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Abstrak

Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui  pengaruh kualitas produk,  merk,  harga,    dan
promosi   terhadap   keputusan   pembelian. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  ssemua  orang  yang
memakai  laptop  Lenovo.  Sampel dalam  penelitian  ini adalah  100  orang  yang  memakai Laptop
Lenovo   yang   diambil  secara  random sampling.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  semua
variabel berpengaruh positif terhadap  variable  dependen  yaitu  keputusan  pembelian. Hasil   uji  t
membuktikan  bahwa  tidak  semua  variable  independen  (kualitas  produk, merk, harga, promosi)
mempunyai pengaruh positif terhadap variable dependen yaitu keputusan pembelian Laptop Lenovo pada
Mahasiswa di Surabaya. Artinya menurut konsumen,  kedua  variable  independen  yaitu  kualitas  produk
dan  merk  dianggap penting ketika akan membeli Laptop Lenovo. Dan koefisien determinasi (adjusted
R2)  yang diperoleh sebesar  0,027.  Hal  ini  berarti  2,7  % keputusan pembelian  dapat  dijelaskan oleh
variable kualitas produk,  merk,  harga dan promosi,  sedangkan sisanya 97,3%   keputusan pembelian
dipengaruhi oleh variabel – variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kualitas Produk, Merek, Harga, Promosi

Pendahuluan 
Keputusan   didefinisikan   sebagai

pemilihan  suatu  tindakan  dari  dua  atau lebih
pilihan    alternatif,    menurut    Schiffman    dan
Kanuk  (Sumarwan,     2008).  Keputusan
membeli    oleh  seorang konsumen   terhadap
suatu    produk    diawali  dengan  kesadaran
pembeli  akan  adanya  masalah  kebutuhan.
Konsumen menyadari bahwa terdapat perbedaan
antara  kondisi  sesungguhnya  dengan  kondisi
yang  diinginkan.  Hal  ini  mengakibatkan
konsumen  aktif  mencari  informasi  yang  lebih
banyak  untuk    mengetahui    produk    yang
diminatinya. Setelah memperoleh informasi dan
melakukan evaluasi  barulah seorang konsumen
akan    memutuskan  untuk    membeli  suatu
produk    yang    sesuai    dengan    keinginan
dan  kebutuhannya.   Sebelum  keputusan
tersebut    diambil,    seseorang    akan
dihadapkan    pada  suatu  proses  pengambilan
keputusan    yang    terdiri    dari    pengenalan
masalah,     pencarian  informasi,  evaluasi
alternatif,   pembelian dan purnabeli  konsumen
(Simamora,2008).

Produk,  harga,  tempat  dan  promosi
merupakan  hal  penting  yang  selalu dipikirkan
oleh    konsumen    dalam    mengambil
keputusan    untuk    membeli    suatu produk.
Biasanya seorang konsumen akan mencari tahu
terlebih  dahulu  mengenai  produk  yang  ingin
dibeli.  Bagaimana  kualitas  produk  tersebut,
apakah  mereknya  sudah  dikenal  atau  belum,
ataupun   bagaimana kemasan atau bentuk dari
produk tersebut, apakah    sudah    sesuai dengan
selera konsumen atau belum.    Setelah    itu
konsumen   akan   mempertimbangkan    harga
dari   produk   tersebut,   apakah  harga yang
ditawarkan sudah sesuai dengan kepuasan yang
akan  diperoleh  dari  membeli  produk  tersebut.
Tempat  juga  menjadi  bahan  pertimbangan
konsumen  dalam  memutuskan  pembelian.
Biasanya  konsumen  akan  menyukai  tempat-
tempat yang nyaman dan lokasinya    gampang
ditemui.   Promosi   merupakan   wadah    bagi
produsen   untuk   memperkenalkan   kepada
konsumen    keunggulan    produk    yang
dimilikinya  dan  sekaligus  sebagai  sarana
informasi bagi konsumen. Keputusan pembelian
konsumen   biasanya   akan   terwujud   untuk
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membeli    merek  yang  paling disukai,   tetapi
keputusan   pembelian   itu   bisa   dipengaruhi
oleh    beberapa    faktor  antara  lain  kualitas
dariproduk tersebut, harga yang lebih mahal atau
lebih  murah  dari  produk    pesaing,    merek
yang   sudah   dikenal   luas   oleh   masyarakat
maupun  promosi  yang  dilakukan  oleh
perusahaan  sehingga  konsumen  mengenal  dan
mengetahui keunggulan produk tersebut.

Lenovo   merupakan   salah   satu
perusahaan   yang  terlibat   di   dalam  bisnis
laptop,    mengembangkan  berbagai    inovasi-
inovasi   yang     mampu memberikan alternatif-
alternatif     pilihan     kepada     konsumen.
Lenovo    tentunya    menjadi    salah  satu
alternatif   pilihan   bagi   konsumen   yang ingin
memiliki laptop. Dengan desain yang beragam,
Lenovo  menjadi  diminati  oleh  berbagai
kalangan,  baik  orang  kantoran  hingga
mahasiswa.     Mahasiswa  merupakan
kelompok     masyarakat yang sering dan selalu
mengikuti  perkembangan  teknologi.  Lenovo
menjadi  salah  satu  pilihan  bagi  mahasiswa
karena  keanekaragaman  desain  yang  dimiliki
oleh laptop  milik  Lenovo sehingga  mahasiswa
dapat   memilih  laptop  yang  sesuai   dengan
kebutuhan  dan  keinginan. Tujuan penelitian ini
adalah  untuk  mengkaji  factor-faktor  yang
mempengaruhi  keputusan  pembelian  laptop
merek lenovo pada mahasiswa di Surabaya yaitu
pada  mahasiswa  UBHARA  dan  UNMUH
SURABAYA.

