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AB$TRAK

Epres T[er Widiasarl 2*19. Fengaruh Gaya Hidup, Br*nd Equity dan Harga
Tertadap Keputusan Pembelian Srnarfphone Android pada Mahasiswa $TIE Nobel
Indomia Makassar, dibimbing oleh R.idwan.

Penelitian ini bertqi*an untuk rnengetahui peng*ruh Gaya Hidup, Brand
Equrty dan Harga secar& persial, sirnultan daa variabel yang paling dominan
Erhadap keputusaa pernbeli smartphone Android pada Mahasiswa di STIE Nobel
tndoresia lvlakassar,

Metode yang digunakan datram penelitian ini addah metode kuesioner, studi
keprstakaan, studi tapangan dengan menggunakan skala Likert. Metode penentuan

sampel yang digunakan adalah teknik strstified proposional random sarnpling
&ngan pengambilan sampl berdasarkan rumu$ Slovin. Metode analisis yang

dieunakm ialah metode arelisis linier bergand*.
Berdasarkan analisis liaier bergarda diketahui bahwa vari*bel yang paling

terhadap keputusan pernbelian adalah variabel yang memiliki
koefuien regresi sebesar 0.565 ata*teSesar dibandingkan dengan variabel lainnya.
Ilasil uji F dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas secara bersarna-sama

terhadap keputusan pemhlian. Nilai R Square yang didapat ialah
0.607 yang berarti ffi.7% menu4iukkaa bahwa gaya hidup, brand equity dail harta
dapat mempengaruhi keputusan pernbelian.

Xata trnnci: Gsya Hidup, Brand Equity, Harga, Kepulu\eft Pembelian

/
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ABSTRACT

Eprzs figar widiesati 2019. The Effect af !-ifesry{e, I}r*nd Equt#, aruI prirc
Tor$wd Android Smartpkone Parchasirug l)ecisions *n Stuelents at STtrE Nobel
Inbnesn Makass*r, supervised by Ridwan.

This study aitxs to detemine tlte effect af tifestyte, brand equity awt price
p'ttally, simultaneausly and the mast domin*nt variable roward Aitlroid
mwtphone purchasing decisions tsrc students ct STIfi Nobel lndonesia Maknssar.
TIw method *sed in tkis stady was a questiorzftaire, literature study, fietd study by
wing Likert scsle. The rnethCId of deterunining the s*mple usetl was the stra*fied
proporrional r*ndorn sampling technique with sunrpling based on the Siavin
formula. The analytical method usedw*,r multiple lircear in*tysis methods.

Based on multipfe_ lineur analysis, it is ktutwn that the mosr infl*ential
vartables on purchusingde*isiaxs were variables thst k*r] a regession ciescient
4.565 or the largest cowpared with ather variables. The F-iest results-ian be
concluded thot the three indepewlent varlables c*ncuterrttv *ffect tow*n{ the
pwchasing decision. The v*lxe af R Square obtained w$$ 0"60i wiich means 60.7%
shows that lifestyle, brond equity, anc{ price can in$uence purch*sing 6ecisions.

Eq*ords: Lifestyle, Brand Equigt, price, purcfuasing Decisions
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MOTTO 

Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu pasti menemukan caranya. Tapi jika 

kamu tidak serius, kamu hanya akan menemukan alasannya saja. 

 

      (Epras Tigar W) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Dunia informasi saat ini seakan tidak lepas dari teknologi,dan 

menjadikan dunia teknologi semakin canggih. Awalnya, teknologi hanya 

diciptakan untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Beberapa tahun 

yang lalu smartphone hanya dimiliki oleh kalangan menengah atas yang 

memang benar-benar membutuhkan itu untuk membantu melancarkan 

pekerjaannya. Namun, seiringnya waktu perkembangan zaman, 

smartphone telah dimiliki oleh semua kalangan baik yang benar-benar 

membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, tak terkecuali 

masyarakat. 

Saat ini smartphone sudah berbagai macam bentuk dan harga, 

sehingga mempengaruhi nilai jualnya dari yang termurah hingga termahal 

dengan berbagai macam merk smartphone. Kemajuan smartphone android 

menyebar dikalangan mahasiswa, tetapi kemajuan smartphone saat ini 

juga di nikmati oleh masyarakat luas yang akibatnya, segala infomasi baik 

yang positif atau yang negatif dapat dengan mudah di akses. Di 

bandingkan dengan industri-industri lain, telekomunikasi merupakan 

industri yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi. Pesaing yang semakin 

ketat antar perusahaan telepon seluler menuntut setiap perusahaan 

berlomba untuk mempromosikan produknya semenarik mungkin.  
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Konsumen selalu menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan 

tertentun sehinggu antar konsumen yang satu dan konsumen yang lainnya 

belum tentu akan memilih produk yang sama, disinila dibutuhkan kejelian 

konsumen dalam penentuan keputusan produk mana yang akan dipilih 

dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari produk 

tersebut sehingga keputusan yang diambil konsumen merupakan proses 

pembelian dimana individu menentukan keputusan untuk melanjutkan atau 

tidak melanjutkan pembelian suatu barang atau jasa (Kotler, 2010:234) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

memilih beragam produk adalah gaya hidup. Gaya hidup akan 

mempengaruhi penilaian yang dilakukan oleh seseorang yang akan 

membeli suatu produk. Gaya hidup apabila digunakan oleh pemasaran 

secara cermat, dapat membantu untuk memahami nilai-nilai tersebut dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen  

Kehidupan masyarakat yang moderen saat ini turut mempengaruhi 

gaya hidup karena selalu mengikuti tren atau perkembangan zaman. 

Dalam kondisi seperti ini merupakan salah satu alasan smartphone android 

untuk membuat produk yang menarik konsumen. Menurut Setiadi 

(2010:148) gaya hidup didefinisikan sebagai cara hdup yang didefinisikan 

oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka 

pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya. Gaya hidup 

suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya, bahkan dari 

masa kemasa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu 
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bergerak dinamis. Minat manusia dalam berbagai barang dipengaruhi oleh 

gaya hidupnya dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup 

tersebut. 

Smartphone android kini semakin populer di dunia dan menjadi 

saingan serius bagi Iphone. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2007 

yang lalu, android secara perlahan mulai menguasai pasaran. Perusahaan 

smartphone android kini cukup berhasil dalam mempromosikan 

produknya saat ini, karena mampu menjadi brand yang cukup mampu 

menarik perhatian orang-orang, karena aplikasinya sangat menarik 

perhatian, dan android memiliki salah satu sistem operasi Open Source 

atau terbuka, dan banyak pilihan.” Penjualan smartphone android sekarang 

paling tinggi dibanding dengan iphone. Hal itu didasarkan pada keputusan 

pembelian masyarakat yang semakin tinggi terhadap smartphone 

android.(Kompas 2018) 

Konsumen selalu menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan 

tertentu sehingga antara konsumen yang satu dan konsumen yang lainnnya 

belum tentu akan memilih produk yang sama, disinilah dibutuhkan 

kejelian konsumen dalam penentuan keputusan produk mana yang akan 

dipilih dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang diambil konsumen 

merupakan proses pembelian suatu barang atau jasa (Kotler, 2010:234) 

Keputusan pembelian merupakan tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti 

menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli 
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produk. Menurut Kotler (2009) keputusan membeli yaitu: “Beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan 

pembelian suatu produk”. 

