 2. Rentang Umur Responden 

NO Rentang Umur Frekuensi Presentase 

1 15 ~ 25 49 49% 

2 26 ~ 35 28 28% 

3 36 ~ 45 11 11% 

4 46 ~ 60 11 11% 

5 >60 1 1% 

 Total  100 100% 

 Sumberdata: data primer yang diolah,2019 

 

4.1.2.3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Smartphone yang Dibeli 

Tabel 4. 3. Jenis Smartphone dengan Pembelian Terbanyak 

NO Jenis Smartphone 
Rentang Usia 

Total 15-25 26-35 36-45 46-60 >60 

1 Xiaomi redmi note 5 13 1 1 2 0 17 

2 Xioami MI 6 4 4 1 0 0 9 

3 Xiaomi MI A2 lite 4 3 1 0 0 8 

4 Xiaomi Redmi 5a 3 1 1 2 1 8 

5 Xiaomi MI 8 4 2 0 0 0 6 

6 Xiaomi redmi note 4 2 2 2 0 0 6 

7 Xiaomi S2 3 1 1 0 0 5 

8 Xiaomi redmi 6 pro 3 2 0 0 0 5 

9 Xiaomi MI 8 Lite 1 3 0 0 0 4 

10 Xiaomi redmi 4x 2 0 1 1 0 4 

11 Xiaomi redmi note 4x 2 1 0 0 0 3 

12 Xiaomi MI A2 2 1 0 0 0 3 

13 Xiaomi redmi 5 0 1 0 2 0 3 
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14 Xiaomi MI 8 SE 2 1 0 0 0 3 

15 Xiaomi note 5a 0 1 0 2 0 3 

16 Xiaomi MI 5s 0 2 1 0 0 3 

17 Xiaomi redmi 6 1 0 0 1 0 2 

18 Xiaomi redmi note 3 0 1 0 1 0 2 

19 Xiaomi MI A2 1 0 1 0 0 2 

20 Xiaomi MI 4s 0 1 0 0 0 1 

21 Xiaomi 6a 1 0 0 0 0 1 

22 Xiaomi MI 5 pro 0 0 0 1 0 1 

23 Xiaomi MI 5 0 0 0 1 0 1 

Sumber: data primer yang diolah,2019 

Xiaomi redmi note 5, menjadi yang paling banyak dibeli oleh responden 

dengan total pembelian sebanyak 17 unit. Didominasi konsumen dengan rentang 

umur 15-25 tahun sebanyak 13 orang, dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar dari 

smartphone ini merupakan konsumen muda yang mencari smartphone dengan 

kualitas serta speksifikasi menengah dengan harga terjangkau. Diurutan kedua 

Xiaomi MI 6, menjadi yang paling banyak dibeli responden sebanyak 9 unit. 

Smartphone ini digemari dikalangan muda ataupun dewasa dengan rentang umur 

yang mendominasi 15-25 tahun dan 26-35 tahun masing-masing empat orang. 

Diasumsikan karna memiliki kualitas produk serta spesifikasi flagship dengan 

desain yang menarik serta harga yang terjangkau menjadi daya tarik smartphone 

ini. Xiaomi MI A2 Lite berada diurutan ketiga dengan pembelian terbanyak yang 

didominasi konsumen dengan rentang umur 15-25 tahun sebanyak empat orang. 

Kualitas produk yang baik dengan spesifikasi menengah menjadi daya Tarik 

konsumen muda yang mencari smartphone yang sesuai dengan budget dengan 

desain yang menarik. Pada penjualan Xiaomi redmi 5a rentang umur 15-25 tahun 

menjadi yang paling banyak membeli smartphone jenis ini, penjualan smartphone 

jenis ini tersebar rata disetiap retang umur yang menunjukan bahwa Xiaomi redmi 

5a dapat dinikmati dan sesuai untuk semua usia. Dengan desain sederhana serta 

ukuran yang nyaman saat digenggam dapat menjadi daya tarik smartphone ini. 

Pada peringkat kelima Xiaomi MI 8 menjadi smartphone yang paling banyak 
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dibeli oleh responden terutama rentang umur 15-25 tahun sebanyak empat orang. 

Smartphone jenis ini merupakan salah satu smartphone flagship Xiaomi. Dengan 

kualitas produk terbaik serta spesifikasi tinggi desain smartphone yang 

menggunakan keramik kaca sebagai pelindung juga memberikan kesan mahal 

pada smartphone ini. Berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan dapat 

disimpulkan bahwa pangsa pasar konsumen terbesar smartphone Xiaomi,berusia 

15 sampai dengan 35 tahun.  