Dasar  Pemikiran  Teoritis  Dan
Pengembangan Hipotesis
Kualitas Produk

Kualitas  produk  mempunyai  dua
dimensi,  tingkat  dan  distensi.  Dalam
pengembangan  produk,  langkah  pertama  yang
dilakukan  oleh  perusahaan  ialah  memiliki
tingkat  kualitas  yang  akan  mendukung  posisi
produk di pasar sasaran. Kualitasmerupakan alat
penting  untuk  menentukan  posisi.  Kualitas
produk  melambangkan  kemampuan  produk
untuk  menjalankan  fungsinya  yang  meliputi
keawetan,  keandalan,  kemudahan  penggunaan
dan   perbaikannya,   dan   sifat  lainnya.
(Machfoedz (2005 : 125).

Kualitas  produk  dan  jasa,  kepuasan
pelanggan dan  profitabilitas  perusahaan adalah

tiga hal yang  terkait erat. Semakin tinggi pula
tingkat kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan
pelanggan  yang  dihasilkan,  yang  mendukung
harga  yang  lebih  tinggi  dan  seringkali  biaya
yang lebih rendah. (Kotler 2008 : 144).

Kualitas  adalah  tugas  semua  orang,
seperti  halnya  pemasaran.  Pemasaran
memainkan  beberapa  peran  dalam  membantu
perusahaan  mereka  mendefinisikan  dan
menghantarkan   barang   dan   jasa   berkualitas
tinggi    kepada    pelanggan  sasaran.  Pertama
mereka mengembangkan tanggungjawab utama
untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  dan
persyaratan  pelanggan  dengan  benar.  Kedua,
mereka  harus  mengkombinasikan  ekspektasi
pelanggan  dengan  tepat  kepada  perancang
produk.  Ketiga,  mereka  harus  memastikan
bahwa pesanan pelanggan dipenuhi dengan tepat
dan  sesuai  jadwal.  Keempat,  mereka  harus
memeriksa bahwa pelanggan menerima instruksi
yang benar, pelatihan, dan bantuan teknis dalam
penggunaan  produk.  Kelima,  harus  tetap
berhubungan  dengan  pelanggan  setelah
penjualan  untuk  memastikan  bahwa  mereka
puas  dan  tetap  puas. Keenam, mereka harus
mengumpulkan ide pelanggan tentang perbaikan
produk  dan  jasa  dan  menyalurkan  ide-ide
tersebut  ke  departemen  yang  tepat.  Ketika
pemasar melakukan semua ini, mereka memberi
kontribusi penting pada manajemen kualitas dan
kepuasan  pelanggan  dan  juga  profitabilitas
pelanggan dan perusahaan.

Merek Produk
Secara umum merek sama dengan trade

mark atau  merek  dagang.  Ada  banyak  istilah
untuk  menggambarkan  aspek  berbeda  dari
konsep brand mulai dari citra, reputasi,  brand
value,   identitas,   dan   brand   recognition.
Sedangkan  brand image adalah citra atas suatu
merek  yang  tujuannya  menciptakan
kecenderungan  bagi  konsumen  atas  merek
tersebut.  Semua  istilah  tersebut  mengacu pada
pengertian  yang  sama. Merek menjadi sebuah
identitas.  Layaknya  sidik  jari  pada  setiap
manusia  yang  berbeda-beda,  merek  membawa
pesan  yang  sama.  Bagaimana   bersikap   atas
usaha  atau  produk  Anda.  Itulah  merek  yang
tengah  Anda  sampaikan  kepada  masyarakat.
Buruknya  pelayanan,  sekalipun  tidak  diikuti
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dengan  buruknya  kualitas  produk,  tetap  saja
berpengaruh  terhadap  merek  yang  tengah
dibangun.

Brand  seringkali  diasosiasikan  sama
dengan  Positioning.  Itulah  sebabnya  banyak
yang  menyebut  bahwa  brand  positioning
layaknya  saudara  dekat.  Namun  demikian
branding   pada   dasarnya   adalah   langkah
penyempurnaan   dari  positioning.   Jika
positioning  mendefinisikan  sebuah  perusahaan
atau  produk dalam kaitannya dengan pasar dan
pesaing  branding  adalah  upaya  untuk
menciptakan  persepsi  unit  secara  ikatan
emosional  atau  intelektual  antara  produk  dan
konsumen akhir.

Al Ries dalam Rangkuti (2004, hal. 36)
mengatakan,  branding  yang  tepat  akan
menggeser  fungsi   penjualan  dengan  fungsi
pembelian.   Artinya,   sebuah  usaha  tidak  lagi
perlu  menjual  tapi  konsumenlah  yang  akan
mendatangi  usaha  tersebut  untuk  membeli.
Kekuatan  merek  terletak  pada  kemampuannya
untuk memengaruhi perilaku pembelian. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa unit bisnis yang telah
berhasil  menciptakan  merek  di  benak
masyarakat.  Unit  bisnis  tersebut  sama  sekali
tidak  pernah  mengatakan  menjual  unit
produknya,  mereka  hanya  menjajakan  saja.
Dan,  kemudian  konsumenlah  yang   datang
dengan sendirinya untuk  memiliki  unit  produk
tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  merek
telah  menjadi  jembatan  informasi  kepada
konsumen  melalui  brand  sehingga  konsumen
percaya sepenuhnya dengan produk yang akan
dijual. Lebih jauh hal ini dapat dilihat pada pola
penjualan  melalui  internet.  Konsumen  sudah
tidak lagi datang ke toko untuk melihat secara
langsung  produknya  seperti  apa  atau  bahkan
mencobanya.  Dengan nama merek yang sudah
dikenal  dan  dipercaya,  konsumen  tidak  segan
untuk melakukan order.