Harga smartphone yang dimiliki fitur dan sistem operasi lebih 

modern dari handphone biasa kini dapat dijangkau oleh seluruh 

masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memicu tingginya 

permintaan smartphone yang memiliki fitur terbaru. Harga merupakan 

salah satu isyarat yang digunakan konsumen dalam proses pembelian, 

dimana harga akan mempengaruhi penilaian konsumen tentang suatu 

produk. Harga yang ditetapkan diatas pesaing akan dipandang sebagai 

harga yang termahal, sementara harga yang ditetapkan dibawah harga 

produk pesaing akan dipandang sebagai produk yang murah atau 

dipandang sebagai produk yang berkualitas rendah. Variasi harga yang 

tawarkan oleh android pun dapat dikatakan sangat relatif murah 

dikalangan masyarakat. Menurut Basu Swastha & Irwan, 2005:241”Harga 

merupakan jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. 

Mahasiswa saat ini dituntun untuk selalu update mengenai berita 

apa yang terjadi, agar tidak ketinggalan berita mahasiswa memanfaatkan 

kecangghan smartphone android untuk mengakses informs dimana pun 

dan kapanpun. (Hipwee 2017)  smartphone android memiliki kamera 

belakang dan depan sebesar 13 MP yang dapat menghasilkan foto dengan 
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baik. Android juga membekali dengan dukungan dua kartu SIM card 

dengan jaringan yang sudah 4G-LTE sehingga mempermudah mahasiswa 

untuk menikmati internet yang berkecepatan tinggi. Perangkat Android 

umumnya bertenaga baterai, Android dirancang untuk mengelolah memori 

(RAM) guna menjaga konsumsi daya minimal, berbeda dengan sistem 

operasi desktop yang bisa terhubung pada sumber daya listrik tak terbatas. 

Sistem operasi Android adalah sistem operasi smartphone yang 

paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2014 september. 

Sedangkan pada akhir tahun 2015, Android naik jumlah penggunanya 

menjadi 90%.  

Gambar 1.1 
Pengguna Smartphone Android dan Ios  
 

 
 Sumber : kompas.com mei 2018 
 
Pengguna android semakin tak mudah beralih ke peranngkat Ios . 

Tingkat loyalitas mereka terus meningkat, mencapai 91 persen. Setidaknya 

begitu menurut laporan terbaru dari firma Consumer Intelligence Research 

Partners (CIRP). CIRP mengatakan loyalitas pengguna android 

meningkatkan dan stabil sejak wal 2016 lalu. Padahal, pada awal 2014, 
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tingkat loyalitas penggunaan Ios masih lebih tinggi ketimbang android. 

Kala itu tingkat loyalitas penggunaan Ios mencpai 83 persen. Artinya, 

pengguna android lebih mudah beralih ke Ios ketika hendak upgrade 

ponsel. Akhir tahun 2014, pengguna Ios dan android punya tingkat 

loyalitas yang sepadan, lantas pelan-pelan loyalitas pengguna android 

memucak hingga berada diangka 91 persen pada desember 2017. 

(Kompas.com)  

Saat ini kebutuhan untuk memiliki smartphone android tidak lagi 

menjadi kebutuhan sekunder bagi mayoritas masyarakat Indonesia, 

melainkan sudah menjadi kebutuhan primer dimana para masyarakat 

hampir semua menganggap penting untuk memiliki smartphone android.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Gaya Hidup, Brand Equity dan 

Harga terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Android Pada 

Mahasiswa di STIE NOBEL INDONESIA Makassar”. 

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah gaya hidup, brand equity, harga berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian smartphone Android pasa mahasiswa 

STIE Nobel Indonesia makassar? 
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2. Apakah brand equity berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Android pada mahasiswa STIE Nobel 

Indonesia Makassar? 

3. Variable manakah diantara gaya hidup, brand equity dan harga yang 

dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone 

Android pada mahasiswa STIE Nobel Indonesia Makassar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

smartphone di STIE Nobel Indonesia Makassar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand equity terhadap keputusan 

pembelian smartphone di STIE Nobel Indonesia Makassar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

Smartphone di STIE Nobel Indonesia Makassar. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Praktis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

membeli terhadap produk Android pada mahasiswa STIE 

NOBEL INDONESIA Makassar. 

2. Secara Teoritis  

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi para pembaca atau kajian mengenai harga dan 
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brand equity dan ekuitas merek terhadap keputusan pembelian 

smartphone Android di STIE NOBEL INDONESIA Makassar. 
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BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses 

menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan 

tawaran yang bernilai bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat umum. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan usaha dan menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Disamping kegitan pemasaran perusahaan juga perlu 

mengkombinasikan fungsi-fungsi dan menggunakan keahlian mereka agar 

perusahaan berjalan dengan baik.  

 Menurut Downey (2003: 3) Pemasaran dapat diartikan sebagai 

telaah terhadap aliran produk secara fisik serta ekonomik dari produsen 

melalui pedagang perantara hingga sampai ke tangan konsumen. 

Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah 

memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan (Kotler & Keller 

2012 : 5). 

 Pemasaran merupakan proses kegiatan untuk berinteraksi antara 

individu dan kelompok untuk memperoleh yang mereka butuhkan dan 
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inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas menukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.   

2.2 Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan konsmen pada dasarnya merupakan proses 

pemecahan masalah-masalah. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai 

strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli produknya.  

Menurut Nugroho J. Setiadi (2010:333) Dalam pengambilan 

keputusan sebagai konsumen suatu pemecahan masalah kita 

mengasumsikan bahwa konsumen memiliki sasaran yang ingin dicapai. 

Seseorang konsumen menganggap sesuatu ialah “masalah” karena 

konsekuensi yang diinginkan sebelumnya dapat tercapai. Konsumen 

membuat keputusan perilaku mana yang ingin dilakukannya untuk dapat 

mencapai sasaran mereka, dan dengan demikian “memecahkan 

masalahnya” dalam pengertian ini, pengambilan keputusan konsumen 

adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran.  

Menurut Peter Oslon (2013:160) menegaskan bahwa pengambilan 

keputusan konsumen merupakan proses interaksi antara sikap efektif, 

sikap kognitif, sikap behaviorsl dengan faktor lingkungn dengan manusia 

melakukan pertukan dalam semua aspek kehidupan. 
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2.3  Proses Keputusan Pembelian  

Para pemasar harus melihat lebih jauh bermacam-macam faktor 

yang mempengaruhi para pembeli dan mengembangkan pemahaman 

mengenai cara konsumen melakukan keputusan pembelian.  

a. Peran pembelian, kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan 

orang dalam keputusan pembelian : 

1. Pencetus : orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk 

membeli produk atau jasa  

2. Pemberi pengaruh : orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan.  

3. Pengambilan keputusan : orang yang mengambil keputusan 

mengenai setiap komponen keputusan pembelian apakah membeli, 

tidak membeli, bagaimana cara membeli, dan dimana akan 

membeli.  

4. Pembeli : orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

5. Pemakaian : seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa tertentu.  

b. Perilaku pembelian, ada empat jasa perilaku pembelian konsumen 

berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antar 

merek :  

1. Perilaku pemblian yang rumit, pertama perilaku pembeli yang 

rumit terdiri dari proses tiga langkah pertama, pembeli 

mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Kedua 
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membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga membuat 

pilihan pembelian yang cermat. 

2. Prilaku pembelian pengurang ketidak nyamanan kadang-kadang 

konsumen sangat terlibat dalam pembelian namun melihat sedikit 

perbedaan antar merek.  