Tabel 4. 4. Smartphone Paling Diminati Responden 

Jenis Smartphone Tampilan Desain 

smartphone 

Spesifikasi 

Xiaomi redmi note 

5 

 

BODY: 

Dimensions,158.5x75.5x8.1 mm 

Weight ,180g  

Build Front glass, aluminum 

frame & back, plastic ends 

DISPLAY: 

Size layar,5.99 inches, 92.6 cm2 

(~77.4% screen-to-body ratio) 

BATTERY: Non-removable  

Li-Po 4000 mAh battery 

MEMORY:Internal 64 GB, 4 

GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM 

PLATFORM OS:Android 7.1.2 

(Nougat) 

Warna: biru,hitam,pink,gold 
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Xiaomi MI 6 

 

BODY : 

Dimensions:145.2 x 70.5 x 7.5 

mm  

Weight:168g/182g(Ceramic)  

Build:Front/back glass, stainless 

steel frame 

DISPLAY: 

Size layar 5.15 inches, 73.1 

cm2 (~71.4%screen-to-body ratio) 

BATTERY: Non-removable Li-

Po 3350 mAh battery 

MEMORY: Internal 64/128 GB, 

6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM 

PLATFORM OS:Android 7.1.1 

(Nougat) 

Warna: biru,hitam,putih 

Xiaomi MI A2 Lite 

 

BODY : 

Dimensions:149.3x71.7x8.8mm  

Weight :178 g (6.28 oz) 

DISPLAY: 

Size layar:5.84 inches, 85.1 cm2 

(~79.5% screen-to-body ratio) 

BATTERY:Non-removable  

Li-Po 4000 mAh battery 

MEMORY:Internal 64 GB, 4 

GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM 

PLATFORM OS:Android 8.1 

(Oreo) 

Warna:biru,merah,pink,gold,hitam 

Xiaomi redmi 5a 

 

BODY : 

Dimensions:140.4x 70.1x8.4 mm  

Weight :137g 

Build:Frontglass, aluminum body 

DISPLAY: 

Size Layar:5.0inches, 68.0 cm2 

(~69.1% screen-to-body ratio) 

BATTERY:Non-removable  

Li-Ion 3000 mAh battery 

MEMORY:Internal 32 GB, 3 

GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM 

PLATFORM OS:Android 7.1.2 

(Nougat) 

Warna:gold dan silver 
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Xiaomi MI 8 

 

BODY: 

Dimensions:154.9 x 74.8 x 7.6 

mm  

Weight :175g  

Build:Front/back glass (Gorilla 

Glass 5), aluminum frame 

DISPLAY: 

Size Layar:6.21 inches, 97.1 cm2 

(~83.8% screen-to-body ratio) 

BATTERY:Non-removable Li-Po 

3400 mAh battery 

MEMORY:Internal 64/128/256 

GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB 

RAM 

PLATFORM OS:Android 8.1 

(Oreo) 

Warna:biru,putih,gold,hitam 
Sumber gambar: GSM arena 

4.1.2.4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Penilaian Pesaing 

Smartphone Xiaomi 

 Hasil data yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden tentang 

penilaian perbandingan smartphone Xiaomi dengan merek lain yang terdapat pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4. 5. Perbandingan Smartphone Xiaomi dengan Merek lain 

Jenis smartphone Jumlah  

Samsung 45 

OPPO 16 

Huawei 15 

VIVO 4 
Sumberdata: data primer yang diolah,2019 

 Berdasarkan jawaban responde, smartphone Samsung menepati jumlah 

terbanyak dibandingkan dengan tiga merek lainnya. Data ini menunjukan bahwa 

yang menjadi pesaing terbesar smartphone Xiaomi adalah smartphone Samsung. 

Dikarenakan responden memilih untuk memberikan nilai perbandingan yang 

tinggi, terbanyak kepada smartphone Samsung. 
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4.1.2.5. Sumber Informasi Responden  

  Pada tabel 4.7. menyajikan data dari mana responden mendapatkan 

informasi tentang smartphone Xiaomi. 