Harga Produk
Harga  mempunyai  pengaruh  langsung

terhadap  permintaan  produk  di pasar. Hal itu
disebabkan  karena  pada  dasarnya  harga
merupakan sesuatu yang ditawarkan perusahaan
kepada  konsumen  atau  pembeli  institusional.
Apakah  harga  tadi  dapat  diterima,  konsumen,
pembeli  institusional  atau  pasarlah  yang

memutuskan.  Bila mana pasar dapat  menerima
harga  yang  ditawarkan,  produk  yang
bersangkutan  laku.  Sebaliknya  apabila  pasar
menolaknya,   perusahaan  yang  bersangkutan
wajib  meninjau  kembali  harga  yang  mereka
tawarkan  atau  (jika  dirasa  perlu)  menarik
kembali produk mereka dari pasar. Akan tetapi
menetapkan  harga  jual  produk  tidak  dapat
dilakukan  secara  mencoba-coba karena banyak
sekali  kepentingan  perusahaan  yang  terkait  di
dalamnya. (Sutojo, 2009 : 201).

Harga  jual  produk  juga  mempunyai
pengaruh  terhadap  efektivitas  pelaksanaan
program promosi  penjualan.  Kegiatan  promosi
penjualan (iklan dan kegiatan promosi penjualan
yang lain) disamping mahal biayanya juga harus
dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dalam
jangka  menengah  atau  panjang.  Iklan  yang
hanya dipasang  satu atau dua kali tidak  efektif
karena  tidak   akan  mampu membangun  minat
calon pembeli terhadap produk. Oleh karena itu
promosi penjualan perlu dilakukan dalam jangka
menengah  atau  jangka  panjang  dengan  biaya
mahal,  perusahaan  yang  bersangkutan  wajib
menghitung apakah  marjin  harga  produk yang
dipromosikan  itu  cukup  besar  untuk  menutup
anggaran  promosi  penjualan.  (Sutojo,  2009  :
202). 

Promosi produk
Dalam  pemasaran  modern,  produsen

bukan  saja  bertanggung  jawab  menciptakan
produk  yang  menarik,  menetapkan  harga  jual
yang  bersaing,  dan  menciptakan  saluran
distribusi  yang tersebar  luas,  tetapi  lebih  pada
fokus  perhatian   bagaimana   berkomunikasi
dengan  para  pelanggan  melalui  poroduk yang
dihasilkannya.  Komunikasi  dalam  pemasaran
perusahaan  terjadi  bukan  semata-mata  secara
kebetulan,  tetapi  justru  terencana  dengan
matang,  supaya  efektif.  Untuk  bisa
berkomunikasi  secara  efektif,  perusahaan
mungkin  membayar  biro  periklanan  untuk
merancang  program  periklanan  yang  efektif,
membayar  konsultan  promosi  penjualan  untuk
merancang  program-program  promosi  yang
menarik,  dan  mendidik  wiraniaga  supaya
bersikap ramah dan dapat memberikan informasi
secara jelas. (Alma, 2004 : 178).
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Promosi  adalah  bagian  dari  bauran
pemasaran  yang  besar  peranannya.  Promosi
merupakan kegiatan-kegiatan yang secara  aktif
dilalukan  perusahaan  untuk  mendorong
konsumen  membeli  produk  yang  ditawarkan.
Promosi  juga  dikatakan    sebagai    proses
berlanjut    karena    dapat  menimbulkan
rangkaian  kegiatan  perusahaan  yang
berkelanjutan.  Karena  itu  promosi  dipandang
sebagai arus   informasi   atau   persuasi   satu
arah    yang    dibuat    untuk    mengarahkan
seseorang  atau  organisasi  agar  melakukan
pertukaran  dalam  pemasaran  yang  ada.
Kegiatan  dalam  promosi ini pada  umumnya
adalah  periklanan,   personal selling,   promosi
penjualan,   pemasaran   langsung,   serta
hubungan   masyarakat  dan  publisitas.  (Alma,
2004 : 179).

Alma  (2004  :  179)  mengemukakan
bahwa ”Promosi adalah sejenis komunikasi yang
memberikan   penjelasan   yang   menyakinkan
calon konsumen tentang barang dan jasa”. Boyd,
dkk  (2000  :  65)  mengemukakan  bahwa
”Promosi adalah upaya membujuk orang untuk
menerima produk, konsep, dan gagasan.”  Lamb,
dkk  (2006  :  145)  mengemukakan  bahwa
”Promosi adalah komunikasi dari para pemasar
yang  menginformasikan,  membujuk,  dan
mengingatkan para calon pembeli suatu produk
dalam rangka  mempengaruhi  pendapat  mereka
atau memperoleh suatu respon.”

Keputusan Pembelian
Lebih banyak orang dengan cara tertentu

mempengaruhi keputusan pembelian perusahaan
dari  pada  keputusan  pembelian  konsumen.
Komite pembelian yang terdiri dari pakar teknis
dan  bahkan  manajer  senior  terlibat  dalam
pembelian barang yang paling untuk perusahaan
merupakan  hal  yang  wajar.  Karena  itu,
perusahaan pemasar  harus  mengirimkan   ahli
penjualan   yang   andal   dan tidak jarang  tim
penjual  berhubungan  dengan  pembeli  yang
cukup  berpengalaman.  Meskipun  periklanan,
promosi  penjualan  dan  publisitas  berperan
penting  dalam  bauran  promosi  perusahaan,
personal  selling  berfungsi  sebagai  sarana
pemasaran yang tidak dapat diabaikan.

