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ABSTRAK 

Laptop merupakan alat elektronik yang penjualannya cukup pesat di 
Indonesia. Perkembangan pasar laptop di Indonesia meningkat hingga 4% yang 
terdiri dari berbagai macam merek. Dan dalam perkembangan pasar laptop, merek 
lokalpun terus berusaha untuk menjadi market leader. Dan Axioo merupakan 
salah satu merek lokal yang ingin menjadi market leader di Indonesia dan tingkat 
penjualannya pun terus meningkat. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 
dalam keputusan pembelian laptop merek Axioo dan tanggapan mengenai Axioo 
yang merupakan merek lokal. Dengan kerangka pikir dan definisi operasional 
yang jelas maka dalam keputusan pembelian mahasiswa dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan data primer 
melalui kuesioner, dengan metode pengukuran data sekala likert dan jumlah 
responden penelitian ini adalah 50 orang yang telah membeli dan menggunakan 
laptop  merek Axioo. Kuesioner yang telah  di bagikan kepada para responden 
mencakup lima belas indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian laptop 
merek Axioo. Dengan diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,860  yang lebih 
besar dari 0,60 sehingga hasil kuesioner yang ada dapat dikatakan reliabel dan 
dapat digunakan untuk penelitian ini. Dengan menggunakan alat analisis faktor 
didapatkan 3 faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 
Sogijapranata dalam keputusan pembelian laptop merek Axioo dan dengan 
menggunakan alat analisis deskriptif untuk mendukung analisis faktor dapat 
diperoleh tanggapan mahasiswa mengenai laptop merek Axioo .  
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KATA PENGANTAR 

Laptop Axioo merupakan produk yang menggunakan brand dari Indonesia 

yang sudah dikenal dan banyak di gunakan dikalangan masyarakat terutama 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. Terdapat berbagai jenis merek 

laptop yang ada di Indonesia, tetapi merek lokal pun dapat mendominasi pasar 

laptop seperti merek Axioo. Walaupun banyak berbagai jenis merek dan dapat 

menjadi pesaing, laptop Axioo tetap berusaha akan menjadi market leader. Maka 

dari itu skripsi ini berisi tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop merek 

Axioo. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, 

dukungan, masukan dan nasihat dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan 

dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya 

menyelesaikan studi ini antara lain : 

1. UNIKA, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen yang menjadi tempat 

bagi saya untuk menimba ilmu terutama di bidang manajemen. Dan selain 

menjadi tempat menimba ilmu, juga menjadi tempat untuk berkumpul 

dengan teman – teman dan mengenal orang – orang dari berbagai daerah 

yang berbeda.    
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2. Drs. R. Bowo Harcahyo, MBA. selaku dosen pembimbing skripsi dan 

penguji skripsi atau reviewer III yang telah banyak memberi masukan 

dalam pembuatan skripsi ini. 
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Widyanto, SE, MM. selaku dosen penguji atau reviewer II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu alat elektronik terutama laptop semakin 

berkembang, hal ini di tandai dengan sering munculnya berbagai jenis laptop 

dengan memberikan harga terjangkau dan memiliki kualitas baik. Laptop 

menawarkan kenyamana tinggi, mudah dibawa, fleksibilitas, dan memiliki nilai 

lebih dari satu komputer tradisional. Dengan kelebihan yang di miliki laptop, 

pengguna laptop tidak hanya kalangan remaja tetapi hingga orang tua dan anak - 

anak. Seiring munculnya berbagai jenis laptop, maka persaingan antar 

perusahaan semakin ketat karena mereka akan berlomba – lomba untuk menarik 

para konsumen dengan cara terus mencari pasar atau konsumen agar tidak di 

tinggalkan oleh konsumen dan dapat mencapai target. 

Industri elektronik merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, karena 

permintaan konsumen akan alat elektronik masih cukup tinggi. Dengan jaman 

modern seperti sekarang ini, manusia modern ingin selalu tampil stylish dan 

serba up to date. Dengan demikian perusahaan yang dapat menjual produknya 

adalah perusahaan yang mengetahui kebutuhan para konsumen. 

Menurut Suhanda Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer 

Indonesia (APKOMINDO), mengatakan, pertumbuhan pasar komputer di 

Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Pasifik. Karenanya, penetrasi teknologi 
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informasi negeri ini berpeluang terus berkembang. Tingkat penetrasi Teknologi 

Informasi (TI) di Indonesia saat ini sebesar 4% naik dari 3% dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2010 ini penjualan komputer diharapkan meningkat 

35% menjadi 3,8 juta unit dari 2,8 juta unit dari tahun sebelumnya. Secara umum 

pasar laptop di Indonesia masih dikuasai oleh brand - brand asing. Namun laptop 

lokal juga terus mengalami pertumbuhan. Tahun ini pertumbuhannya bisa 

mencapai 35 persen. (http://bataviase.co.id/node/178514)  

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia 

(APKOMINDO) Merry Harun laptop lokal, makin menguatkan pasar. Laptop 

lokal juga lebih fleksibel dan dari sisi kualitas tidak kalah dengan produk luar. 

Kelemahan dari laptop lokal hanya pada skala ekonomi yaitu dari sisi harga. 

Laptop lokal tidak kalah dengan buatan asing bahkan bisa lebih baik dari produk 

luar, maka dari itu pasar laptop lokal akan terus tumbuh dan berkembang. 

(http://bataviase.co.id/node/398520) 

PT Tera Data Indonusa adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang 

IT, yang mampu bersaing dengan perusahaan asing yang memasuki pangsa pasar 

di Indonesia dengan produknya yaitu Axioo. Sejak tahun 2005 Axioo adalah 

produsen laptop yang memakai ‘brand’ asli dari Indonesia. Saat ini Axioo telah 

berhasil menjadi perusahaan terdepan di industri komputasi dan teknologi 

informasi nasional. Bahkan Axioo telah merambah pasar yang lebih luas di 

berbagai negara Asia Tenggara dan Eropa.  

http://bataviase.co.id/node/178514
http://bataviase.co.id/node/398520
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Axioo selalu berupaya untuk melakukan inovasi dan menghadirkan produk 

– produk tekhnologi informasi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasaan konsumen, Axioo memiliki beberapa seri untuk jenis laptop dan 

notebook seperti seri Zetta, Neon, dan Pico. Axioo akan selalu menyediakan 

teknologi informasi yang ideal dan fungsional bagi kehidupan masyarakat 

modern.  

Axioo memiliki beberapa pesaing yang cukup berat baik yang berasal dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa pesaing Axioo dari dalam negeri 

seperti: A-Note, Zyrex, Byon, BenQ. Sedangkan pesaing Axioo yang berasal dari 

luar negeri seperti: Apple, Toshiba, Acer, Dell, HP, Lenovo, dan Asus. 

Walaupun memiliki banyak pesaing Axioo tetap bisa meningkatnya penjualan 

sekitar 50% setiap tahunnya. Axioo juga menargetkan akan menjadi market 

leader di Indonesia pada tahun 2012. Saat ini Axioo berada di di peringkat ke 

delapan pada laptop dan notebook terbaik di Indonesia dan yang masih 

mendominasi adalah merk luar seperti Apple, Toshiba, Acer, Asus, HP, dan 

Lenovo.  
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Tabel 1.1 

Peringkat Laptop (Notebook) Terbaik 

 

1.  
 

Apple MacBook  5.00

2.  
 

Lenovo G450 (Notebook)  5.00

3.  
 

Acer Aspire One (Notebook)  4.80

4.  
 

Acer (Notebook)  4.70

5.  
 

Asus K40IN-A1 (Notebook)  4.50

6.  
 

Laptop TOSHIBA  4.33

7.  
 

Acer 4540 (Notebook)  4.00

8.  
 

AXIOO PICO (Laptop)  4.00

9.  
 