Tabel 4. 6. Sumber Informasi Responden 

Sumber Informasi Jumlah 

Word of mouth (WOM) 56 

Internet (youtube,sosial media,website) 26 

Iklan 8 

Majalah 6 

Brosur 4 

Sumberdata:data primer yang diolah,2019 

 Informasi tentang smartphone Xioami paling banyak didapatkan atau 

disebarkan dari mulut ke mulut atau word of mouth. Responden banyak mengaku 

bahwa mereka mengetahui tentang smartphone Xiaomi dari keluarga,rekan 

kerja,teman,atau melihat pengguna smartphone Xiaomi disekitar mereka. 

Diurutan kedua internet menjadi yang paling banyak menjadi sumber informasi 

tentang smartphone Xiaomi seperti ulasan situs,media social,youtube,dan iklan 

online. Hal ini memang salah satu strategi Xiaomi untuk memangkas biaya 

promosi produk mereka, dengan melakukan promosi secara online dan 

menggunkan konsumen mereka untuk menyebarkan informasi sekaligus 

melakukan promosi. 

4.2. Analisis Data dan Pembahan 

 4.2.1. Analisis Data Deskriptif Variabel 

Hasil analisis deskriptif pada pernyataan pertama mendapatkan angka 

indeks sebesar 4,26 (setuju). Bahwa smartphone Xioami telah memberikan 

keuntungan yang sesuai dengan harga yang diberikan kepada produk tersebut. 

Pernyataan ini untuk mengukur kesesuaian harga dengan kentungan yang 

diberikan produk. 
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Tabel 4. 7. Analisi Presepsi Responden Terhadap Variabel Harga 

Sumberdata:data primer yang diolah,2019 

Pernyataan kedua dan ketiga pada tabel 4.7, bertujuan untuk mengukur 

kesesuaian harga dengan kemampuan beli konsumen. Pernyataan kedua 

mendapatkan indeks angka sebesar 4,2  (setuju), bahwa harga smartphone Xiaomi 

terjangkau sesuai kemampuan finansial responden. Pernyataan ketiga 

mendapatkan indeks angka sebesar 4,26 (setuju) bahwa smartphone Xiaomi 

memberikan harga yang bervariasi sesuai kemampuan finansial responden. 

Pernyataan keempat dan kelima, dibuat untuk mengukur apakah harga 

yang diberikan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Hasil rata-rata pada 

pernyataan keempat mendapatkan indeks angka 4,16 (setuju), kualitas yang 

diberikan smartphone Xiaomi sesuai dengan harga yang diberikan. Pernyataan 

kelima mendapatkan indeks angka 4,2 (setuju), smartphone Xiaomi sesuai dengan 

kualitas yang diharapkan. 

 

 

No Indikator 
Indeks 

Angka 
Keterangan 

1 Keuntungan yang diberikan smartphone 

Xiaomi sesuai dengan harga yang 

ditawarkan 

4,26 Setuju 

2 Harga smartphone Xiaomi terjangkau 

sesuai dengan kemampuan finansial saya 
4,2 Setuju 

3 Smartphone Xiaomi memberikan harga 

yang bervariasi sesuai spesifikasi dan 

kemampuan finansial konsumen 

4,24 Setuju 

4 Kualitas produk yang diberikan 

smartphone Xiaomi sesuai dengan harga 

yang ditawarkan 

4,16 Setuju 

5 Smartphone Xiaomi memberikan harga 

yang sesuai dengan kualitas yang 

diharapkan 
4,2 Setuju 

 Total rata-rata 4,21 Setuju 
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Tabel 4. 8. Analisis Persepsi Responden Terhadap Kualitas Produk 

No Pernyataan Indeks angka Keterangan 

1 Tingkat kerusakan dan 

malfungsi pada smartphone 

Xiaomi rendah 

4,04 Setuju 

2 Perangkat yang ada pada 

smartphone Xiaomi beroperasi 

dengan lancar 

4,07 Setuju 

3 Smartphone Xiaomi tahan saat 

penggunaan ringan ataupun 

berat 

4,00 Setuju 

4 Desain yang ditawarkan 

smartphone Xiaomi fashionable 
3,58 Kurang setuju 

5 Smartphone Xiaomi memiliki 

bentuk dan warna yang menarik 
3,65 Setuju 

6 Service smartphone Xiaomi 

mudah dan cepat  
3,95 Setuju 

7 Memberikan fitur yang 

memberikan kesan tambahan 

saat digunakan 

4,13 Setuju 

 Total rata-rata 3,91 Setuju 
Sumberdata: data primer yang diolah,2019 

 Tabel 4.8 memberikan hasil nilai rata-rata (mean) dari variabel kualitas 

produk. Pernyataan pertama mendapatkan indeks angka sebesar 4,04 (setuju), 

bahwa responden setuju akan pernyatan tingkat kerusakan dan malfungsi pada 

smartphone Xiaomi rendah. Disimpulkan Smartphone Xiaomi memiliki tingkat 

malfungsi dan kerusakan yang rendah, menujukan bahwa smartphone Xiaomi 

dapat diandalkan. Menjadi salah satu kualitas yang diberikan Xiaomi kepada 

konsumennya. 