Menurut  Kotler  dan  Amstrong (2006 :
147),  konsumen  akan  melewati  lima  tahap

proses   pengambilan   keputusan   yaitu
pengenalan   masalah,   pencarian   informasi,
evaluasi  alternatif,  keputusan  pembelian,  dan
perilaku   pasca   pembelian.   Biasanya  dalam
melakukan  keputusan  pembelian  konsumen
sangat  memperhatikan  lingkungan  sekitarnya.
Kadang   konsumen   merasa   tidak   yakin
dengan  keputusannya  dalam membeli  produk
tertentu  dan  meminta  bantuan  dari  pihak  lain
untuk  menentukan produk  apa   yang  harus
dibeli.  Tetapi tetap  saja  keputusan  pembelian
terakhir   ada dalam diri  konsumen itu  sendiri.
Keadaan lingkungan eksternal berpengaruh pada
perilaku  konsumen  yang  menyebabkan
manajemen  pemasaran  dituntut  untuk  selalu
mengetahui  perilaku  konsumen  di  waktu  yang
akan datang. Perilaku konsumen mencerminkan
mengapa  seorang  konsumen  membeli  dan
bagaimana seorang konsumen tersebut memilih
dan  membeli  suatu  produk.  Dengan  mengkaji
perilaku  konsumen,  perusahaan  dapat
mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen terhadap keputusan pembelian.

Proses  pengambilan  keputusan
pembelian  pada  setiap  orang  pada  dasarnya
adalah sama, hanya saja semua proses tersebut
tidak semua dilaksanakan oleh para konsumen.
Berdasarkan tujuan pembelian, konsumen dapat
di  klasifikasikan  menjadi  dua  kelompok  yaitu
konsumen akhir  atau individual  dan konsumen
organisasional  atau  konsumen  industrial.
Konsumen akhir terdiri atas individu dan rumah
tangga  yang  bertujuan  untuk  memenuhi
kebutuhan  sendiri  atau  untuk  dikonsumsi.
Sedangkan konsumen organisasional terdiri atas
organisasi,  pemakai  industri,  pedagang  dan
lembaga non-profit, tujuan pembeliannya adalah
untuk  keperluan  bisnis  atau  meningkatkan
kesejahteraan  anggotanya.  Perilaku  konsumen
dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk
melakukan  pembelian  akan  diwarnai  oleh  ciri
kepribadiannya,  usia,  pendapatan  dan  gaya
hidupnya.

Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Kanuk
(2004 :  443) yang menyatakan bahwa terdapat
dua  aspek  eksternal  yang  mempengaruhi
pengambilan keputusan konsumen yaitu  aspek
pemasaran  perusahaan  dan  aspek  lingkungan
sosial  budaya.  Banyak faktor   eksternal   yang
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mempengaruhi   konsumen   dalam   mengambil
keputusan pembelian..

Mengacu  pada  rumusan  masalah  yang
telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis
yang  diajukan sebagai  jawaban  sementara  dan
masih harus dibuktikan kebenarannya adalah :
1. Faktor  yang  terdiri  dari  kualitas  produk,

merek,  harga  dan  promosi  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  keputusan
pembelian  Laptop  Merk  Lenovo  Pada
Mahasiswa di Surabaya.

2. Kualitas  produk,  merk,  harga  dan promosi
merupakan  faktor  dominan  yang
mempengaruhi  terhadap  keputusan
pembelian 

Metode Penelitian
Prosedur dan sampel

Penelitian  ini  termasuk dalam kategori
riset  deskriptif.  Dimana  menurut  Malhotra
(2005) riset   deskriptif   merupakan   satu   jenis
riset    konklusif    yang  mempunyai   tujuan
utama  menguraikan  sesuatu  yang  biasanya
bersifat  karakteristik  atau  fungsi  pasar.
Penelitian   dan  penyebaran  kuesioner  ini
dilakukan di  Universitas Bhayangkara Surabaya
dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Teknik  pengambilan  sampel  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive
Sampling.  Purposive  sampling  merupakan
teknik  pengambilan  sampel  yang  pengambilan
objeknya  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah
ditentukan dengan menggunakan berbagai  cara
(Fuad Mas’ud, 2004). Sedangkan kriteria sampel
tersebut adalah:
a. Konsumen yang membeli Laptop Lenovo
b. Konsumen  yang  sudah  menggunakan

Laptop Lenovo
Maka  sampel  yang  digunakan  adalah

100orang   yang   telah   membeli   dan
menggunakan Laptop Lenovo. 

Instrumen  pengukuran  dan  definisi
Operasional

Untuk menjawab rumusan masalah dan
melakukan  pengujian  terhadap  hipotesis  yang
diajukan, maka data yang diperoleh selanjutnya
akan diolah sesuai dengan   kebutuhan analisis.
Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan
dipaparkan berdasarkan  prinsip-prinsip statistik

deskriptif, sedangkan untuk kepentingan analisis
dan  pengujian  hipotesis  digunakan  analisis
Regresi  berganda  untuk  mengetahui  hubungan
antara variable dependen dan independen.

Kualitas   produk   adalah keunggulan
yang  dimiliki  suatu  produk  yang  ditawarkan.
(Machfoedz (2005 : 125. Adapun yang menjadi
indicator  variable  ini  adalah  Tingkat  daya
tahan  material  yang  tidak  mudah  pecah  dan
Tingkat   variasi   desain  dan  warna  yang
beragam.