HP Mini Note (Notebook)  3.50

(http://indorating.com/irating.php?vpid=55010304) 

Dari tabel di atas walaupun masih di dominasi oleh merk atau brand asing, 

merk Axioo mampu bersaing di pasaran. Dan telah di jelaskan sebelumnya 

tingkat penjualan dapat meningkat hingga 50% tiap tahunnya,hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dapat dikarenakan kebutuhan 

http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Apple%20MacBook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Lenovo%20G450%20Notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_aspire_one_notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Asus%20K40IN-A1%20Notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Laptop%20TOSHIBA&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Acer%204540%20notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=AXIOO%20PICO%20Laptop&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=HP%20Mini%20Note%20Notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Apple%20MacBook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Lenovo%20G450%20Notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_aspire_one_notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Asus%20K40IN-A1%20Notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Laptop%20TOSHIBA&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Acer%204540%20notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=AXIOO%20PICO%20Laptop&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=HP%20Mini%20Note%20Notebook&vpid=55010304
http://indorating.com/irating.php?vpid=55010304
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seseorang atau konsumen terhadap barang atau yang diinginkan. Kebutuhan 

konsumen di pengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan 

sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya, dan proses ini pengaruh bagi konsumen dan 

masyarakat. 

Perilaku konsumen juga di pengaruhi oleh gaya hidup, karena gaya hidup 

merupakan salah satu indikator dari faktor pribadi yang turut berpengaruh. Jika 

diartikan gaya hidup merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang 

secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan.  

Sebagai langkah awal penelitian ini, peneliti melakukan prasurvey pada 

Tanggal 18 Oktober 2010 dengan 30 responden yang menggunakan laptop 

Axioo. Prasurvey ini di lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang alasan – alasan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan 

pembelian laptop Axioo.  

Variabel – variabel yang mempengaruhi dalam pembelian laptop Axioo: 

NO Variabel – variabel yang mempengaruhi konsumen 
dalam keputusan pembelian laptop Axioo 

Jumlah 
responden  

1 Banyak varian warna 5 

2 Memiliki warna menarik 11 



6 
 

3 Garansi resmi 9 

4 Bentuk atau modelnya menarik 6 

5 Ukuran laptop Axioo tidak terlalu besar 1 

6 Keyboardnya dapat digunakan dengan baik 8 

7 Jenis layar LCD 2 

8 Kapasitas memory lebih besar dari merk lainnya 2 

9 Ada Bluetoothnya  7 

10 Software yang di tawarkan Axioo asli  6 

11 Fiturnya tidak kalah dengan merk lain 5 

12 Daya tahan baterry lebih lama 3 

13 Jenis intel prosesornya yang modern 9 

14 Dapat di gunakan untuk mengetik 10 

15 Dapat di gunakan untuk internet 4 

16 Dapat di gunakan untuk barmain game 5 

17 Dapat di gunakan untuk membuat tugas 7 

18 Harga terjangkau 27 

19 Penghasilan orang tua 16 

20 Mendapat potongan harga 5 

21 Saat membeli di pameran mendapat bonus  8 

22 Ikut – ikutan teman 5 

23 Mengikuti trend gaya hidup 7 

24 Merk sudah terkenal 8 

25 Merk dalam negeri 4 
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Dari dari data di atas, terdapat variabel - variabel yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian laptop Axioo. Dalam  

pengambilan keputusan pembelian dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek terhadap produk – produk yang ditemukan. Brand juga memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian. Brand adalah produk 

plus dan berhak meminta konsumen untuk memberikan pengorbanan extra. 

Tanpa sebuah brand sebuah produk hanya menjadi komoditas. Setiap brand 

adalah produk, tetapi tidak semua produk adalah brand. Suatu brand sulit di tiru 

oleh pesaing karena persepsi yang konsisten dari konsumen atas nilai suatu brand 

tidak mudah di ciptakan. Konsumen akan menimbang kebutuhannya untuk 

memilih spesifikasi yang cocok, tidak memaksakan spesifikasi tinggi agar 

memperoleh harga akhir yang lebih baik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP MEREK 

AXIO STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo?  
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b. Faktor yang paling dominan mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijaprnata dalam keputusan pembelian laptop Axioo? 

c. Bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata terhadap 

Axioo yang merupakan brand dalam negeri?  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo.  

b. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar tanggapan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata terhadap Axioo yang merupakan brand dari Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitiuan 

a. Bagi perusahaan. 

Untuk memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian laptop Axioo dan 

untuk mengetahui pandangan konsumen tentang produk Axioo yang 

menggunakan brand Indonesia 

b. Bagi masyarakat umum. 
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Dapat memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat umum terutama 

calon pembeli laptop Axioo. 

c. Bagi peneliti. 

Dari hasil penelitian di harapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Brand 

Brand menurut Ike  Janita (2005) adalah ide, kata, desain grafis dan suara 

atau bunyi yang mensibolisasi produk, jasa, perusahaan  yang memproduksi 

produk dan jasa tersebut. Terdapat konsep dasar branding, konsep dasar branding 

di pengaruhi oleh asumsi produsen atas tiga faktor, yaitu jenis produk itu sendiri, 

intensitas persaingan, dan bagaimana konsumen memilih dan mengkonsumsi 

suatu produk. Sebuah  brand dapat di bangun menggunakan konsep funtional 

brand, experiential brand, image brand (Tybout dan Carpenter, 1999). 

1. Funtional brand  

Produsen memilih konsep ini dengan latar belakang asumsi bahwa 

konsumen membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk 

memuaskan kebutuhan fungsional dan memilih produ yang 

memberikan utilitas maksimum. Brand yang memiliki posisi seperti ini 

membangun relasi dengan konsumennya atas dasar ambisi untuk 

membantu konsumen memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2. Experiential brand  
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Sebuah experiential brand di bangun berdasarkan asumsi bahwa diatas 

kebutuhan pokok konsumen mempunyai keinginan dan hasrat. Sebuah 

experiential brand bisa terdiri dari produk fisik tetapi justru dengan 

unsur – unsur yang menyertai konsumsi produk atau pada aspek 

lingkungan aspeknya. 

3. Image Brand 

Suatu  Image Brand dibangun untuk menciptakan image atau citra dari 

suatu produk. Konsumen bersedia membayar lebih tinggi dan 

menganggapnya berbeda karena brand ini di persepsikan memancarkan 

asosiasi dan citra tertentu. Perancang Image Brand berusaha memenuhi 

hasrat konsumen untuk menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih 

besar, di pandang terhormat oleh orang lain, atau untuk mendefinisikan 

diri menburut citra yang diinginkan. Image Brand menjadi pilihan pada 

saat persaingan yang sudah mencapai taraf di mana produk – produk 

yang ditawarkan sudah tidak lagi memiliki perbedaan yang berarti. 

Menurut Patricia (2001) brand adalah entitas yang mudah di kenali dan 

menjanjikan niali – nilai tertentu. Kotler (2000) mengatakan bahwa konsumen 

memproses informasi tentang pilihan brand untuk membuat keputusan terakhir. 

Konsumen pasti memiliki kebutuha. Dari kebutuhan tersebut konsumen mencari 

manfaat dan mengevaluasi atribut produk. Konsumen memberikan bobot berbeda 

untuk setiap atribut sesuai dengan kepentingan. Kemudian  konsumen tersebut 
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akan menghimpun kepercayaan terhadap brand tersebut.  

 

 

2.2  Perilaku Konsumen 

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu dasar untuk mempengaruhi suatu 

konsumen dalam keputusan pembelian, berikut beberapa pengertian perilaku 

konsumen menurut para ahli: 

 Menurut Schiffman, Kanuk (2004) perilaku konsumen adalah perilaku 

yang di tunjukkan konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, 

pengevaluasian, dan penggantian produk dan jasa yang diharapkan dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen.  