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan, banyak produk dibeli pada 

kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya 

perbedaan antar merek yang signifikan  

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi, beberapa situasi pebelian 

ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah tetapi perbedaan 

antar merek signifikan.  

2.4 Tahap-tahap Keputusan Pembelian  

Ada lima tahapan yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, 

yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Model ini 

menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan 

berakibat jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tentu akan melewati 

kelima tahapan ini untuk setiap pembelian yang mereka buat. 

a. Pengenalan Kebutuhan  

Disini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang 

diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan unternal (dari 
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dalam diri ) dan rangsangan eksternal (lingkungan). Dari pengalaman 

sebelumnya orang telah belajar bagaimana mengatasi dorongan ini 

dan dimotivasi kearah produk yang diketahui akan memuaskan 

dorongan ini.  

b. Pencarian Informasi (Information Searching) 

Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari 

informasi lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak, bila 

dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada dalam 

jangkauan, konsumen kemungkinan akan membelinya. Konsumen 

dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian 

informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Konsumen 

dapat memperoleh informasi beberapa sumber yaitu :  

1) Sumber pribadi : keluarga, teman dan tetangga. 

2) Sumber komersial : iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan di 

toko. 

3) Sumber publik : media massa, organisasi penilaian konsumen. 

4) Sumber pengalaman : penanganan, pemakaian produk.  

Melalui usaha pencarian informasi ini, konsumen akan 

mengenal sejumlah pilihan merek yang tersedia dipasaran beserta 

keunggulannya.  

c. Evaluasi Alternatif  

Tahapan ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan 

produk yang akan dibelinya. Untuk itu konsumen melakukan evaluasi 
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terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli 

sesuai kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen 

mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada 

masing-masing individu dan situasi membeli spesifik.  

d. Keputusan Membeli  

Keputusan membeli merupakan tahapan dari proses keputusan 

membeli yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada 

umumnya, keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah 

membeli produk yang paling disukai, tetapi ada dua faktor yang 

muncul antar niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli yaitu 

sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen 

umumnya membentuk niat membeli berdasarkan pada faktor 

pendapatan, harga dan manfaat produk, akan tetapi peristiwa-peristiwa 

yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembelian.  

e. Tingkah Laku Pasca Pembelian  

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puasatau 

tidak puas terhadap barang yang dibeli. Pembelian akan menentukan 

puas atau tidak itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen 

dan prestasi yang diterima dari produk,bila produk tidak memenuhi 

harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasaran terus 

berlanjut dalam menanggapi kepuasan dan ketidak puasan ini 

agarhidup produknya tidak menurun. 
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2.5 Gaya Hidup  

2.5.1 Pengertian Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, opininya. Gaya hidup 

menggambarkan  keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sutisna (2008:145) menyatakan gaya hidup 

secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang didentifikasikan 

oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa 

yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan 

apa yang mereka anggap pikir tentang diri mereka sendiri dan juga 

dunia disekitarnya (pendapat).  

Peter & Olson (2010:142) mengemukakan bahwa gaya 

hidup diukur dengan bertanya pada konsumen tentang kegiatan merek 

(pekerja, hobi, liburan), minat (keluarga pekerjaan, komunitas), dan 

opini (tentang isu sosial, isu politik, bisnis). Para penelitian pasar yang 

menganut pendekatan gaya hidup cenderung mengklasifikasikan 

konsumen berdasarkan variable-variabel AIO yaitu aktivias, 

interest/minat, dan opini. 

2.5.2 Pengukuran Gaya Hidup (Life Style)  

Metode pengukuran gaya hidup dikenal sebagai 

psikolografi yang mencangkup pengukuran-pengukuran gaya hidup 

AIO yang aktivitas (kegiatan), minat (interes) dan opini (pandangan-
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pandangan). Menurut Prasetijo dan Lhalauw (2004:68) dalam 

(Kapantouw & mandey, 2015) mengungkapkan AIO adalah:  

a) Kegiatan (activities) yaitu apa saja yang dikerjakan 

konsumen, produk apa yang dibeli atau digunakan, 

kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengisi waktu 

luang.  

b) Minat (intereset), yaitu apa kesukaan, kegemaran, dan 

prioritas dalam hidup konsumen. 

c) Opini (opinion) yaitu pandangan dan perasaan konsumen 

dalam menanggapi isu-isu global, local, moral, ekonomi, 

dan sosial. 

2.6 Pengertian Merek (Brand) 

Pengertian brand adalah identitas atau nama yang mewakili produk 

secara keseluruhan baik produk itu sendiri , jasa yang memproduksi, 

maupun hal-hal terkait lainnya. Brand yang di wujudkan dengan nama, 

istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya, untuk 

mengidentifikasikan produk agar berbeda dengan produk lainnya 

(pesaing). Brand juga dapat diartikan sebagai identitas tambahan dari  

suatu produk yang tak hanya membedakan dari produk pesaing, namun 

merupakan janji produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen 

kepada konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa sebuah produk 
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akan selalu dapat menyampaikan nilaai yang diharapkan konsumen dari 

sebuah produk. 

Menurut Tjiptono, (2005:19), merek adalah produk yang mampu 

memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan dari 

produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan 

serupa. Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait 

dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, 

emosional dan intangible berkenan dengan representasi merek.  

Menurut Bannett (2004) merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, 

simbol atau ciri-ciri lain yang memperkenalkan barang atau jasa milik 

suatu penjualan sebagai pembeda dari milik penjual-penjual lainnya. 

Sedangkan menurut Lamb (2001) merek adalah suatu nama, istilah, 

tanda, simbol atau desain, atau kombinasi semua yang mengidentifikan 

produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. 

Perusahaan juga menggantungkan produknya pada pelanggan  

maksudnya perusahaan tidak akan berarti tanpa pelanggan sehingga 

setiap perusahaan harus konsisten dan fokus terhadap pelaggannya. 

Oleh karena itu, harus dipahami bahwa perusahaan yang berbasis 

pelanggan harus mempunyai loyalitas merek yang tinggi sehingga dapat 

mengurangi biaya pemasaran.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa brand  adalah 

janji penjualan untuk secara konsisten memberikan tampilan, manfaat 

tertentu kepada konsumen. Merek yang baik akan menunjukan suatu 
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jaminan kualitas. Tetapi lebih dari sekedar itu merek merupakan simbol 

yang kompleks.  

2.7 Pengertian Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Ekuitas merek suatu produk akan menarik pelanggan untuk 

memperlihatkan preferensi terhadap produk tersebut dari pada produk 

yang tidak bermerek meski pada dasarnya kedua produk tersebut identik. 

Ukuran ekuitas merek yakni sejauh mana pelanggan bersedia membayar 

lebih tinggi unutk merek tertentu.  

Menurut Kotler & Keller (2009:334) ekuitas merek (brand equity) 

adalah nilai tambah yang diberikanoleh produk dan jasa, nilai ini bisa 

dicerminkan dalam cara konsumen berfikir, merasa dan bertindak terhadap 

merek, harga, pangsa pasaran, dan profitabilitas yang dimilki perusahaan. 

Ekuitas merek adalah aset tak terhingga yang mempunyai nilai psikologis 

dan keuangan bagi perusahaan.  