Merek produk adalah nama atau simbol
yang  bersifat  membedakan  dengan  maksud
mengidentifikasi  barang atau  jasa  dari  seorang
penjual atau sebuah kelompok   penjual tertentu.
(Rahman,  2010  :  179).  Adapun  yang  menjadi
indikator  variabel  ini  adalah  Citra  atau  merek
produk  laptop  lenovo  yang  telah  dikenal  oleh
seluruh  lapisan  masyarakat  dan  Ada
kebanggaan ketika menggunakan produk  laptop
Lenovo.

Harga adalah sejumlah nilai yang harus
dikeluarkan  konsumen  untuk   memperoleh
produk  (Sutojo,  2009  :  201).  Adapun  yang
menjadi indicator variable ini adalah Kesesuaian
harga dengan kualitas laptop Lenovo dan Harga
laptop     Lenovo  tidak  berbeda  jauh  dengan
harga laptop lenovo lainnys.

Promosi  adalah  komunikasi  pemasaran
yang  berusaha  menyebarkan  informasi,
mempengaruhi  /  membujuk  konsumen  (Alma,
2004  :  178)  Adapun  yang  menjadi  indicator
variable ini adalah Laptop  Lenovo  mudah di
jumpai   dalam   event  event       pameran
teknologi  dan Iklan   Laptop   Lenovo sering
dijumpai  melalui  media  –  media  elektronik
maupun cetak.

Keputusan  Pembelian  adalah
Kesimpulan             terbaik individu  konsumen
untuk  melakukan  pembelian  (Setiadi  (2009  :
39). Adapun yang menjadi indikator variabel ini
adalah  Tingkat           keputusan  pembelian
berdasarkan  penilaian  kualitas  produk  laptop
Lenovo,  Keputusan     pembelian  berdasarkan
kepercayaan    terhadap  merek,  Keputusan
pembelianberdasarkan         harga yang    sesuai
dengan  kualitas  produknya  dan  Tingkat
keputusan  pembelian  berdasarkan      adanya
promosi
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Variabel-variabel  tersebut  diukur
dengan menggunakan skala  likert.  Skala  likert
merupakan  jenis  skala  yang  digunakan  untuk
mengukur  variabel  penelitian (fenomena sosial
spesifik).    Seperti    sikap,    pendapat    dan
persepsi   sosial   seseorang   atau sekelompok
orang.  Skala  likert  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah skala likert 1-5

 

Uji Measurement model
Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana
alat  pengukur  dapat  dipergunakan  untuk
mengukur  apa  yang  akan  diukur.  Pengukuran
validitas  dilakukan  dengan  cara  menghitung
korelasi antara skor masing-masing item dengan
skor total menggunakan teknik korelasi product
moment. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
semua  indikator  yang  digunakan  untuk
mengukur  variabel-variabel  yang  digunakan
dalam  penelitian  ini  mempunyai  koefisien
korelasi  yang  lebih  besar  dari  r  tabel  untuk
sampel  sebanyak  100  orang  yaitu  0.195  dari
hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  semua
indikator tersebut adalah valid.

.
Uji Reabilitas

Uji  reliabilitas  digunakan  untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif
konsisten. Hasil   uji   reliabilitas menunjukkan
bahwa   semua   variabel mempunyai koefisien
Alpha  yang  cukup  besar  yaitu  di  atas  0,6
sehingga  dapat  dikatakan   semua   konsep
pengukur   masing–masing   variabel   dari
kuesioner  adalah  reliabel  yang  berarti  bahwa
kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan kuesioner yang handal

Uji Kesesuaian Model
Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk
mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai
distribusi  data  yang  normal  atau  tidak.Untuk
mengetahui  data  tersebut  normal  atau  tidak,
salah  satunya  dapat  diketahui  dengan
menggunakan  pendekatan  Kolmogorov-
smirnov. Hasil  menunjukkan bahwa signifikansi
atau nilai  probabilitas  adalah  sig  > 0.05 maka

data penelitian dapat dikategorikan berdistribusi
Normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini  dilakukan

untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan
yang  sangat  kuat  atau  tidak  terjadi  hubungan
linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan
bahwa  antar  variabel  bebas  tidak  saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh
hasil bahwa nilai VIF pada ketiga variabel bebas
lebih kecil dari 10, artinya ketiga variabel bebas
pada  penelitian  ini  tidak  menunjukkan  adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas
Uji  Heteroskedastitas  bertujuan  utnuk

menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear
berganda  terjadi  ketidaksamaan  varians  dan
residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan  menunjukkan
bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah
sig > 0.05 maka model  regresi linier  berganda
tidak terjadi heteroskedastitas.

Analisa Hasil
Setelah  dilakukan  pengujian  terhadap

uji  asumsi  klasik dan  dari   hasil  tersebut  data
yang   digunakan   memenuhi   syarat,   maka
analisis   dapat   dilanjutkan  dengan uji  regresi
linier berganda. 

Berdasarkan  penelitian  ini,  makan
persamaan  regresi  linear  bergandanya  dapat
dinyatakan sebagai berikut :
Y= 5,217 + 0,092 X1 + 0,302 X2 - 0,117 X3 -

0,004 X4 + e

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Hasil  uji  t  untuk  variabel  X1 (kualitas

produk) diperoleh nilai t hitung = 1,089 dengan
tingkat  signifikansi  0,279.  Dengan
menggunakan batas  signifikansi  0,05  didapat  t
tabel sebesar 1,9850. Ini berarti Ho ditolak dan
Ha diterima. Dengan demikian maka, hipotesis
pertama dapat  diterima.  Arah koefisien regresi
positif  berarti  bahwa kualitas  produk memiliki
pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap
keputusan  pembelian.  Dengan  kata  lain  dapat
disimpulkan  bahwa  kualitas  produk  yang
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semakin  baik,  akan  mempercepat  keputusan
pembelian konsumen.