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1994) perilaku konsumen adalah 

sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan mendahului dan 

menyusul suatu tindakan.   

Menurut Loudon dan Della Bitta (1996) perilaku konsumen adalah proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu – individu yang semuanya 

ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/pengaruh-kepuasan-konsumen-terhadap.html
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mengabaikan barang-barang dan jasa – jasa. 

Perilaku konsumen adalah kegiatan – kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang – barang dan 

jasa – jasa tersebut didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentuan kegiatan – kegiatan tersebut (Dharmmesta dan Handoko, 2000). 

2.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut 

kotler dan Amstrong (2001) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi perilaku konsumen:  

1. Faktor kebudayaan  

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh paling luas dan paling dalam 

terhadap perilaku konsumen. Maka pemasar harus memahami peran kultur, 

subkultur, dan sosial pembeli. 

a. Kultur 

Nilai – nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari 

seseorang melalui keluarga dan lembaga penting lainnya. Penentu paling 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Kulture, mengacu pada 

nilai – nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari 

seseorang secara terus – menerus dalam sebuah lingkungan.  

b. Subkultur 

Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan persamaan 

pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah. 
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Meskipun konsumen pada negara yang berbeda mempunyai suatu 

kesamaan, nilai, sikap, dan perilakunya seringkali berbeda secara 

dramatis.  

c. Kelas sosial 

Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan 

perilaku. Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok - 

kelompok kecil. Dimana kelompok orang tersebut mempunyai pengaruh 

langsung yang disebut membership group. Membership group terdiri 

dari dua, meliputi primary groups (keluarga, teman, tetangga, dan rekan 

kerja) dan secondary groups yang lebih formal dan memiliki interaksi 

rutin yang sedikit (kelompok keagamaan, perkumpulan profesional dan 

serikat dagang).  

b. Keluarga  

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku   pembelian. 

Suami, istri, dan anak dalam pembelian suatu produk dan servis masing 

– masing berbeda.  

c. Peran dan status 

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, perkumpulan, 

organisasi. Sebuah peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan untuk 
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dilakukan sesuai dengan yang disekitarnya.  

 

 

3. Faktor Pribadi 

a. Usia dan daur hidup 

Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sapanjang 

hidup mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai 

denga usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga.  

b. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. 

Dengan adanya kelompok – kelompok pekerjaan, perusahaan dapat 

memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan kelompok pekerjaan 

tertentu. 

c. Keadaan ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. 

Situasi ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pemilihan produk dan 

keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. 

d. Gaya hidup 

Orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. 

e. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin 
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kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang 

itu sendiri. Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan 

perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri. 

4. Faktor psikologi 

a. Motivasi 

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk 

mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang 

dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan 

manusia diatur menurutsebuah hierarki, dari yang paling mendesak 

sampai paling tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, 

sosial, harga diri, pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling 

mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi 

motivator, dan orang tersebut akan kemudian mencoba untuk 

memuaskan kebutuhan paling penting berikutnya. 

b. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, dan 

menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang 

berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi 

yang berbeda dari rangsangan yang sama. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan berubah 

sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima atau dari pengalaman 



17 
 

sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun 

pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan 

menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama. 

d. kepercayaan and Sikap 

Kepercayaan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 

mempercayai sesuatu. Kepercayaan dapat didasarkan pada pengetahuan 

asli, opini, dan iman. Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan suka 

atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang 

pada sebuah obyek atau ide. 

Faktor ekternal yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut kotler 

dan Amstrong (2001) adalah yang di sebut stimuli yang terdiri dari : 

1. Stimuli pemasaran: suatu program yang dirancang sedemikian oleh 

perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan dari pasar. 

2. Stimuli lingkungan makro: faktor – faktor yang berdampak luas 

seperti: ekonomi, politik, teknologi, lingkungan alam, dan sosial 

budaya.  

2.3  Pengertian Keputusan Pembelian 

Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau 

merk. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali 

dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik 



18 
 

berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. 

Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri, sesuai dengan karakteristik 

pribadinya, dan pada akhirnya diambil keputusan untuk pembelian. Beberapa 

pengertian keputusan pembelian menurut para ahli: 

Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kanuk (2004) adalah pemilihan 

dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif. 

Keputusan pembelian merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian (Assael,2001) 

Pengertian keputusan pembelian menurut Howard (1994) adalah 

keputusan membeli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu. 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses 

dalam pengambilan keputusan tersebut itu dapat dilakukan. Terdapat tahap 

proses pengambilan keputusan, yaitu:  

        
Gambar 2.3 Poses Pengambilan Keputusan 
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1. Tahap pengenalan masalah, yaitu saat pembeli mengenali kebutuhan untuk 

membeli suatu barang atau produk. 

2. Pencarian informasi, yaitu tahap konsumen mencari informasi untuk 

memperoleh pengetahuan tentang barang yang dibutuhkan dari sumber – 

sumber yang mungkin didapatkan. 

3. Evaluasi terhadap merek yang kompetitif, membuat penilaian akhir dan 

mengembangkan keyakinan tentang posisi merek terhadap atributnya. 

4. Melalui evaluasi konsumen sampai pada sikap keputusan pembelian atas 

preferensi dari bermacam-macam merek melalui prosedur atribut. 

5. Setelah pembelian konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidak puasan 

kemudian melakukan tindakan untuk mendapatkan perhatian dari pemasar. 

2.4 Tipe Perilaku Pembelian Konsumen 

Tipe perilaku konsumen menurut Henry Assel yang kemudian di kutip oleh 

Kotler (2000) membedakan empat tipe perilaku pembelian konsumen 

berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara 

merek. Tipe tersebut sebagai berikut:    

                                           Keterlibatan 

                              Tinggi                              Rendah    

      Banyak                        Complex Buying 
Behavior 

Variety Seeking 
Buying Behavior 

Dissonance Reducing 
Buying Behavior 

Habitual Buying 
Behavior  

       Perbedaan merk  

Sedikit  

 

Gambar 2.4 Tipe Perilaku Konsumen 
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a. Complex Buying Behavior (Perilaku Pembelian Yang Rumit) 

Perilaku pembelian yang rumit akan menimbulkan keterlibatan yang 

tinggi dalam pembelian dan menyadari adanya perbedaan yang jelas di 

antara merek – merek yang ada. Pemasar harus menyusun strategi 

untuk member informasi kepada konsumen tentang atribut produk. 

b. Dissonance Reducing Buying Behavior (Perilaku Membeli untuk 

mengurangi keragu – raguan) 

Perilaku ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen 

menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merk.  

c. Habitual Buying Behavior (Perilaku Membeli Berdasarkan Kebiasaan) 

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

berdasarkan kesetiaan terhadap merk. Konsumen membeli produk 

karena sudah mengenal produk tersebut. 

d. Variety Seeking Buying Behavior (Perilaku Membeli Mencari 

Keragaman)  

Perilaku ini memiliki keterlibatan rendah, namun terdapat perbedaan 

merk yang jelas. 

2.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan prasurvey terdapat 25 variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, kemudian akan di analisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis 
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faktor yang memperoleh factor – faktor mana yang mempengaruhi keputusan 

pembelian.  