Disimpulkan bahwa pengertin ekuitas merek (brand image) adalah 

suatu aset atau kekuatan yang dimiliki suatu produk tertentu. Ekuitas 

merek dapat juga didefinisikan sebagai efek deferensial positif yang 

ditimbulkan oleh pengetahuan nama merek terhadap tanggapan pelanggan 

atas produk atau jasa tersebut. Ekuitas merek suatu produk akan menarik 

pelanggan untuk memperlihatkan preferensi terhadap produk tersebut dari 

pada  produk yang tidak bermerek meski pada dasarnya kedua produk 
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tersebut identik. ukuran ekuitas merek, yakni sejauh mana pelanggan 

bersedia membayar lebih tinggi untuk merek tertentu. 

2.8 Model Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Meskipun pemasaran berpandangan serupa mengenai prinsip dasar 

penetapan merek, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa 

perspektif beda sebagai berikut : Penilaian Aset Merek (Brand Asset 

Valuator/BAV) menurut BA, terdapat lima komponen ekuitas merek, yaitu:  

a. Diferensiasi : mengukur tingkat sejauh dimana merek dianggap 

berbeda dari merek lain.  

b. Energi : mengukur arti Momentum merek  

c. Relevansi : mengukur cakupan daya tarik merek. 

d. Harga diri : mengukur seberapa baik merek dihargai dan 

dihormati  

e. Pengetahuan : mengukur kadar keintiman konsumen dengan 

merek.  

2.9 Pengertian Harga  

 Harga suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah 

harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk 

barang atau jasa.  



20 

 

 

 

Teori ekonomi pengertian harga, dan utility dan merupakan konsep 

yang saling berhubungan, yang dimaksud dengan utility ialah atribut 

yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan, keinginin dan memuaskan konsumen. Nilai 

(Value) ialah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. 

Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan 

barang. 

Menurut Buchari Alma (2005:159) nilai suatu barang yang 

dinyatakan dalam uang. Sedangkan menurut Angipora (2002:26) bahwa 

harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan keinginan 

yang belum terpuaskan. Umumnya ada tiga strategi harga yang dapat 

diikuti oleh produse, yang tergantung pada keadaan produknya, yaitu : 

a. Skiming Price, yaitu menetapkan harga setinggi-tingginya 

b. Penetration price,yaitu memasang harga yang rendah pada 

permulaan pemasaraan, kemudian dinaikkan secara bertahan. 

c. Live and live policy,atau strategi yang mencoba mengikuti harga 
pasar.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2001: 337) Harga adalah sejumlah 

uang yang dibedakan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai 

yang ditukar konsumsi atas manfaat-manfaat karena memilki atau 

menggunakan produk atau jasa produk tersebut. 
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Menurut Basu Swasta (2012:147) harga merupakan sejumlah uang 

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan.  

2.10 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Ketika Menetapkan Harga  

 Keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik 

oleh faktor-faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal 

lingkungan:  

a. Faktor internal yang mmpengaruhi penetapan harga  

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga 

meliputi tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, dan organisasi 

perusahaan.  

1. Tujuan pemasaran : sebelum menetapkan harga, perusahaan 

seharusnya menentukan strateginya atas produk tersebut, jika 

perusahaan telah memilih pasar sasarannya dan mempromosikannya 

dengan baik, maka strategi bauran pemasarannya, termasuk harga, 

akan berjalan dengan baik. 

2. Biaya : perusahaan menetapkan suatu harga yang dapat menutup 

semua biaya untuk memproduksi, mendistribusi dan menjual produk 

tersebut, termasuk suatu tingkatan laba yang wajar atas segala 

upayanya srta resiko yang dihadapinya.  

3. Pertimbangan organisasi : manajemen harus menetapkan siapa didalam 

organisasi yang bersangkutan yang bertanggung jawabatas penetapan 
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harga. Mereka yang juga turut mempengaruhi penetapan harga ialah 

manajer penjual, manajer produksi, manajer keuangan dan akuntan 

serta para wiraniaga 

a. Faktor Eksternal yang mempengaruhi keputusan Penetapan Harga  

Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan-keputusan 

penetapan harga meliputi sifat penawaran dan permintaan, persaingan, 

dan elemen-elemen lingkungan lainya.  

1. Pasar dan Permintaan : ketika biaya menjadi dasar penetapan batas 

bahwa harga, pasar, dan permintaan menjadi dasar penetapan batas 

atasnya, baik konsumen maupun pembelian industri menyamakan 

harga suatu produk atau jasa dengan manfaat dari pemiliknya.  

2. Biaya, Harga dan Tawaran Pesaing : faktor eksternal lainnya yang 

mempengaruhi keputusan penetapan harga perusahaan adalah biaya 

dan harga, pesaing serta kemungkinan reaksi pesaing atas tindakan 

penetapan harga yang dilakukan.  

3. Faktor eksternal lainnya : ketika menetapkan harga, perusahaan juga 

harus mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam lingkungan  

eksternalnya. Keadaan ekonomi dapat memiliki dampak yang besar 

terhadap strategi penetapan harga perusahaan serta faktor-faktor 

ekonomi seperti booming atau resesi, inflasi dan tingkat bunga 

mempengaruhi baik biaya produksinya maupun persepsi konsumen 

terhadap harga dan nilai produk.  
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 
Khasanah, Imroatul, 
2013 

Analisis Pengaruh 
Ekuitas Merek 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Mie Instan 
Sedap Di Semarang. 

Ekuitas 
merek,keputusan 
pembelian. 

Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa 
perusahaan 
manufaktur atau 
pelaku bisnis yang 
mampu untuk 
menawarkan 
keuntungan melalui 
peningkatan merek 
produk dengan 
meyediakan nilai 
tambahan pada bisnis 
dan konsumennya, 
pada akhirnya akan 
mempengaruhhi 
perilaku konsumen 
dalam keputusan 
pembelian merek 
maupun menunjukan 
nilai produk yang 
ditawarkan ke pasar 
dan memberikan nilai 
baik pada konsumen 
maupun perusahaan. 

Winatapradja, 
Nabila, Juni 2013. 

Ekuitas Merek 
Pengaruhnya 
Terhadap Keputusan  
Pembelian Produk 
Donat J.Co Donuts & 
Caffee Di Manado 
Town Square. 

Ekuitas Merek, 
keputusan produk, 
pembelian produk 

Dari hasil penelitian 
menunjukan bahwa, 
kesadaran merek, 
asosiasi merek, 
persepsi kualitas, dan 
loyalitas merek 
berpengaruh secara 
simultan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen pada 
perusahaan J.Co 
Donuts & Caffee 
cabang Manado 
Town Square di 
Manado. Hal ini 
dibuktikan melalui 
hasil perhitungan 
menunjukan angka F 
sebesar 54,266 
dengan tingkatan 
signifikan sebesar 
0,000<0,5 sehingga 
secara bersama 
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2.12 Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjuan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah 

dipaparakan mengenai variabel Independen, gaya hidup, brand equity dan 

harga serta pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran penelitian 

seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini :  

Gambar 2.1 

 

        

 

Kesadaran merek, 
asosiasi merek, 
persepsi kualitas, dan 
loyalitas merek 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen secara 
menyeluruh. 

Alyasa, Fariz Hadi, 
dkk, Mei 2012. 

Analisis Pengaruh 
Ekuitas Merek 
(Brand Equity) 
Terhadap Loyalitas 
Konsumen Pada 
Produk Sepeda Motor 
Kawasaki Ninja 
(Studi Kasus Pada 
Mahasiswa 
Universitas 
Semarang) 

Ekuitas Merek, 
Loyalitas Konsumen  

Hasil penelitian 
menunjukan 
kesadaran merek, 
kesan kualitas, 
asosiasi merek, dan 
loyalitas merek 
berpengaruh positif 
terhadap loyalitas 
konsumen produk 
sepeda motor 
Kawasaki  Ninja 
pada mahasiswa 
Universitas 
Semarang. 