 Pernyataan kedua mendapatkan indeks angka sebesar 4,07 (setuju), 

responden setuju akan pernyataan perangkat yang ada pada smartphone Xiaomi 

beroperasi dengan lancar. Dapat disimpulkan bahwa perangkat yang ada pada 

smartphone Xiaomi beroperasi secara lancar. Sebelum dijual kepada konsumen 

dilakukan uji quality control untuk memastikan kualitas produk baik bahwa semua 

perangkat beroperasi dengan lancar,memiliki performa  baik yang dapat 

memuaskan responden. 
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 Hasil pernyataan ketiga variabel kualitas produk yang telah diuji 

mendapatkan indeks angka 4,00 (setuju), dapat disimpulkan bahwa smartphone 

Xiaomi tahan terhadap penggunaan ringan ataupun berat. Pernyataan keempat dan 

kelima akan mengukur apakah desain,bentuk,dan warna pada smartphone Xiaomi 

menarik dan fashionable. Pada pernyataan keempat mendapatkan indeks angka 

sebesar 3,58  (kurang setuju), bahwa menurut responden desain yang ada pada 

smartphone Xiaomi kurang fashionable. Disimpulkan bahwa desain smartphone 

Xiaomi kurang fashionable. Pernyataan kelima yang mendapatkan indeks angka 

3,65 (setuju), bahwa bentuk dan warna smartphone Xiaomi menarik konsumen 

untuk membeli smartphone Xiaomi.  

Pernyataan keenam untuk mengukur kemudahan dan kecepatan service 

smartphone Xiaomi mendapatkan indeks angka 3,95 (setuju), dapat disimpulkan 

bahwa smartphone Xiaomi memiliki service yang mudah dan cepat. 

 Hasil indeks angka pada pernyataan ketujuh sebesar 4,19 (setuju), 

pernyataan ini mengukur bahwa smartphone Xiaomi memberikan fitur yang 

memberikan kesan tambahan saat digunakan. Kesimpulan yang dapat diambil 

bahwa smartphone Xiaomi memberikan fitur-fitur yang memberikan kesan 

tambahan kepada responden. 
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Tabel 4. 9. Analisis Persepsi Responden Terhadap Keputusan Pembelian 

No Pernyataan Indeks Angka Keterangan 

1 Melakukan perbandingan 

dengan merek lain sebelum 

melakukan keputusan 

pembelian 

4,02 Setuju 

2 Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi 

disbanding merek lain 

4,11 Setuju 

3 Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi faktor 

harga 

4,18 Setuju 

4 Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi karena 

faktor kualitas produk 

4,14 Setuju 

5 Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi karena 

faktor harga dan kualitas 

produk 

4,18 Setuju 

 Total Rata-rata 4,12 Setuju 
Sumberdata: data primer,2019 

 Analisis deskriptif variabel keputusan pembelian yang ada pada tabel 4.9 

memberikan hasil sebagai berikut, pada pernyataan pertama mendapatkan indeks 

angka sebesar 4,02 (setuju). Bahwa konsumen akan melakukan perbandingan 

merek yang ingin dibeli merek lain yang serupa untuk mengukur menjadi bahan 

pertimbangan sebelum melakukan keputusan pembelian. 

 Pernyataan kedua mendapatkan indeks angka 4,11 (setuju) bahwa dapat 

diasumsikan`setelah melakukan perbandingan responden lebih memilih untuk 

membeli smartphone Xiaomi dibandingkan smartphone merek lain. 

 Hasil analisis deskriptif untuk mengukur pengaruh variabel harga pada 

keputusan pembelian responden pernyataan ketiga mendapatkan indeks angka 

sebesar 4,18 (setuju), responden membeli smartphone Xiaomi karena faktor 

harga.  