Variabel – variabel yang mempengaruhi konsumen 
dalam keputusan pembelian laptop Axioo 

1 Banyak varian warna 

2 Memiliki warna menarik 

3 Garansi resmi 

4 Bentuk atau modelnya menarik 

5 Ukuran laptop Axioo tidak terlalu besar 

6 Keyboardnya dapat digunakan dengan baik 

7 Jenis layar LCD 

8 Kapasitas memory lebih besar dari merk lainnya 

9 Ada Bluetoothnya  

10 Software yang di tawarkan Axioo asli  

11 Fiturnya tidak kalah dengan merk lain 

12 Daya tahan batrai lebih lama 

13 Jenis intel prosesornya yang modern 

14 Dapat di gunakan untuk mengetik 

15 Dapat di gunakan untuk internet 

16 Dapat di gunakan untuk barmain game 

17 Dapat di gunakan untuk membuat tugas 

18 Harga terjangkau 

19 Penghasilan orang tua 

20 Mendapat potongan harga  

21 Saat membeli di pameran mendapat bonus  

22 I kut – ikutan teman 

23 Mengikuti trend gaya hidup 

Faktor – faktor 
yang 
mempengaruhi 
dalam keputusan 
pembelian 
laptop Axioo

Analisis 
Faktor dan 

Analisis 
dekriptif  
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24 Merek sudah terkenal 

25 Merek dalam negeri 

Gambar 2.5 Kerangka Pikir Peneliti. 

2.6 Definisi Operasional     

Definisi operasional merupakan penjabaran dari tiap – tiap variabel dalam 

indikator terperinci: 

1. Banyak varian warna, Axioo memiliki tampilan luar yang beragam. 

2. Memiliki warna yang mearik Axioo memiliki tampilan yang menarik 

sehingga dapat menimbulkan minat beli konsumen. 

3. Garansi resmi Axioo, member kartu jaminan resmi yang di berikan kepada 

konsumen terhadap produk yang telah di beli . 

4. Bentuk atau modelnya menarik, Axioo memiliki tampilan luar yang tak kalah 

dengan merk lain.  

5. Ukuran laptop tidak terlalu besar, Axioo memiliki bentuk yang tidak terlalu 

besar.   

6. Keyboardnya dapat digunakan dengan baik, sebuah perangkat keras yang 

dimiliki Axioo dan dapa di gunakan dengan baik. 

7. Jenis layar LCD, Axioo menampilkan tampilan layar yang terus berkembang 

sesuai keinginan konsumen. 

8. Kapasitas memory lebih besar dari merk lain, Axioo mempunyai kapasitas 



23 
 

penyimpanan data yang lebih besar dari laptop lainnya. 

9. Ada bluetoothnya, laptop Axioo memiliki aplikasi yang dapat di gunakan 

untuk pengiriman data. 

10. Software yang di tawarkan oleh Axioo asli, program yang ada di dalam laptop 

Axioo asli. 

11. Fiturnya tidak kalah dengan merk lain, Axioo menampilkan pilihan yang ada 

dalam laptop yang tidak kalah dengan merk lain. 

12. Daya tahan batrai lebih lama, Axioo memiliki umur ekonomis batrai yang 

cukup lama. 

13. Jenis intel prosesornya modern, sebuah perangkat yang ada dalam Axioo dan 

terus berkembang. 

14. Dapat digunakan untuk mengetik, konsumen membeli laptop Axioo sesuai 

dengan apa yang di perlukan yaitu dapat di gunakan untuk mengetik. 

15. Dapat digunakan untuk internet, konsumen membeli laptop Axioo untuk 

melakukan browsing internet. 

16. Dapat di gunakan untuk bermain game, konsumen membeli laptop Axioo 

sesuai dengan apa yang di perlukan oleh konsumen, dengan bermain game 

untuk menghilangkan kebosanan. 

17. Dapat digunakan untuk membuat tugas, konsumen membeli laptop Axioo 

untuk memudahkan dalam pembuatan tugas. 
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18. Harga terjangkau, seberapa besar pengorbanan yang harus di keluarkan 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. 

19. Penghasilan orang tua, pandapatan yang di hasilkan oleh orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan. 

20. Mendapat potongan harga, Axioo memberikan pengurangan harga saat 

membeli di pameran. 

21. Saat membeli di pameran mendapat bonus, pembelian yang di lakukan di 

tempat tertentu dan mendapatkan  suatu barang tambahan yang di berikan 

secara cuma – cuma  kepada konsumen saat membeli suatu barang atau 

produk. 

22. Ikut – ikutan teman, konsumen dalam melakukan pembelian terpengaruh oleh 

pergaulan dalam sehari – hari. 

23. Mengikuti trend gaya hidup, konsumen mengikuti perkembangan jaman yang 

di pengaruhi oleh lingkungan sekitar yang terjadi dalam hidupnya. 

24. Merek sudah terkenal, nama Axioo sudah di kenal oleh konsumen, sehingga 

menjadi motif konsumen untuk memillih Axioo. 

25. Merek dalam negeri, Axioo buatan dalam negeri yang sudah terkenal di 

kalangan konsumennya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah para mahasiswa yang telah membeli laptop 

Axioo dengan lokasi penelitian di lakukan di Universitas Katolik Soegijapranata. 

Alasan pemilihan objek penelitian mahasiswa dan lokasi penelitian di Universitas 

Katolik Soegijapranata, dikarenakan target market  Axioo adalah kaum muda 

seperti para mahasiswa dan lokasi penelitian berada Universitas Katolik 

Soegijapranata, karena Universitas Katolik Soegijapranata memiliki area hotspot 

sehingga banyak mahasiswa yang memiliki laptop menggunakan fasilitas 

tersebut.  

3.2 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. 

Menurut Widayat (2004) populasi adalah keseluruhan dari kumpulan beberapa 

elemen yang memiliki beberapa karakteristik umum, yang merupakan wilayah 
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dimana penelitian tersebut akan di generalisasi. Populasi dari penelitian ini 

adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. 

Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan teknik yang dia gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik 

penentuan sampel yang mula – mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. 

Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 50 orang. Sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para mahasiswa 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan  adalah data primer. Data primer ini telah di 

peroleh dari hasil penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2008) kuesioner 

adalah teknik  pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan dan pernyataan untuk di jawab responden.   

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner dengan pengukuran data menggunakan skala likert. Skala likert 

di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi sesorang atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Skala likert pada kuesioner peneliti: 

1. Sangat setuju  5   

2. Setuju   4 
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3. Netral    3 

4. Tidak setuju   2 

5.   Sangat tidak setuju 1 

3.5 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana skor atau nilai atau ukuran yang 

diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang 

ingin diukur. Apa bila angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 

angka tabel korelasi pada baris N dan taraf signifikan 5%. Apabila r hitung > r 

tabel korelasi antara butir dengan skor total pada tarif signifikasi 5%, maka 

pertanyaan atau pernyataan yang digunakan tesebut valid. Sebaliknya, apabila r 

hitung < r tabel korelasi antara butir dengan skor total pada signifikasi 5%, 

maka pertanyaan atau pernyataan yang digunakan tersebut tidak valid, sehingga 

harus diperbaiki atau dibuang (Sugiyono, 2008). 

Tabel 3.1. 