Hasil  uji  t  untuk  variable  X2  (merk)
diperoleh nilai t hitung = 2,141 dengan tingkat
signifikansi 0,035.  Dengan menggunakan batas
signifikansi 0,05, didapat t tabel sebesar 1,9850.
Ini  berarti  t  hitung >  t  tabel,  yang berarti  Ho
ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan  demikian
maka,  hipotesis  kedua  dapat  diterima.  Arah
koefisien regresi  positif  berarti  bahwa  merk
memiliki   pengaruh  positif   yang  signifikan
terhadap keputusan pembelian.Hasil uji t untuk
variable X3 (Harga) diperoleh nilai t hitung = -
0,928 dengan tingkat signifikansi 0,356. Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat t
tabel  sebesar  1,9850.  Ini  berarti  t  hitung  ≤  t
tabel, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak.
Dengan   demikian   maka,   hipotesis   ketiga
tidak  dapat   diterima.   Arah koefisien regresi
negatif  berarti  bahwa merk memiliki  pengaruh
negative  terhadap keputusan pembelian.

Hasil   uji   t   untuk   variable   X4
(Promosi)  diperoleh  nilai  t  hitung  =  -0,052
dengan  tingkat  signifikansi  0,958.  Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat t
tabel  sebesar  1,9850.  Ini  berarti  t  hitung   ≤  t
tabel, yang  berarti Ho diterima dan Ha ditolak.
Dengan  demikian  maka,  hipotesis  ketempat
tidak  dapat  diterima.  Arah  koefisien  regresi
negatif  berarti  bahwa  promosi  memiliki
pengaruh  negative   terhadap  keputusan
pembelian.

Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui

bahwa  bahwa  koefisien  determinasi  (adjusted
R2) yang diperoleh sebesar 0,027. Hal ini berarti
2,7% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh
variable kualitas produk, merk, harga, promosi,
sedangkan  sisanya  yaitu  97,3%  keputusan
pembelian dipengaruhi  oleh  variable  –variable
lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan 
Secara  umum  penelitian  ini

menunjukkan  hasil  analisis  deskriptif
menunjukkan  bahwa  kondisi  penilaian
responden terhadap variabel–variabel penelitian
ini  secara  umum  sudah  baik.  Hal  ini  dapat
ditunjukkan  dari  banyaknya  tanggapan

kesetujuan yang  tinggi dari responden terhadap
kondisi  masing–masing  variable  independen
yaitu  kualitas  produk,  merk,  harga,  promosi
memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap
keputusan pembelian Laptop Lenovo. Penjelasan
dari masing–masing variable dijelaskan sebagai
berikut:
a. Pengaruh  Kualitas  Produk  Terhadap

Keputusan Pembelian
Pengujian    hipotesis    1

menunjukkan   adanya   pengaruh   yang
positif    dan  signifikan  variable  kualitas
produk  terhadap  keputusan  pembelian
Laptop Lenovo di dukung oleh teori Kotler
dan Amstrong (2008) bahwa semakin baik
kualitas produk yang dihasilkan maka akan
memberikan kesempatan kepada konsumen
untuk  melakukan   keputusan   pembelian.
Dari   hasil   yang   dilakukan   peneliti
menunjukkan  bahwa  penilaian  utama
konsumen mengenai kualitas produk adalah
Features  (fitur)  yang   mana   merupakan
karakteristik   pendukung  atau   pelengkap
dari   karakteristik  utama suatu  produk.  Di
dalam laptop Lenovo mempunyai beberapa
fitur  utama  yang  menunjang  keputusan
pembelian seperti  face detection yang dapat
digunakan  sebagai  password  login  laptop
dengan fitur deteksi muka melalui web cam
yang  tersedia.  Disamping  fitur  face
detection, Lenovo juga memiliki fitur yang
tidak dimiliki oleh merek lain  yaitu  Lenovo
Diagnostics   yang   berguna   sebagai
pendeteksi   kendala   yang   ada  didalam
laptop,    pendeteksian    ini    digunakan
untuk    mengetahui    kondisi    seluruh
perangkat  laptop  sehingga  user  dapat
mengetahui  kondisi  laptopnya  apakah  ada
perangkat  yang  mulai  menurun  kinerjanya
dan  mendeteksi  kerusakan  part  sehingga
fitur ini dapat dijadikan acuan pendeteksian
dini oleh pemilik laptop.

Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  hasil
pengalaman  konsumen  dalam  memakai
produk  akan  menghasilkan  penilaian
konsumen terhadap produk tersebut. Apabila
produk tersebut dapat memuaskan keinginan
konsumen  maka  konsumen  akan
memberikan   penilaian   positif   terhadap
produk   tersebut.   Dengan   penilaian
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tersebut  maka  konsumen   akan   tetap
berkeinginan   untuk   membeli   produk
tersebut.  Hasil  ini menjelaskan bahwa pada
umumnya konsumen dalam membelanjakan
uangnya  akan  memperhitungkan  kualitas
yang dapat  diperoleh dari  uang yang akan
dikeluarkannya.  Dengan  demikian  maka
konsumen akan mempertimbangkan kualitas
produk  sebagai  pertukaran   pengorbanan
uang  yang  digunakan  konsumen  untuk
membeli   sebuah  produk  termasuk  untuk
jenis  Laptop  Lenovo.  Data  empiris
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Laptop
Lenovo  oleh  konsumen  memiliki
kemampuan untuk mempertahankan kualitas
produknya.  Dari  kondisi  tersebut
selanjutnya,  diperoleh  adanya  keputusan
pembelian  yang semakin  besar  yang dapat
dilakukan konsumen.