 Pernyataan keempat untuk mengukur pengaruh variabel kualitas produk 

pada keputusan pembelian responden medapatkan indeks angka sebesar 4,14 
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(setuju). Bahwa konsumen membeli smartphone Xiaomi karena faktor 

Kualitasproduk. Pernyataan kelima mendapatkan indeks angka sebesar 4,18 

(setuju), bahwa responden membeli smartphone Xiaomi karena faktor Harga dan 

Kualitasproduk yang ditawarkan. 

4.2.2. Analisis Uji Regresi 

  Setelah data yang dikumpulkan dinyatakan valid dan reliable 

dalam uji validitas dan reliabilitas data baru bisa dilakukan uji regresi. Uji regresi 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel harga dan kualitas produk memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. 

Y = 3.245 + 0.773X1 + 0.041X2 + e 

 Variabel harga memiliki tanda koefesien (+), menunjukan bahwa pengaruh 

variabel harga terdapat keputusan pembelian berbanding lurus. Berarti semakin 

besar value harga smartphone Xiaomi semakin besar keputusan pembelian 

terhadap smartphone Xiaomi. Variabel kualitas produk mendapatkan tanda 

koefesien (+), yang berate kualitas produk berbanding lurus dengan keputusan 

pembelian jika  kualitas produk yang diberikan semakin meningkat maka 

keputusan pembelian konsumen akan smartphone Xiaomi juga meningkat.  

Tabel 4. 10. Hasil Uji Regresi Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Sig 

B Std Error Beta 

(Constant) 3,245 2,468  0,192 

T_harga 0,773 0,077 0,719 0,000 

T_kualitas 0,041 0,062 0,047 0,512 

Sumberdata: data pimer olahan spss,2019 
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 4.2.3. Analisis Uji Statistik t 

Tabel 4. 11. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model t Sig 

(Constant) 1,315 0,192 

T_harga 10,084 0,000 

T_kualitas 0,658 0,512 

Sumberdata: data primen olahan spss,2019 

 Hasil uji statistik parsial atau uji t, digunakan untuk mengukur tingkat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu atau 

secara terpisah. Dengan membandingan nilai t tabel dengan t hitung yang 

disajikan pada tabel 4.11. Hasil t hitung variabel harga sebesar 10,084 dengan 

nilai t tabel sebesar 1,6607, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Bahwa variabel 

harga yang diuji secara terpisah atau individu memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen smartphone Xiaomi. 

 Variabel kualitas produk memiliki t hitung sebesar 0,658 dengan nilai t 

tabel sebesar 1,6607.  Hasil pengujian parsial pada variabel kualitas produk 

menunjukan t tabel lebih besar dari t hitung. Maka dengan hasil uji parsial pada 

variabel kualitas produk memberikan kesimpulan bahwa H0 diterima dan H2 

ditolak. Bahwa kualitas produk yang diuji secara terpisah atau individu tidak 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. 

 4.2.4. Analisis Uji Statistik F 

Tabel 4. 12. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model F Sig 

Reggresion 50,927 0,000
b
 

Sumberdata: data primer olahan spss,2019 

 Pada tabel 4.11, kita mendapatkan hasil uji simultan (Uji F) dan 

mendapatkan hasil F hitung sebesar 50,927 dengan nilai F tabel sebesar 3,09 

dengan F hitung yang lebih besar. Maka model regresi dapat digunakan untuk 
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memprediksi Keputusan pembelian (Y). Bahwa dapat disimpulkan variabel Harga 

(X1) dan variabel Kualitas produk (X2) secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh terhadap Keputusan pembelian (Y). 

4.2.5. Hasil Analisis Koefesien Determinan 

Tabel 4. 13. Hasil Koefesien Determinan 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,716
a
 0,512 0,502 1,64378 

Sumberdata: data primer olahan spss,2019 

Koefesien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh variabel 

independen dapat menerangkan variabel dependen. Dengan besaran nilai antara 

nilai 0 sampai dengan 1. Hasil koefesien determinan ditentukan dengan melihat 

adjusted R², pada tabel 4.13 besaran adjusted R² adalah 0,502. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel harga dan kualitas produk dapat menjelaskan 50.2% dari variabel 

keputusan pembelian dan sisanya sebesar 49.8% dijelaskan oleh faktor lain. 

4.3. Pembahasan 

Hasil analisis deskriptif  yang sudah dilakukan terhadap tiga 

variabel dua variabel independen dan satu variabel dependen sebagai 

berikut: 

Variabel Harga 

 Bahwa smartphone Xiaomi harga yang ditawarkan sudah sesuai 

dengan yang ditawarkan dan menarik konsumen untuk membeli 

smartphone Xiaomi. 