Uji Validitas Kuesioner 

Item r Hitung r Tabel Hasil 

VAR00001 0,085 0, 3494 Tidak valid 
VAR00002 0,443 0, 3494 Valid 
VAR00003 0,621 0, 3494 Valid 
VAR00004 0,547 0, 3494 Valid 
VAR00005 0,128 0, 3494 Tidak valid 
VAR00006 0,355 0, 3494 Valid 
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VAR00007 0,156 0, 3494 Tidak valid 
VAR00008 0,299 0, 3494 Tidak valid 
VAR00009 0,445 0, 3494 Valid 
VAR00010 0,851 0, 3494 Valid 
VAR00011 0,814 0, 3494 Valid 
VAR00012 -0,017 0, 3494 Tidak valid 
VAR00013 0.505 0, 3494 Valid 
VAR00014 0,878 0, 3494 Valid 
VAR00015 0,131 0, 3494 Tidak valid 
VAR00016 0,123 0, 3494 Tidak valid 
VAR00017 -0,202 0, 3494 Tidak valid 
VAR00018 0,878 0, 3494 Valid 
VAR00019 0,690 0, 3494 Valid 
VAR00020 0,674 0, 3494 Valid 
VAR00021 0,878 0, 3494 Valid 
VAR00022 0,066 0, 3494 Tidak valid 
VAR00023 0,838 0, 3494 Valid 
VAR00024 0,768 0, 3494 Valid 
VAR00025 0,149 0, 3494 Tidak valid 

Sumber : data primer, diolah tahun 2011 

Dari tabel di atas indikator VAR00001, VAR00005, VAR00007, 

VAR00008, VAR00012, VAR00015, VAR00016, VAR00017, VAR00022, 

VAR00025 merupakan pernyataan yang tidak valid sehingga harus dihilangkan. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif 

konsisten dari waktu ke waktu. Apabila nilai α > 0,60 maka item pernyataan 

tersebut dapat dinyatakan reabilitas, apabila nilai α < 0,60, maka item 

pernyataan dapat dinyatakan reabilitas.    
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Dari hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 

0,860 yang lebih besar dari 0,60 sehingga hasil kuesioner yang ada dikatakan 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

a. Analisis Faktor.  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

faktor. Analisis faktor pada prinsipnya digunakan untuk meringkas sejumlah 

variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor.  Proses 

dalam analisis faktor adalah: 

1. Memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor. 

Analisis faktor berupaya mengelompokkan sejumlah variabel, maka 

harus ada korelasi yang cukup kuat antara variabel sehingga akan 

terjadi pengelompokan. Jika sebuah variabel atau lebih berkorelasi 

lemah dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut akan di 

keluarkan dari analisis faktor.    

2. Menentukan jumlah faktor. 

Dengan di lakukan ektraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau 

beberapa faktor. Beberapa metode pencarian faktor adalah Principal 

Componen dan Maximum Likehood. 

3. Rotasi faktor. 

Rotasi faktor di lakukan untuk memperjelas apakah faktor yang 

terbentuk sudah secara signifikan berbeda dengan faktor lainnya.   
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4. Memberi nama pada faktor. 

Setelah faktor – faktor terbentuk maka proses dilanjutkan dengan 

menamakan faktor yang ada. Penamaan faktor dapat di lakukan dengan 

cara mengetahui variabel – variabel yang membentuk faktor dan 

dianggap bisa mewakili variabel – variabel anggota tersebut. 

b. Analisis Deskriptif. 

Analisis deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 

objek sesuai dengan apa adanya. Menurut  Iqbal Hasan Analisis deskriptif 

merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil 

penelitian berdasarkan satu sample. Penelitian deskriptif pada umumnya 

dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Hasil 

analisis deskriptif berguna untuk mendukung interpretasi terhadap hasil 

analisis dengan teknik lainnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah para mahsiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata yang telah membeli dan menggunakan laptop merk Axioo. 

Responden tersebut memiliki usia yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, dan 

uang saku yang berbeda. Maka untuk mendapatkan gambaran umum mengenai 

responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1. 

Jumlah Responden Berdasarkan Usia Dengan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin 
Usia 

Laki-Laki Perempuan Total Total (%) 

18 - 19 3 9 12 24% 

20 - 21 11 14 25 50% 

22 - 23 7 6 13 26% 

Total 21 29 50 100% 

Total (%) 42% 58% 100% 

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar responden adalah berjenis 

kelamin perempuan, yaitu sebanyak 58% dan yang  berjenis kelamin laki – laki 
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sebanyak 42%. Pada tabel di atas juga dapat di ketahui bahwa usia 20-21 tahun  

adalah yang paling besar, karena sebanyak 50%  responden yang telah 

menggunakan laptop merk Axioo, baik yang berjenis kelamin perempuan 

maupun laki – laki. 

Tabel 4.2. 

Jumlah Uang Saku Responden 

Uang Saku Jumlah responden Total % 

Rp300.000-Rp500.000 38 76% 

Rp600.000-Rp800.000  11 22% 

Rp900.000-Rp1.500.000 1 2% 

Jumlah  50 100% 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui rata – rata uang saku responden 

antara Rp300.000-Rp500.000, yaitu sebanyak 76 %. Dengan demikian responden 

dalam penelitian ini merupakan responden yang berasal dari kelas menengah.  

4.2. Hasil Analisis Faktor 

4.2.1. Uji Kecukupan Sampling 

Pengujian kecukupan data sampling secara keseluruhan terhadap variabel 

penelitian dapat diukur dengan menggunakan Kaiser Meyer Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO MSA). Sedangkan pengujian untuk masing-masing 

variabel secara sendiri-sendiri dengan menggunakan anti image correlation. 

Nilai yang berada di atas 0,5 menunjukkan adanya kecukupan data sampling. 

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa terdapat cukup besarnya korelasi dari 
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variabel-variabel tersebut sehingga memungkinkan dapat terbentuknya faktor-

faktor yang lebih sederhana. Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa: 

1. Pengujian KMO-MSA (Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) menunjukkan angka besar 0,760. Angka KMO-MSA ini 

berada di atas 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama semua indikator layak untuk dilakukan analisis faktor.  

KMO and Bartlett's Test

,760

426,782
105
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
2. Untuk dapat diproses lebih lanjut maka pada Anti Image Matrices, 

khususnya pada bagian Anti Image Correlation harus di atas 0,5, terlihat 

sejumlah angka yang bertanda ‘a’, yang menandakan besaran MSA 

sebuah indikator.  

Tabel 4.3. 

Hasil Anti-Image Matrices 

Variabel Anti Image Correlation 

VAR00002 0,793ª 

VAR00003 0,791ª 

VAR00004 0,467ª 

VAR00006 0,865ª 

VAR00009 0,783ª 

VAR00010 0,866ª 
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VAR00011 0,760ª 

VAR00013 0,620ª 

VAR00014 0,815ª 

VAR00018 0,769ª 

VAR00019 0,650ª 

VAR00020 0,764ª 

VAR00021 0,850ª 

VAR00023 0,752ª 

VAR00024 0,697ª 

Ternyata ada satu indikator yang mempunyai MSA di bawah 0,5 yaitu 

VAR00004. Karena MSA dari indikator VAR00004 di bawah 0,5, maka 

indikator tersebut dikeluarkan dari pemilihan indikator. 

Tabel 4.4. 

Hasil Anti-Image Matrices (Tanpa VAR00004) 

Variabel Anti Image Correlation 

VAR00002 0,793ª 

VAR00003 0,780ª 

VAR00006 0,823ª 

VAR00009 0,807ª 

VAR00010 0,862ª 

VAR00011 0,824ª 

VAR00013 0,717ª 

VAR00014 0,818ª 

VAR00018 0,790ª 

VAR00019 0,795ª 

VAR00020 0,761ª 
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VAR00021 0,847ª 

VAR00023 0,744ª 

VAR00024 0,877ª 

 

Pada Anti Image Matrices yang ke dua ternyata tidak ada indikator yang 

mempunyai MSA di bawah 0,5 sehingga empat belas indikator dapat dilakukan 

analisis faktor. 

4.2.2.  Penentuan Jumlah Faktor 

Setelah terpenuhinya syarat sampling untuk penggunaan analisis faktor, 

langkah selanjutnya adalah menerapkan analisis faktor tersebut pada satu model 

tertentu. Dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah metode 

Principal Component Analysis (PCA). Hasil pada model ini dapat ditunjukkan 

pada nilai communalities dari masing-masing variabel, yang menunjukkan 

besarnya kondisi variabel awal dan kondisi variabel setelah ekstraksi. Dari hasil 

SPSS pada bagian communalities, menunjukkan bahwa semua variabel awal 

tidak seluruhnya mampu terekstraksi menjadi faktor yang lebih ringkas, namun 

diperoleh semuanya mampu terekstraksi lebih dari 50%. 