Mahasiswa 

Brand Equity X2 Gaya Hidup X1 Harga X3 

Keputusan Pembelian 

STIE Nobel Indonesia 
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2.13 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan serta 

tujuan dari penelitian ini maka hipotesis yang diangkat adalah: 

1. Diduga gaya hidup, brand equity, harga berpengaruh secara persial dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Android pada 

mahasiswa STIE Nobel Indonesia 

2. Diduga gaya hidup, brand equity, harga berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian smartphone Android pasa mahasiswa 

STIE Nobel Indonesia. 

3. Diduga harga paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone android pada Mahasiswa STIE Nobel Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitan ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya 

di kampus STIE Nobel Indonesia Makassar Jl Sultan Alauddin No. 212 

Makassar. Proses penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2018-

januari 2019. 

3.2 Populasi dan Sampel  

 1. Populasi 

 Dalam mengadakan penelitian terlebih dahulu menentukan objek yang 

akan dijadikan penelitian tersebut dan siapa yang akan menjadi populasinya. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang 

mempuunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono. 2008 : 115). 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah 

mahasiswa/mahasiswi di STIE Nobel Makassar yang aktif sebanyak 418. 

2. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan 

adalah nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi 
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sampel. Dalam penelitian ini pengambilan sample di antara beberapa 

mahasiswa aktif STIE Nobel Indonesia Makassar, pengambilan sample ini 

akan ditentukan dengan mengunakan “Random Sampling”. Pasolong 

(2004:64) mengartikan sample “random sampling” yaitu “suatu teknik 

penarikan sample yang paling sederhana karena cara pengambilan sample ini 

hanya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam 

anggota populasi tersebut.  

Tabel 3.1 

Daftar Mahasiswa STIE Nobel Indonesia Makassar 

Tahun Angkatan  Jurusan Manajemen Jurusan Akuntansi 
2016 84 42 
2017 113 37 
2018 112 30 

Jumlah 309 109 
   

Menurut Sugiyono (2004:79) menyatakan bahwa rumus untuk 

menghitung ukuran sample dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah 

sebagai berikut dengan menggunakan rumus slovin :  
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n : Ukuran  Sampel  

N : Ukuran Populasi 

e : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

Pengambilan sampel yang masih dapat di toleransi atau 

diinginkan, misalnya 10% 

Jadi berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel dari populasi adalah 81 

responden. 

3.3  Metode Pengumpulan Data  

Menyangkut pengumpulan data, secra garis besarnya dilakukan 

penelitian secara langsung dan penelitian kepustakaan sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan buku-buku atau literature-literatur yang relevan dengan 

objek penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data melalui 

penelitian lapangan dengan cara sebagai berikut : 
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1. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data melalui dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni sejarah singkat 

smarthphone android, merk smartphone android yang ada di Makassar, dan  

harga smarthphone android yang ada di Makassar. 

2. Kuesioner 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden (mahasiswa/mahasiswi) dengan 

panduan kuesioner di STIE Nobel Makassar. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

(a) Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi 

baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian 

penulis;  

(b) Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk angka-angka yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

(a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari 

responden (mahasiswa/mahasiswi) pengguna smarthphone 

android dalam bentuk wawancara serta tanggapan tertulis 
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responden terhadap jumlah pertanyaan yang di ajukan dalam 

kuesioner penelitian 

 (b) Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh penulis dari 

beberapa sumber yang dinilai mempunyai relevansi dengan 

penilaian. 

3.5 Metode Analisis  

3.5.1 Analisi Regresi Berganda 

Mengadakan pengujian terhadap hipotesis ini dan menjawab 

rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulisan 

menggunakan analisis data sebagai berikut :  

1. Analisis Kualitatif  deskriptif  

Yaitu  dengan menganalisis data kualitatif yang telah diperoleh 

melalui wawancara, kuesioner dan dukumentasi. 

2. Analisis Kuantitatif  

Sugiyono, (2010:277) analisis regresi berganda dilakukan oleh 

penelitian bermksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen  dengann faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). 
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Analisis berganda dalam penelitian ini berperan sebagai teknik yang 

digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel gaya hidup, 

brand equity, dan harga terhadap keputusan pembelian pada smartphone 

android di STIE Nobel Indonesia Makassar. Menurut sugiyono, 

(2010:261) analisis regresi menggunakan rumus persmaan berganda 

yaitu:  

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + е 

Dimana :  

Y  =  Keputusan Pembelian  

a   =  Konstanta Intersepsi  

b   =  Koefisien Regresi  

X1 =  Gaya Hidup  

X2 =  Brand Equity  

X3 = Harga  

e    =  Standar Eror  

3.5.2 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Berdasarkan hasil regresi berganda tersebut, maka selanjutnya dapat 

dianalisis koefisien determinasinya (R²) yaitu koefisien determinasi 

parsial untuk mengukur secara terpisah dampak variabel independent 

(X1, X2 dan X3) terhadap variabel Y, dengan bantuan program SPSS 

pada komputer. Sugiyono, (2010:286) jika (R²) yang diperoleh 

mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuatmodel tersebut 
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menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabe terkait. 

Sebaliknya, jika (R²) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah 

variasi variabel bebas terhadap variabel terkait. 

3.5.2 Uji F (Uji Serempak) 

Uji F ini bertujuan utuk mengetahui besarnya pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen, yaitu menentukan pengruh dan 

tingkat signifikan digunakan α = 0,05 atau 5% melalui program SPSS  

3.5.3 Uji T (Uji Parsial) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebasnya secara bersendiri-sendiri berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terkaitnya. Menurut Imam Ghozali, 

(2011:98) apabila nilai thitung > ttabel dengan serta tingkat signifikannya 

(p-value) < 5%, maka hal ini menunjukan Hoditolak dan Ha diterima. 

3.7 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 Sehubungan dengan maslah yang dikemukakan sebelumnya, 

maka akan dilakukan anaslisa berdasarkan data yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis sebagai berikut : 

   3.6.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuesioner tersebut. Menurut Sugiyono, (2010:172) skor butir 

(pertannyaan) dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang 

sebagai nilai Y, sehingga diperoleh indeks validitas setiap butir. 

Setelah diketahui dari hasil perhitungan besarnya korelasi, kemudian 

dibandingkan dengan tabel r product moment dengan = 0,05 dengan 

kriteria sebagai berikut :  

a. jika rxy hitung ≤ tabel, maka valid 

b. jika rxy hitung ≤ r tabel, maka tidak valid 

3.6.2 Uji Realibitas 

 Uji Realibilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indicator dari variable. Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang 

menyangkut kekonsistensi  jawaban jika diujikan berulang pada 

sampel yang berbeda. Uji ini digunakan untuk menguji seberapa 

konsisten satu atau seperangkat pengukuran mengukur suatu konsep 

yang diukur. Imam Ghozali (2011:48) rliabilitas instrumen dilihat dari 

cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika 

nilai cronchbach alpha > 0,7. 
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3.5 Defini Operasional 

Tabel 3.2 Oprasional Penelitian  

Variabel  Definisi Oprasional  Indikator  

Gaya Hidup (X1) 
Gaya Hidup adalah pola 
hidup seseorang yang 
diekspresikan dalam 
aktivitas, minat, dan 
opininya 

1.Pengaruh gaya hidup 
seputar smartphone 

2.Minat memiliki 
smartphone  

3. Tahapan kehidupan   

Brand Equity (X2)  
Brand Equity, 
seperangkat asset dan 
liabilitas merek yang 
terkait dengan suatu 
merek, nama, symbol, 
yang mampu menambah 
atau mengurangi nilai 
yang diberikan oleh 
sebuah produk atau jasa 
baik pada perusahaan 
maupun pada pelanggan.  