b. Pengaruh  Merk  Terhadap  Keputusan
Pembelian

Pengujian   hipotesis   2   menunjukkan
adanya   pengaruh   yang   positif   dan
signifikan variable merk terhadap keputusan
pembelian  Laptop  Lenovo  didukung  oleh
teori Kotler dan Keller (2009), ketika hidup
konsumen menjadi rumit, terburu–buru dan
kehabisan waktu, kemampuan merek untuk
menyederhanakan  pengambilan  keputusan
dan mengurangi resiko adalah sesuatu yang
berharga. Dari hasil yang dilakukan peneliti
menunjukkan  bahwa  penilaian  utama
konsumen  mengenai  merk  adalah  Brand
awareness  (mengingat  suatu  merk)  adalah
kesanggupan  seorang  calon  pembeli  untuk
mengenali  atau  mengingat  kembali  bahwa
suatu   merek   merupakan   bagian   dari
kategori  merek  tertentu.  Lenovo  sudah
memiliki  brand awareness yang dibuktikan
dengan citra atau merek Lenovo yang telah
dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil  ini  menjelaskan  bahwa  hasil
pengalaman  konsumen  dalam  memakai
produk  akan  menghasilkan  penilaian
konsumen terhadap produk tersebut. Apabila
produk tersebut dapat memuaskan keinginan
konsumen  maka  konsumen  akan
memberikan   penilaian   positif   terhadap
produk   tersebut.   Dengan   penilaian
tersebut  maka  konsumen   akan   tetap

berkeinginan   untuk   membeli   produk
tersebut.  Hasil  ini menjelaskan bahwa pada
umumnya konsumen dalam membelanjakan
uangnya  akan  memperhitungkan  kualitas
yang dapat  diperoleh dari  uang yang akan
dikeluarkannya.  Dengan  demikian  maka
konsumen  akan  mempertimbangkan  merk
sebagai  pertukaran  pengorbanan    uang
yang    digunakan    konsumen    untuk
membeli   sebuah   produk termasuk untuk
jenis  Laptop  Lenovo.  Data  empiris
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Laptop
Lenovo   oleh   konsumen   memiliki
kemampuan  untuk  mempertahankan  merk
nya.  Dari  kondisi  tersebut  selanjutnya,
diperoleh adanya keputusan pembelian yang
semakin  besar  yang  dapat  dilakukan
konsumen.

c. Pengaruh  Harga  Terhadap  Keputusan
Pembelian

Harga  memiliki  pengaruh  yang  non
signifikan terhadap keputusan pembelian. Di
dukung  oleh  teori  Kotler  (2009)  harga
adalah  elemen  dalam  bauran  pemasaran
yang tidak  saja  menentukan  profitabilitas
tetapi   juga   sebagai   sinyal   untuk
mengkomunikasikan  proporsi  nilai  suatu
produk.  Harga  sangat  sensitif  bagi  para
konsumen  untuk  menentukan  pilihannya,
dalam  memilih  harga,  konsumen  sangat
memilih-milih/selektif    karena    ini
berpengaruh    dalam    menentukan
keputusan  pembelian,   apabila   konsumen
tidak   selektif,   maka  akan   berakibat
konsumen   dapat  dipermainkan  oleh
produsen.

Dari    hasil    yang    dilakukan
peneliti,   menunjukkan   bahwa   penilaian
utama  konsumen  mengenai  harga  adalah
Laptop Lenovo memiliki varian harga yang
dapat dijangkau  oleh  masyarakat  dengan
spesifikasi   yang  lebih  tinggi   dibanding
dengan pesaingnya.

Hipotesis  3  menunjukkan  adanya
pengaruh  yang  tidak  signifikan  harga
terhadap  keputusan  pembelian.  Hasil  ini
menunjukkan bahwa dalam harga yang tidak
ditentukan dalam proses pembelian produk
tersebut. Pada saat transaksi atau kunjungan
calon  konsumen,  konsumen  akan
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membandingkan  harga  produk  dengan
perusahaan  lain  yang  ada,  dan  jika
mendapatkan  bahwa  produk  dilokasi
tersebut  dapat  memberikan  kesesuaian
dengan dana yang di  kehendaki  konsumen
dan  spesifikasi  produk  yang  diinginkan
maka keputusan pembelian akan terjadi.

d. Pengaruh  Promosi  Terhadap  Keputusan
Pembelian

Hasil  pengujian  hipotesis  4
mendapatkan  bahwa  promosi  memiliki
pengaruh  tidak  signifikan  terhadap
keputusan pembelian. Di dukung oleh teori
Julian  Cummirs  Mullen  (2004:142),  cara
promosi  penjualan  merupakan  cara  paling
cepat dan penting, serta dapat menciptakan
komunikasi antara penjual dan pembeli, cara
ini  adalah  satu-  satunya  cara  yang  dapat
menggugah  hati  pembeli  dengan  segera,
sehingga  pada  saat  itu  juga  diharapkan
konsumen  dapat  mengambil  keputusan
untuk membeli.  Dari  hasil  yang dilakukan
peneliti  menunjukkan  bahwa  penilaian
utama konsumen mengenai promosi adalah
seringnya diadakan promosi Laptop Lenovo
dengan  pemberian  merchandise baik
accessories,  potongan  harga  maupun
voucher belanja  dalam  setiap  pembelian
Laptop Lenovo selama masa promosi.