Selanjutnya dalam penentuan jumlah faktor dalam analisis faktor yang 

dapat diterima adalah dengan melihat pada nilai Eigenvalue. Nilai eigenvalue 

yang lebih besar dari 1 akan merupakan suatu faktor yang signifikan. 

Berdasarkan pada syarat yang ditentukan yaitu eigenvalue  yang lebih besar 

dari 1 yang dapat diterima sebagai suatu faktor, maka pada tahap ini diperoleh 

sebanyak tiga faktor baru dari hasil ekstraksi dari empat belas variabel. 
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Tabel 4.5. 

Nilai Eigenvalue, Varians dan Kumulatif Varians 

Total Variance Explained

6,017 42,976 42,976 6,017 42,976 42,976
2,065 14,749 57,725 2,065 14,749 57,725
1,146 8,189 65,914 1,146 8,189 65,914
,918 6,559 72,472
,792 5,654 78,126
,674 4,811 82,937
,557 3,978 86,915
,451 3,222 90,138
,369 2,634 92,771
,347 2,482 95,253
,235 1,679 96,932
,166 1,183 98,115
,150 1,070 99,185
,114 ,815 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh tiga faktor yang memiliki nilai 

eigenvalue yang lebih besar dari 1, dengan jumlah varians kamulatif sebesar 

65,914%. Hal ini berarti bahwa dari empat belas variabel tersebut, hanya 

65,914% saja yang mampu terekstraksi membentuk tiga buah faktor yang 

lebih ringkas. Sedangkan sisanya tidak dapat terekstraksi.  

Grafik Scree Plot 



37 
 

Grafik Scree Plot digunakan untuk mengetahui melalui grafik 

perpotongan sumbu X dan sumbu Y dari faktor 1 dengan Total initial 

Eigenvalues pada tabel.  

 

           Y 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           X 

Scree Plot

7

6

5

Eigenvalue 
4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Component Number

 
Gambar 4.2.2. Grafik Scree Plot 

Berdasarkan grafik Scree Plot di atas dapat terlihat bahwa faktor satu 

hingga tiga memiliki nilai di atas satu (sumbu Y). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat tiga faktor yang bagus untuk ‘meringkas’ empat belas variabel 

tersebut. 

4.2.3 Pengelompokkan Variabel Ke Dalam Faktor 

 Pengelompokan variabel ke dalam faktor adalah didasarkan pada nilai 

loading factor yang menunjukkan besarnya korelasi antara masing-masing 
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variabel dengan faktor yang terbentuk. Dengan demikian nilai loading faktor 

yang terbesar menunjukkan bahwa suatu variabel akan merupakan satu 

keanggotaan faktor yang paling kuat. 

 

Tabel 4.6. 

Loading Faktor dan Penentuan Faktor Tanpa Rotasi 

Component Matrixa

,518 ,418 -,047
,625 ,447 -,036
,606 ,346 ,289
,571 ,614 ,110
,803 ,099 ,215
,759 ,129 -,495
,522 ,199 ,650
,745 ,104 -,484
,770 -,037 -,213
,500 -,373 ,104
,601 -,668 ,093
,770 -,221 -,021
,688 -,525 ,183
,588 -,454 -,034

VAR00002
VAR00003
VAR00006
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00013
VAR00014
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00023
VAR00024

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
3 components extracted.a. 

 
 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keanggotaan dari masing-

masing faktor. Namun demikian hasil tersebut menunjukkan masih 

terdapatnya kesulitan dalam menginterpretasikan faktor yang dibentuk. Maka 

untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus rotasi faktor akan sangat 

diperlukan, karena proses rotasi faktor memperlihatkan distribusi variabel 

yang lebih jelas dan nyata. 
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4.2.4. Rotasi Faktor 

 Rotasi yang digunakan dalam analisis ini adalah rotasi faktor varimax. 

Rotasi varimax ini dilakukan dengan cara merotasikan sumber-sumber faktor 

bersama untuk mendapatkan nilai dari bobot faktor kuadrat dari variabel yang 

paling tinggi. Suatu rotasi faktor tidak mengubah besarnya varians yang 

terekstraksi secara kumulatif, meskipun prosentase varians untuk masing-

masing faktor berubah.  

Tabel 4.7. 

Rotated Component Matrix a

-,007 ,496 ,446
,039 ,577 ,507
,163 ,705 ,216

-,096 ,734 ,408
,460 ,623 ,318
,281 ,187 ,851
,289 ,792 -,152
,294 ,172 ,827
,466 ,267 ,592
,614 ,116 ,101
,899 -,008 ,085
,641 ,276 ,393
,860 ,178 ,105
,705 ,033 ,236

VAR00002
VAR00003
VAR00006
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00013
VAR00014
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00023
VAR00024

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
 

Setelah menggunakan rotasi varians dapat terlihat hasil pengelompokan 

dari empat belas variabel ke dalam tiga faktor. Hasil pemisahan anggota-
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anggota faktor setelah di lakukan rotasi varians terlihat pendistribusian variabel 

yang lebih jelas dengan yang  menjadi bukan anggota faktor. 

4.2.5 Penamaan Faktor  

Setelah diperoleh tiga faktor yang merupakan hasil reduksi dari empat 

belas variabel. Kemudian penamaan faktor dapat di lakukan dengan cara 

mengetahui variabel – variabel yang membentuk faktor dan dianggap bisa 

mewakili variabel – variabel anggota tersebut. 

Tabel 4.8. 

   Penamaan Faktor 

NO Variabel % of 
Variance Component Nama Faktor 

VAR00019 Penghasilan orang tua 

VAR00020 Mendapat potongan harga 

VAR00021 Saat membeli di pameran 
mendapat bonus 

VAR00023 Mengikuti trend gaya 
hidup 

VAR00024 Merek sudah terkenal 

42,976 Faktor 1 
Pengaruh 

Lingkungan 
Eksternal 

VAR00002 Memiliki warna menarik 

VAR00003 Garansi resmi 

VAR00006 
Keyboardnya dapat 

digunakan dengan baik 

VAR00009 Ada Bluetoothnya 

VAR00010 
Software yang di tawarkan 

Axioo asli 

14,749 Faktor 2 Spesifikasi 
Produk 
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VAR00013 
Jenis intel prosesornya 

yang modern  

VAR00011 
Fiturnya tidak kalah 

dengan merek lain 

VAR00014 
Dapat di gunakan untuk 

mengetik 

VAR00018 Harga terjangkau 

8,189 Faktor 3 
Fitur dan 

Harga 

Faktor 1 

Faktor 1 terdiri dari variable – variabel yang telah terekstraksi, yaitu: 

VAR00019 (Penghasilan orang tua)  

VAR00020 (Mendapat potongan harga)  

VAR00021 (Saat membeli di pameran mendapatkan bonus)  

VAR00023 (Mengikuti trend gaya hidup)  

VAR00024 (Merek sudah terkenal)  

Faktor pertama ini setelah melalui hasil rotasi faktor memiliki prosentase 

varians sebesar 42,976%. Jika dilihat dari variabel – variabel tersebut maka 

faktor pertama ini dinamakan sebagai Faktor Pengaruh Lingkungan 

Eksternal. 

Faktor 2 

Faktor 2 terdiri dari variable – variabel yang telah terekstraksi, yaitu:  

VAR00002 (Memiliki warna menarik)  

VAR00003 (Garansi resmi)  

VAR00006 (Keyboardnya dapat digunakan dengan baik)  
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VAR00009 (Ada Bluetoothnya)  

VAR00010 (Softwear yang di tawarkan Axioo asli)  

VAR00013 (Jenis intel prosesornya yang modern)  

Faktor kedua ini setelah melalui hasil rotasi faktor memiliki prosentase 

varians sebesar 14,749%. Jika dilihat dari variabel – variabel tersebut maka 

faktor kedua ini dinamakan sebagai Faktor Spesifikasi Produk . 