1. Terpercaya  

2. Kemudahaan dalam 
perbaikan  

3. Memiliki perbedaan 
spesifikasi dari 
merek lain. 

Harga (X3)  Harga, sejumlah uang 
yang dibebankan atas 
suatu produk atau jasa, 
atau jumlah nilai yang 
ditukar konsumen atas 
manfaat-manfaat karena 
memliki atau 
menggunakan produk atau 
jasa tersebut. 

1. Keterjangkauan 
harga  

2. Kesesuaaian harga 
dengan kualitas 
produk  

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian dengan 
manfaat produk  

Keputusan 
Pembelian (Y)   

Keputusan pembelian, 
suatu proses penilaian  
dan pemilihan dari 
berbagai alternatife sesuai 
dengan kepentingan-
kepentingan tertentu 
dengan menetapkan suatu 
pilihan yang dianggap 
paling menguntungkan. 
Indikator variabel 
keputusan pembelian  

1. Pengenalan 
kebutuhan  

2. Pencarian 
informasi  

3. Evaluasi 
alternative  

4. Keputusan 
pembelian  

5. Tingkah laku 
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pasca pembelian.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum STIE Nobel Indonesia Makassar  

 STIE Nobel Indonesia Makassar diawali dengan didirikannya Yayasan 

Pendidikan Nobel Indonesia pada tahun 1997 di kota Makassar oleh dua tokoh yang 

peduli terhadap pendidikan, yaitu Drs. HB. Amiruddin Maula, SH., M.Si., MH., dan 

Drs. H. Sjarlis Iljas, M.Ec.Akuntan (alm). Pada awal berdiri yayasan tersebut , telah 

didirikan sebuah lembaga didalamnya yang bergerak dalam bidang pengembangan 

manajemen, yaitu lembaga Pendidikan dan Pelatihan Manajemen (LPPM) Nobel 

Indonesia Makassar. Aktivitas lembaga tersebut, lebih banyak melakukan pelatihan-

pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pemerintahan 

dan hubungannya terhadap keuangan daerah. Selain itu, juga memberikan program 

pendidikan serta Diploma Satu dalam bidang pariwisata dan perhotelan serta ekspor-

impor. 

 Pada tahun 1998, kedua tokoh tersebut sepakat untuk mendirikan perguruan 

tinggi bisnis. Berdasarkan keinginan tersebut, maka pada tahun 1999, berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 

28/D/0/1999, tanggal 23 Februari 1999 resmilah lahirnya STIE Nobel Indonesia 

Makassar, dengan membina dua jurusan/program studi yaitu Jurusan Manajemen (S1) 

dan Jurusan Akuntansi (S1 dan D3). 
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Demi memperkuat jaminan legalitas hukumnya serta untuk mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat umum, STIE Nobel Indonesia Makassar telah memiliki 

izin Nomor: 4417/D/T/2004 tertanggal 8 November 2004 dan Jurusan Akuntansi 

dengan izin Nomor: 12504/D/T/K-IX/2012 tertanggal 9 Juli 2012. Pada tahun 2006 

kedua program studi tersebut telah mendapatkan Status Akreditasi B dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pada tahun 2008 YPNI diakuisisi 

oleh Yayasan Nobel Makassar dibawah pimpin Ir. H. Mubyl Handaling. 

Kini STIE Nobel Indonesia telah menghasilkan ribuan alumni yang mampu 

untuk berkompetisi dengan alumni dari perguruan tinggi lainnya. 

 
Visi dan Misi STIE Nobel Indonesia Makassar 

VISI 

Menjadi perguruan tinggi bisnis yang unggul dalam menghasilkan sumber daya 

manusia dalam bidang manajemen dan akuntansi yang berjiwa entrepreneurship dan 

berwawasan global. 

MISI 

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 

untuk pengembangan ilmu manajemen dan akuntansi yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam lingkungan yang 

dinamis. 
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2. Membangun tata kelola organisasi yang sehat, produktif, professional serta 

berintegritas dalam mendukung pencapaian tujuan institusi secara efektif dan 

efisien. 

3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan 

(stakeholders) yang terkait untuk pengembangan institusi dan peningkatan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen 

dan akuntansi, berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global serta 

berkarakter terpuji untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, khususnya 

dunia usaha dalam lingkungan yang dinamis. 

2. Menghasilkan riset yang dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan 

manajemen dan akuntansi, pengembangan dunia usaha dan kewirausahaan. 

3. Memberikan pelayanan terbaik bagi setiap civitas akademika dan 

stakeholders. 

4. Memiliki kemampuan dalam memberikan kontribusi bagi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, khususnya dunia usaha dan kewirausahaan melalui 

kegiatan pengabdian pada masyarakat. 
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Struktur organisasi STIE Nobel Indonesia Makassar dapat dilihat berdasarkan 

gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi STIE Nobel Indonesia Makassar 
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4.1.1 Job Description 

Job description dapat dikemukan sebagai berikut: 

1. Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar 

Tugas dan tanggung jawab yaitu memimpin, mengembangkan dan 

memajukan institusi, dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga 

administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan secara berkesinambungan 

dengan berpedoman kepada undang-undang dan peraturan-peraturan 

pelaksanaan tentang pendidikan tinggi dan swasta serta membina hubungan 

dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik 

negeri, swasta dan luar negeri. 

2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam memimpin 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. 

3. Wakil Ketua II (Bidang Adm. Umum dan Keuangan) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan rumah tangga, keamanan 

pengembangan karir alumni dan kerjasama dengan pihak luar. 

4. Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan 

di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Dan 
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membantu ketua dalam mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan 

instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri. 

5. Jurusan (Program Studi) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu wakil ketua bidang akademik 

dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengontrol pelaksanaan 

pendidikan dan pelajaran di lingkungan jurusan. 

6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu wakil ketua bidang akademik 

dalam memberikan pelayanan administrasi bidang akademik kemahasiswaan. 

7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam melakukan fungsi-

fungsi penjamin mutu, monitoring dan evaluasi untuk pengembangan institusi 

untuk menjamin terciptanya mutu sesuai standar Badan Akreditasi Nasional 

(BAN). 

8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh civitas 

akademik serta pengendalian administrasi yang diperlukan. 

9. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu wakil ketua II di dalam 

penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan personali dan 
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keuangan sesuai dengan kebijakan dan sistem serta prosedur yang sudah di 

tetapkan. 

10. Kepala Administrasi Umum dan Personalia 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu kepala BAUK dalam 

melaksanakan dan mengkoordinasikan setiap aktivitas atau kegiatan tata usaha 

dan rumah tangga. 

11. Koordinator Laboratorium 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua bidang akademik dalam 

merancang, melaksanakan dan mengkoordinasikan setiap aktivitas atau 

kegiatan di laboratorium. 