 Smartphone Xiaomi memiliki harga yang terjangkau sesuai 

kemampuan finansial, bahwa harga yang diberikan Xiaomi dirasa 

terjangkau dan sesuai dengan kemampuan beli konsumen secara 

finansial. 
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 Harga yang ditawarkan smartphone Xiaomi juga  bervariasi sesuai 

spesifikasi produk, membuat konsumen memiliki banyak opsi 

untuk memilih dan menentukan pilihan smartphone Xiaomi. 

 Harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk yang 

diberikan 

 Nilai harga yang ditawarkan sesuai dengan ekspetasi konsumen 

akan kualitas produk yang diberikan. 

Variabel Kualitas Produk 

 Tingkat kerusakan dan malfungsi rendah, menyatakan bahwa 

smartphone Xiaomi memiliki kualitas produk yang baik dan tidak 

sebarangan dalam menjual smartphonenya. 

 Perangkat yang tersedia berjalan dengan lancar tanpa adanya 

gangguan bahwa smartphone Xiaomi melakukan pengecekan 

terhadap produknya untuk mencegah konsumen untuk membeli 

produk yang tidak layak, yang dapat menyebabkan kekecewaan 

akan merek Xiaomi. 

 Smartphone Xiaomi memiliki ketahanan dalam penggunaan berat 

maupun riangan yang dilakukan konsumen 

 Desain yang smartphone Xiaomi tawarkan dianggap belum 

fashionable atau kurang mengikuti mode. Desain yang diberikan 

kurang kreatif dan cenderung monoton. 

 Bentuk dan warna yang ditawarkan juga dianggap menarik minat 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

 Konsumen tidak mengalami kesulitan untuk service smartphone 

Xiaomi serta menganggap bahwa waktu service yang dibutuhkan 

tidak memerlukan waktu yang panjang. 

 Fitur-fitur yang memberikan kesan tambahan terhadap konsumen 

dalam penggunaan smartphone Xiaomi. 
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Variabel Keputusan Pembelian 

 Konsumen melakukan perbandingan dengan merek lain sebelum 

memtuskan untuk membeli smartphone Xiaomi,menyatakan bahwa 

smartphone Xiaomi menjadi merek yang diperhitungan dalam 

persaingan produk smartphone. 

 Smartphone Xiaomi dianggap lebih unggul dan sesuai dengan 

keingininan serta kebutuhan konsumen dibandingkan merek 

pembanding. 

 Faktor harga menjadi salah satu yang mempengaruhi konsumen 

untuk membeli smartphone Xiaomi. 

 Meskipun Faktor kualitas pada uji regresi tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan, faktor kualitas produk tetap memiliki pengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi 

  Faktor harga dan kualitas produk yang dianggap mempengaruhi 

dalam keputusan pembelian smartphone Xiaomi. 

Berdasarkan uji yang telah dilakukan terhadap tiga variabel, yang terdiri 

dari dua variabel independen yaitu variabel harga dan variabel kualitas 

produk. Serta satu variabel dependen yaitu keputusan pembelian yang 

diteliti dengan uji regresi dan mendapatkan hasil bahwa. Variabel harga 

berpengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian, sedangkan 

variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap variabel keputusan 

pembelian. Tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen dari hasil uji regresi secara parsial atau individu. 

1. Variabel Harga (X1) berpengaruh terhadap Variabel Keputusan 

Pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan secara parsial 

membuktikan bahwa faktor harga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan, terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Hasil 
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penelitian ini juga mendukung dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Khohairudin (2017). Bahwa faktor harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk smartphone Xiaomi. 

2. Variabel Kualitas Produk (X2) tidak berpengaruh terhadap Variabel 

Keputusan Pembelian (Y) 

Hasil uji regresi secara parsial variabel kualitas produk pada penelitian 

ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang telah 

dilakukan Febriana Margaretta .S(2017). 

 Uji F atau uji secara simultan mendapatkan hasil yang berbeda ketika 

kedua varibel independen (harga dan kualitas produk), diuji secara bersama-sama 

maka kedua variabel independen menujukan memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). Sedangkan hasil koefesien determinan dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan 

50,2%, keputusan pembelian akan smartphone Xiaomi. Sedangkan 49,8% 

dijelaskan dengan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

  