Faktor 3 

Faktor 3 terdiri dari variabel – variabel yang telah terekstraksi, yaitu: 

VAR00011 (Fiturnya tidak kalah dengan merk lain)  

VAR00014 (Dapat di gunakan untuk mengetik)  

VAR00018 (Harga terjangkau)  

Faktor ketiga ini setelah melalui hasil rotasi faktor memiliki prosentase 

varians sebesar 8,189%. Jika dilihat dari variabel – variabel tersebut maka 

faktor ketiga ini dinamakan sebagai Faktor Fitur dan Harga. 

4.3 Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang 

berbagai kondisi lapang yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap 

pelaksanaan penelitian yang dapat di lakukan pada kondisi lingkungan sosial 

ekonomi dan daerah sample.  

Menurut Sugiyono analisis deskriptif di gunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpil 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
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umum atau genaralisasi. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat 

mendukung penelitian analisis faktor. 

4.3.1. Merk Laptop Dari Indonesia Yang Di Kenal Oleh Masyarakat  

Setelah menyebarkan kuesioner kepada 50 responden, sebagian besar 

responden mengetahui merek laptop dari Indonesia, yaitu sebesar 39 responden. 

Dari 39 responden tersebut menyebutkan beberapa merek, seperti: Axioo 

sebanyak 32 responden, Zyrex sebanyak 22 responden, dan Ben-Q sebanyak 13 

responden. Dan 11 responden tidak mengetahui merk laptop yang berasal dari 

Indonesia.  

Dengan adanya pameran laptop yang sering di lakukan oleh para 

produsen laptop sangat berpengaruh untuk mengetahui merk laptop apa saja 

yang berasal dari Indonesia. Hal ini di karenakan terdapat 22 responden 

mengetahui dari pameran yang di selenggarakan. Selain itu pemberitaan di 

koran atau majalah juga berperan karena terdapat 10 responden mengetahui dari 

koran atau majalah. Kemudian teman juga berperan dalam pemberian informasi 

yaitu terdapat 4 responden yang mengetahui dari teman, dan juga internet 

karena perkembangan teknologi sudah berkembang sehingga seseorang dengan 

mudah memperoleh informasi dengan internet, maka terdapat 3 responden 

mengetahui dari internet.  

4.3.2 Tanggapan Mengenai Merk Laptop Dari Indonesia   
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Dari 50 responden terdapat tanggapan yang berbeda – beda mengenai 

merek laptop dari Indonesia. Berikut beberapa tanggapan dari responden 

mengenai merk laptop dari Indonesia. 

 

 

  

Tabel 4.9. 

Jumlah Tanggapan Mengenai Merk Laptop Dari Indonesia   

Alasan Hasil 

Bagus 38% 

Cukup bagus 34% 

Kurang bagus 28% 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat 28% responden yang menganggap 

merek laptop dari Indonesia masih kurang bagus. Dengan demikian para 

responden menganggap merek laptop dari Indonesia bagus,  karena terdapat 

72% responden mengatakan merek laptop dari Indonesia bagus dan cukup 

bagus. 

4.3.3  Pembelian Laptop Axioo 

Pembelian laptop dapat di lakukan secara tunai maupun kredit, demikian 

pula para responden dalam penelitian ini. Dari 50 responden terdapat 84% 

responden membeli secara tunai. Terdapat beberapa alasan untuk para 

responden membeli secara tunai, seperti: cash back cukup besar, saat pameran 
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mendapatkan potongan harga. Dan terdapat 16% responden melakukan 

pembelian laptop Axioo secara kredit, hal ini di karenakan para responden 

masih bergantung pada penghasilan orang tua. 

 

 

 

4.3.4 Masa Penggunaan Laptop Axioo 

Dalam masa penggunaan tiap responden berbeda – beda ada yang masa 

penggunaanya kurang dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 1 tahun. Berikut 

berapa lama responden yang telah menggunakan laptop merek Axioo:  

a. <1 tahun : 3 responden 

b. 1 – 2 tahun : 42 responden 

c. 3 – 4 tahun : 5 responden 

Berdasarkan keterangan di atas, rata–rata responden telah menggunakan 

merek laptop Axioo selama 1-2 tahun dengan jumlah 42 responden. Masa 

penggunaan juga dapat menunjukkan seberapa besar kesetiaan responden 

terhadap merek tersebut. Dan sebelum menggunakan Axioo ternyata terdapat 

40% responden pernah menggunakan merek lain seperti:  HP, Zyrex, Compac, 

Acer, Lenovo, dan Asus   

4.3.5 Tanggapan Mengenai Kualitas, Warna, Dan Bentuk Laptop Axioo 

Setiap orang memiliki tanggapan yang berbeda - beda mengenai suatu 

merek tertentu. Demikian pula tanggapan para responden pada penelitian ini 
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memiliki tanggapan atau pendapat tersendiri mengenai kualitas, warna, dan 

bentuk laptop merek Axioo.  

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Jumlah Tanggapan Kualitas Laptop Merek Axioo 

Alasan  Hasil 

Bagus 54% 

Tidak bagus 46% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan laptop merek Axioo kualitasnya bagus, 

karena terdapat 54% responden berpendapat merek Axioo tidak kalah dengan 

merek lain dan program yang terdapat dalam laptop merek Axioo hampir sama 

dengan merek lain. Tetapi terdapat pula 46% responden berpendapat bahwa 

kualitas Axioo tidak bagus. Hal ini perlu di perhatikan karena terdapat beberapa 

responden yang mengatakan sering rusak pada bagian komponen tertentu 

sehingga dapat mengakibatkan kekurangan dari Axioo.  

Tanggapan  Responden mengenai Bentuk Laptop Axioo. 

Seluruh responden mengatakan bentuk laptop Axioo tidak kalah dengan 

merek lain, terutama merek dari luar. Karena Axioo dapat menyesuaikan apa 

yang di butuhkan konsumen baik dalam bentuk fisik dari laptop Axioo, karena 
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konsumen terkadang melihat dari bentuk fisiknya sebelum melakukan 

pembelian.  

 

 

 

 

Tabel 4.11 

Jumlah Tanggapan Responden Mengenai Warna Laptop Axioo 

Alasan  Jumlah Responden 

Menyukai:  

1. Varian  warna bagus dan mengikuti 

perkembangan jaman yang terdapat   pada 

laptop Axioo sehingga dapat menarik minat beli 

konsumen.  

2. Warnanya menarik, sehingga banyak pilihan. 

 

20 responden 

 

 

 

11 responden 

Cukup menyukai:  

Warna cukup menarik karena sesuai dengan warna 

yang disukai.  

 

1 responden 

Kurang menyukai: 

Axioo memang mempunyai varian warna, tetapi 

terdapat beberapa yang  kurang menyukai. 

 

9 responden 

Tidak menyukai:  

Tidak menyukai varian warna yang terdapat pada 

Axioo, karena kadang warnanya tidak bagus. 

 

2 responden 

Tidak begitu mementingkan varian warna yang 

terdapat pada laptop Axioo.  

7 responden 
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Warna yang bervarian pada laptop Axioo juga mempengaruhi dalam 

keputusan pembelian. Axioo memiliki warna yang bervariasi, dan berdasarka 

tabel di atas responden menyukai warna–warna yang terdapat pada  laptop 

Axioo, yaitu sebanyak 31 responden. Tetapi ada juga responden yang tidak 

begitu memikirkan warna – warna yang terdapat pada laptop Axioo, hal ini di 

karenakan mereka hanya menginginkan warna yang netral seperti: hitam.  

4.3.6 Kelebihan Dan Kekurangan Laptop Axioo 

Setiap poduk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, maka tiap 

produk harus dapat mempertahankan kelebihan yang telah dimiliki dan harus 

meminimalkan kekurangan yang ada. Axioo pun memiliki beberapa kelebihan 

dan kekurangan. Berikut beberapa kelebihan Axioo:  

Tabel 4.12. 