4.2 Gambaran Umum Android  

Android, Inc. didirikan di Palo Alot , California, pada bulan Oktober 2003 

oleh Andy Rubin (pendiri Danger), Rich Miner (pendiri Wildfire Communications, 

Inc.), Nick Sears (mantan VP T-Mobile), dan Chris White (kepala desain dan 

pengembangan antarmuka WebTV) untuk mengembangkan "perangkat seluler pintar 

yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi penggunanya".Tujuan awal 

pengembangan Android adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi 

canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital, namun kemudian disadari bahwa 

pasar untuk perangkat tersebut tidak cukup besar, dan pengembangan Android lalu 

dialihkan bagi pasar telepon pintar untuk menyaingi Symbian dan Windows 

Mobile (iPhone Apple belum dirilis pada saat itu). Meskipun para pengembang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://id.wikipedia.org/wiki/Andy_Rubin
https://id.wikipedia.org/wiki/Danger_(perusahaan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Rich_Miner
https://id.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
https://id.wikipedia.org/wiki/WebTV
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_digital
https://id.wikipedia.org/wiki/Symbian
https://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone
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Android adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman, Android Inc. 

dioperasikan secara diam-diam, hanya diungkapkan bahwa para pengembang sedang 

menciptakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi telepon seluler. Masih 

pada tahun yang sama, Rubin kehabisan uang. Steve Perlman, seorang teman dekat 

Rubin, meminjaminya $10.000 tunai dan menolak tawaran saham di perusahaan.  

Google mengakuisisi Android Inc. pada tanggal 17 Agustus 2005, 

menjadikannya sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. 

Pendiri Android Inc. seperti Rubin, Miner dan White tetap bekerja di perusahaan 

setelah diakuisisi oleh Google. Setelah itu, tidak banyak yang diketahui tentang 

perkembangan Android Inc., namun banyak anggapan yang menyatakan bahwa 

Google berencana untuk memasuki pasar telepon seluler dengan tindakannya ini. Di 

Google, tim yang dipimpin oleh Rubin mulai mengembangkan platform perangkat 

seluler dengan menggunakan kernel Linux. Google memasarkan platform tersebut 

kepada produsen perangkat seluler dan, dengan janji bahwa mereka menyediakan 

sistem yang fleksibel dan bisa diperbarui. Google telah memilih beberapa mitra 

perusahaan perangkat lunak dan perangkat keras, serta mengisyaratkan kepada 

operator seluler bahwa kerja sama ini terbuka bagi siapapun yang ingin berpartisipasi.  

Pada tanggal 5 November 2007, Open Handset Alliance (OHA) didirikan. 

OHA adalah konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, 

produsen perangkat seluler seperti HTC, Sony dan Samsung, operator nirkabel seperti 

Sprint Nextel dan T-Mobile, serta produsen chipset seperti Qualcomm dan Texas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Steve_Perlman
https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/wiki/Kernel_Linux
https://id.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsorsium
https://id.wikipedia.org/wiki/HTC
https://id.wikipedia.org/wiki/Sony
https://id.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://id.wikipedia.org/wiki/Qualcomm
https://id.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
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Instruments. OHA sendiri bertujuan untuk mengembangkan standar terbuka bagi 

perangkat seluler. Saat itu, Android diresmikan sebagai produk pertamanya; 

sebuah platform perangkat seluler yang menggunakan kernel Linux versi 

2.6. Telepon seluler komersial pertama yang menggunakan sistem operasi Android 

adalah HTC Dream, yang diluncurkan pada 22 Oktober 2008 

Android diawali dengan dirilisnya Android beta pada bulan November 2007. 

Versi komersial pertama, Android 1.0, dirilis pada September 2008. Android 

dikembangkan secara berkelanjutan oleh Google dan Open Handset Alliance (OHA), 

yang telah merilis sejumlah pembaruan sistem oprasi ini sejak dirilisnya versi awal. 

Sejak tahun 2008, Android secara bertahap telah melakukan sejumlah 

pembaruan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi, menambahkan fitur baru, dan 

memperbaiki bug yang terdapat pada versi sebelumnya. Setiap versi utama yang 

dirilis dinamakan secara alfabetis berdasarkan nama-nama makanan pencuci mulut 

atau camilan bergula; misalnya, versi 1.5 bernama Cupcake, yang kemudian diikuti 

oleh versi 1.6 Donut. Versi terbaru adalah 5.0 Lollipop, yang dirilis pada 15 Oktober 

2014. Pada tanggal 3 September 2013, Google mengumumkan bahwa sekitar 1 miliar 

perangkat seluler aktif di seluruh dunia menggunakan OS Android. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_terbuka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Platform&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kernel_Linux
https://id.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_versi_Android
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_versi_Android
https://id.wikipedia.org/wiki/Bug
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Gambar 4.2 

Logo Android 

 

4.3 karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa/mahasiswi jurusan 

manajemen dan akuntansi yang sedang aktif mengikuti perkuliahan yaitu angkatan 

2016, 2017, dan 2018 di STIE Nobel Indonesia Makassar yang berjumlah 81 

responden. Terdapat beberapa karakteristik responden yang dimasukkan dalam 

penelitian, diantaranya: jenis kelamin, jurusan dan angkatan. 

 Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan 

tabel mengenai responden berikut ini : 
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 1. jenis Kelamin  

Tabel 4.1  

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-Laki 36 44,4% 
Perempuan 45 55,6% 

Total 81 100% 
 Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin untuk 

perempuan mendominasi yaitu sebanyak 45 responden, dibandingkan dengan 

jumlah responden laki-laki yang hanya berjumlah 36 responden dari total 81 

responden. %. Hal ini di latar belakangi oleh sebagian besar responden yang 

bersedia memberikan waktu luangnya kepada peneliti adalah perempuan. 

 2. Usia 

Tabel 4.2  

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase 
17-20 Tahun 68 84,0% 
21-25 Tahun 13 16,0% 
Total 81 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa usia 17-20 tahun 

mendominasi yaitu sebanyak 68 responden, dibandingkan dengan jumlah usia 

21-25 tahun yang hanya berjumlah 13 responden dari total 81 responden. Hal 

ini menunjukkan mayoritas responden berusia remaja. 
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 3. Jurusan  

Tabel 4.3 

Jurusan Responden 

Jurusan Jumlah Persentase 
Manajemen 37 45,7% 
Akuntansi 44 54,3% 

Total 81 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa Jurusan untuk Akuntansi 

mendominasi yaitu sebanyak 44 responden atau 54,3%, dibandingkan dengan jumlah 

responden untuk Jurusan Manajemen yang hanya berjumlah 37 responden atau 

45,7%. Hal ini menunjukkan bahwa Jurusan Akuntansi lebih banyak yang memaki 

smartphone android. 

4. Angkatan 

Tabel 4.4 

Angkatan Responden 

Angkatan  Jumlah Persentase 
2016 29 35,8% 
2017 27 33,3% 
2018 25 30,9% 
Total 81 100% 

 Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 29 

untuk angkatan 2016 yang aktif, dan 27 responden untuk angkatan 2017 yang aktif, 

serta 25 responden untuk angkatan 2018 yang aktif. 