Hal ini berarti bahwa promosi yang
semakin  menarik  dan  sering  ditayangkan
belum  tentu  meningkatkan  keputusan
pembelian,  Atau  belum  mendorong
terciptanya  keputusan  konsumen  untuk
pembelian  Laptop  Lenovo.  Pada  saat
promosi  dilakukan  oleh  pemasar  setelah
melalui  evaluasi  pembelian  alternative dan
mendapatkan  pilihan  tersebut  sudah  sesuai
dengan apa yang dirasakan oleh konsumen
dan  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan
dalam promosi, maka perilaku positif untuk
pembelian  belum  tentu  dapat  terjadi,  dan
sebaliknya  jika  setelah  evaluasi  konsumen
tidak merasakan kesesuaian dengan isi dari
promosi  yang  dilakukan,  maka  perilaku
kurang baik untuk pembelian akan diberikan
oleh konsumen.

e. Faktor Yang Dominan Yang Mempengaruhi
Keputusan Pembelian

Berdasarkan  hasil  yang  ada,    1
faktor yang sangat dominan mempengaruhi
keputusan  pembelian  Laptop  Lenovo  pada
mahasiswa di Surabaya adalah faktor Merk
(X2)  yang  mempunyai  pengaruh  positif
terbesar  terhadap  keputusan  pembelian  hal
ini  ditunjukkan  dari  nilai  koefisien
determinasi sebesar 0,217

Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan

yang  telah  dilakukan, maka kesimpulan yang
dapat diambil adalah : 
1. Berdasarkan analisis secara parsial, ternyata

hasil  penelitian  membuktikan  bahwa
variabel  kualitas  produk  dan  merk
mempunyai  pengaruh  positif  terhadap
variabel  dependen  yaitu  keputusan
pembelian Laptop Lenovo pada Mahasiswa
di Surabaya. Sebab dalam   kualitas produk
mempunyai  Features (fitur)  yang  mana
merupakan  karakteristik  pendukung  atau
pelengkap  dari  karakteristik  utama  suatu
produk.  Di  dalam  laptop  Lenovo
mempunyai  beberapa  fitur  utama  yang
menunjang  keputusan  pembelian   seperti
face   detection   yang   dapat   digunakan
sebagai  password  login laptop dengan fitur
deteksi  muka  melalui  web  cam  yang
tersedia.  Disamping  fitur  face  detection,
Lenovo  juga  memiliki  fitur  yang  tidak
dimiliki  oleh  merek  lain  yaitu  Lenovo
Diagnostics yang  berguna  sebagai
pendeteksi kendala yang ada didalam laptop,
pendeteksian  ini  digunakan  untuk
mengetahui kondisi seluruh perangkat laptop
sehingga  user  dapat  mengetahui  kondisi
laptopnya apakah ada perangkat yang mulai
menurun  kinerjanya  dan  mendeteksi
kerusakan  part  sehingga  fitur  ini  dapat
dijadikan  acuan  pendeteksian  dini  oleh
pemilik  laptop.  Dan  dalam  merk adalah
Brand  awareness  (mengingat  suatu  merk)
kesanggupan  seorang  calon  pembeli  untuk
mengenali  atau  mengingat  kembali  bahwa
suatu merek merupakan bagian dari kategori
merek  tertentu.  Lenovo  sudah  memiliki
brand  awareness yang  dibuktikan  dengan
citra atau merek Lenovo yang telah dikenal
oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  kedua
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komponen tersebut dianggap penting ketika
akan  membeli  Laptop  Lenovo  pada
Mahasiswa di Surabaya.

2. Berdasarkan   pengujian   secara   simultan,
ternyata   hasil   penelitian   membuktikan
bahwa  tidak  semua  variabel  independen
(kualitas  produk,  merk,  harga,  promosi)
secara simultan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen yaitu
keputusan pembelian.

3. Hasil  pengujian  regresi  berganda
menunjukkan  bahwa  tidak  semua  variabel
independen  (kualitas  produk,  merk,  harga,
promosi)  berpengaruh  positif  terhadap
keputusan  pembelian.  Pengaruh  positif
terbesar  terhadap  keputusan  pembelian
Laptop   Lenovo   pada   Mahasiswa   di
Surabaya  adalah  variabel  merk  (X2)    hal
ini  ditunjukkan  dari  nilai  koefisien
determinasi sebesar 0,217.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang  diperoleh

dalam  penelitian  ini,  maka   diajukan  saran  –
saran  sebagai  pelengkap  hasil  penelitian  yang
dapat diberikan sebagai berikut:
1. Perusahaan    harus    mampu

mempertahankan    atau    bahkan
meningkatkan  kualitas  produk.  Misalnya
dengan  melakukan  inovasi  model  Laptop
Lenovo  atau  memberi  fitur  tambahan
dengan  tampilan  yang  sesuai  dan  segera
melakukan pengecekan jika terdapat Laptop
Lenovo yang cacat atau tidak sempurna

2. Perusahaan  harus  meningkatkan  image
Lenovo. Walaupun Laptop Lenovo harganya
terjangkau,  tetapi  bukan  Laptop  murahan.
Sehingga harga jual  di  pasar  tetap  terjaga.
Hal  ini  berkaitan  dengan  asumsi  pasar
mengenai  harga  purnajual  Laptop Lenovo
di  pasar.  Selain  itu  kerjasama  dengan
lembaga pembiayaan dengan mengeluarkan
penjualan  secara  angsuran  akan  sangat
diperlukan serta melakukan diskon pada saat
event–event tertentu.
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