Kelebihan dan Kekuarangan 

Kelebihan Kekurangan 

Alasan Jumlah 

Responden 

Alasan Jumlah 

responden 
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1. Murah. 

2. Perawatannya mudah. 

3. Hemat baterry 

4. Warnanya bagus 

24 responden 

16 responden 

4 responden 

6 responden 

1. Kurang praktis dalam 

menghidupkan, 

karena harus dengan 

di charger terlebih 

dahulu. 

2. Keyboard mudah 

rusak. 

3. Layarnya mudah 

rusak. 

14 responden 

 

 

 

 

21 responden 

 

5 responden. 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan 

dari laptop Axioo. Laptop Axioo memiliki beberapa kelebihan seperti: murah, 

perawatannya mudah, hemat baterry, dan warnanya bagus. Sebagian besar 

responden berpendapat bahwa laptop Axioo harganya murah dengan jumlah 

24 responden dan perawatannya mudah dengan jumlah 16 responden.   

Selain kelebihan juga terdapat kekurangan yang di miliki Axioo, 

berdasarkan tabel di atas kekurangan Axioo seperti: Kurang praktis dalam 

menghidupkan laptop, keyboardnya cepat rusak, layarnya mudah rusak. Hal 

ini menunjukkan para produsen Axioo harus memperhatikan berbagai 

kekurangan yang terdapat pada laptop Axioo. Khususnya pada bagian 

keyboard, karena 21 responden berpendapat keyboardnya mudah rusak. Tetapi 

ada juga responden yang berpendapat Axioo tidak memiliki kekurangan yaitu 

sebanyak 10 responden. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo adalah: 

a. Faktor Pengaruh Lingkungan Eksternal. 

b. Faktor Spesifikasi Produk. 

c. Faktor Fitur dan Harga. 

2. Faktor Pengaruh Lingkungan Eksternal merupakan faktor yang paling 

dominan yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo. 

3. Sebagian besar mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

mengetahui Axioo adalah merek dari Indonesia. Mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata berpendapat bahwa kualitas laptop Axiooo bagus, 

tetapi masih memiliki beberapa kelemahan yang harus di perhatikan. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian saran saya sebagai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Dalam mengembangkan merek produk harus lebih di kembangkan, karena 

terdapat beberapa konsumen yang tidak mengetahui Axioo adalah merek 
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dalam negri. Dan sarana yang paling tepat untuk semakin di kenal oleh 

konsumen adalah melalui pameran laptop yang sering di selenggarakan.  

2. Dalam hal kualitas produk, laptop Axioo memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Maka kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Axioo harus 

di perhatikan. Kelebihan yang sudah  di miliki Axioo harus tetap di jaga 

dan perlu di kembangkan. Sedangkan kekurangan yang di miliki Axioo 

seperti: kurang praktis dalam menghidupkan laptop, keyboardnya mudah 

rusak, layarnya mudah rusak perlu diperhatikan dan diperbaiki. Agar 

konsumen merasa puas dengan pembelian laptop Axioo karena tidak 

terjadi kerusakan. 
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KUESIONER 

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM 

KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP MERK AXIO 

(STUDI KASUS:  MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA) 

Responden yang terhormat,  

 Saya adalah Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unika 

Soegijapranata yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul “FAKTOR – 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  KONSUMEN  DALAM KEPUTUSAN 

PEMBELIAN LAPTOP MEREK AXIO (STUDI KASUS:  MAHASISWA 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA)”. 

 Kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sangat kami harapkan. Oleh 

sebab itu, kami meminta kesediaan Saudara/i untuk menjawab pertanyaan - 

pertanyaan  di bawah ini dengan mengisi titik – titik dengan benar dan memberi tanda 

√ pada tabel yang disediakan. Dengan keterangan sebagai berikut: 

SS   : Sangat setuju 

S     : Setuju 

N     : Netral 

TS    : Tidak setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 
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Nama      : ......................................         Usia                     : ….......................... 

Fakultas     : ......................................         Tahun angkatan  : ..............................         

Jenis Kelamin     : L / P                                       Uang saku dalam 1 bulan : ................. 

NO Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya membeli laptop Axioo karena 
banyak varian warna 

     

2 Saya membeli laptop Axioo karena 
memiliki warna menarik 

     

3 Saya membeli laptop Axioo karena 
garansi resmi 

     

4 Saya membeli laptop Axioo karena 
bentuk atau modelnya menarik 

     

5 Saya membeli laptop Axioo karena 
ukuran laptop Axioo tidak terlalu besar 

     

6 Saya membeli laptop Axioo karena 
keyboardnya dapat digunakan dengan 
baik 

     

7 Saya membeli laptop Axioo karena jenis 
layar LCD 

     

8 Saya membeli laptop Axioo karena 
kapasitas memory lebih besar dari merk 
lainnya 

     

9 Saya membeli laptop Axioo karena ada 
Bluetoothnya  

     

10 Saya membeli laptop Axioo karena 
software yang di tawarkan Axioo asli  

     

11 Saya membeli laptop Axioo karena 
fiturnya tidak kalah dengan merk lain 

     

12 Saya membeli laptop Axioo karena daya 
tahan baterry lebih lama 
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13 Saya membeli laptop Axioo karena jenis 
intel prosesornya yang modern 

     

14 Saya membeli laptop Axioo karena dapat 
di gunakan untuk mengetik 

     

15 Saya membeli laptop Axioo karena dapat 
di gunakan untuk internet 

     

16 Saya membeli laptop Axioo karena dapat 
di gunakan untuk barmain game 

     

17 Saya membeli laptop Axioo karena dapat 
di gunakan untuk membuat tugas 

     

18 Saya membeli laptop Axioo karena harga 
terjangkau 

     

19 Saya membeli laptop Axioo karena 
penghasilan orang tua 

     

20 Saya membeli laptop Axioo karena 
mendapat potongan harga 

     

21 Saya membeli laptop Axioo karena saat 
membeli di pameran mendapat bonus  

     

22 Saya membeli laptop Axioo karena ikut – 
ikutan teman 

     

23 Saya membeli laptop Axioo karena 
mengikuti trend gaya hidup 

     

24 Saya membeli laptop Axioo karena 
merek sudah terkenal 

     

25 Saya membeli laptop Axioo karena 
merek dalam negeri 
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Pertanyaan 

1. Merek laptop apa saja yang anda ketahui yang berasal dari Indonesia? 

................................................................................................................................ 

2. Dari mana anda mengetahui merek laptop dari Indonesia? 

................................................................................................................................ 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai merek laptop dari Indonesiai? 

................................................................................................................................ 

4. Apakah anda mengetahui bahwa Axioo adalah merek atau brand dari Indonesia? 

................................................................................................................................ 

5. Saat membeli laptop Axioo, anda membeli secara tunai atau kredit? 

................................................................................................................................ 

6. Berapa lama anda memakai laptop merek Axioo? 

................................................................................................................................ 

7. Sebelum menggunakan Axioo pernahkah anda menggunakan laptop merek lain? 

................................................................................................................................ 

8. Bagaimana tanggapan anda mengenai kualitas laptop Axioo? 

................................................................................................................................ 

9. Bagaimana tanggapan anda mengenai bentuk laptop Axioo? 

................................................................................................................................ 

10. Bagaimana tanggapan anda mengenai varian warna laptop Axioo? 

................................................................................................................................ 

11. Keuntungan apa saja yang anda dapatkan dari laptop Axioo? 

................................................................................................................................ 

12. Kekurangan  atau kelemahan apa saja yang terdapat pada laptop Axioo? 

................................................................................................................................ 
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LAMPIRAN 2 

(HASIL KUESIONER) 
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