4.4 Deskripsi Variabel  
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Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai peringkasan data untuk 

mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing pertanyaan yang berada 

dalam instrument penelitian. Adapun tanggapan responden dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi Variabel Gaya Hidup (X1) 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Gaya Hidup  

 
N
o 

 
Pernyataan 

STS TS N S SS 
N % N % N % N % N % 

1 Smartphone android 
mempunyai 

penampilan yang 
terkesan eksklusif 

 
 
0 

 
 

0.00% 

 
 
1 

 
 

1.2% 

 
 
8 

 
 

9.9% 

 
 

30 

 
 

37.0% 

 
 

42 

 
 

51.9% 

2 Saya menggunakan 
smartphone android 
untuk belajar lebih 
mudah dan efektif 

 
0 

 
0.00% 

 
1 

 
1.2% 

 
10 

 
12.3% 

 
36 

 
44.4% 

 
34 

 
42.0% 

3 Dengan smartphone 
android saya 
mendapatkan 

informasi yang lebih 
banyak 

 
 
0 

 
 

0.00% 

 
 
1 

 
 
1.2% 

 
 
9 

 
 
11.1% 

 
 
31 

 
 
38.3% 

 
 
40 

 
 
49.4% 

TOTAL/RATA-RATA 0 0.00% 3 1.2% 27 11.1% 97 39.9% 116 47.7% 

    Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa mayoritas responden menjawab 

sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase keseluruhan sebesar 47,7%. Sementara itu pilihan kedua yang banyak 
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dijawab oleh responden ialah setuju yaitu sebesar 39,9%. Sedangkan yang menjawab 

kurang setuju yaitu sebesar 1,2%.  

2. Deskripsi Variabel Brand Equity (X2) 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Brand Equity 

 
N
o 

 
Pernyataan 

STS TS N S SS 
N % N % N % N % N % 

1 Saya memilih 
smartphone android 
karena berkualitas 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 
3 

 
 

3.7% 

 
 

7 

 
 
8.6% 

 
 

30 

 
 

37.0% 

 
 

41 

 
 

50.6% 
2 Saya memilih 

smartphone android 
karena mudah 

dalam perbaikan 
apabila mengalami 

kerusakan 

 
0 

 
0.00% 

 
3 

 
3.7% 

 
10 

 
12.3% 

 
37 

 
45.7% 

 
31 

 
38.3% 

3 Saya memilih 
smartphone android 

karena memori 
pada smartphone 

android dapat 
ditambahkan 

dengan memori 
eksternal 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 
3 

 
 
3.7% 

 
 
9 

 
 
11.1% 

 
 
27 

 
 
33.3% 

 
 
42 

 
 
51.9% 

TOTAL/RATA-RATA 0 0.00% 6 3.7% 26 10.6% 94 38.6% 114 46.9% 
    Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa mayoritas responden menjawab 

sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase keseluruhan sebesar 46,9%. Sementara itu pilihan kedua yang banyak 

dijawab oleh responden ialah setuju yaitu sebesar 38,6%. Sementara itu yang memilih 
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tidak setuju sebesar 3,7%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-

rata responden suka dengan brand equity. 

2. Deskripsi Variabel harga (X3) 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Harga 

 
 

N
o 

 
Pernyataan 

STS TS N S SS 
N % N % N % N % N % 

1 Harga sesuai dengan 
harapan pelanggan 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 

2 

 
 

2.5% 

 
 

9 

 
 

11.1% 

 
 

30 

 
 

37.0% 

 
 

40 

 
 

49.4% 
2 Harga sesuai dengan 

kualitas produk 
 

0 
 

0.00% 
 

2 
 

2.5% 
 

6 
 

7.4% 
 

29 
 

35.8% 
 

44 
 

54.3% 

3 Harga lebih mahal 
dari pesaing 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 

2 

 
 

2.5% 

 
 

11 

 
 

13.6% 

 
 

38 

 
 

46.9% 

 
 

30 

 
 

37.0% 
4 Harga sesuai dengan 

kebutuhan 
 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 

2 

 
 

2.5% 

 
 

8 

 
 

9.9% 

 
 

28 

 
 

34.6% 

 
 

43 

 
 

53.1% 
TOTAL/RATA-RATA 0 0.00% 6 2.5% 34 10,5% 125 38.5% 154 48.5% 

   Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh bahwa mayoritas responden menjawab 

sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase keseluruhan sebesar 48,5%. Sementara itu pilihan kedua yang banyak 

dijawab oleh responden ialah setuju yaitu sebesar 38,5%. Sementara itu yang 

menjawab tidak setuju sebesar 2,5%. Disi lain tidak terdapat responden yang 

menjawab sangat tidak setuju pada item pernyataan manapun. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden merespon baik terhadap harga 

yang diterapkan oleh smartphone android. 
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2. Deskripsi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian 

 
 

N
o 

 
Pernyataan 

STS TS N S SS 
N % N % N % N % N % 

1 Saya mencari 
informasi mengenai 
kualitas smartphone 

android 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 
2 

 
 

2.5% 

 
 
6 

 
 

7.4% 

 
 

31 

 
 

38.3% 

 
 

42 

 
 

51.9% 

2 Saya berusaha untuk 
mengevaluasi 

produk lain selain 
smartphone android 

 
0 

 
0.00% 

 
3 

 
3.7% 

 
5 

 
4.9% 

 
30 

 
37.0% 

 
44 

 
54.3% 

3 Saya memutuskan 
untuk membeli 

smartphone android 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 
2 

 
 
2.5% 

 
 
9 

 
 
11.1% 

 
 
33 

 
 
40.7% 

 
 
37 

 
 
45.7% 

4 Saya merasa puas 
setelah membeli dan 

menggunakan 
smartphone android. 

 
 

0 

 
 

0.00% 

 
 
2 

 
 

2.5% 

 
 

13 

 
 
16.0% 

 
 
32 

 
 
39.4% 

 
 

34 

 
 

42.0% 

TOTAL/RATA-RATA 0 0.00% 9 2.8% 33 9.85% 126 38.8% 157 48.4% 
   Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menjawab sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada 

kuesioner dengan persentase total/ rata-rata keseluruhan sebesar 48,4%. Sementara itu 

pilihan kedua yang banyak dijawab oleh responden ialah jawaban setuju yaitu sebesar 

38,8%. Sementara itu yang yang memilih tidak setuju sebesar 2,8%. Dan disisi lain 

tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata reponden merasa sangat puas dengan android. 
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4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisi regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis apakah ada 

pengaruh gaya hidup (X1), brand equity (X2) dan harga (X3) terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

Analisis multivariant dilakukan untuk variabel yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Dengan menggunakan uji regresi linear berganda bertujuan 

untuk mencari variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independent. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel 

dependent dengan suatu persamaan. 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linear berganda 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .523 .389  1.345 .183 
Gaya 
Hidup .063 .081 .065 .770 .443 

Brand 
Equity .251 .078 .279 3.236 .002 

Harga  .565 .100 .560 5.667 .000 

Sumber : primer diolah 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, 

sehingga terbentuklah persamaan seperti berikut ini: 

        Y = 0,523 + 0,063 (Gaya Hidup) +0,251 (Brand Equity) + 0,565 (Harga) + e 

Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat dijelaskan besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai konstanta diperoleh 0,523, artinya apabila gaya hidup (X1), brand equity 

(X2) dan keputusan pembelian (X3) sama dengan nol, maka keputusan 

pembelian adalah positif. 

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel gaya hidup (X1) yaitu 0,063. Hal ini 

berarti bahwa gaya hidup berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian . 

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel brand equity (X2) yaitu sebesar 0,251. 

Hal ini berarti brand equity berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Nilai koefisien regresi untuk variable harga (X3) yaitu 0,565. Hal ini berarti 

harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

5. Hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas atau independen yang 

paling berpengaruh adalah harga dengan nilai koefisien sebesar 0,565 

sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu gaya hidup 0,063 

dan brand equity dengan nilai koefisien sebesar 0,251. Dari persamaan 
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tersebut dapat terlihat bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

 

4.5.2 Uji Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, 

suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total correlation) 

dengan nilai r-tabel. Apabila r-hitung > dari r-tabel maka pernyataan tersebut 

dikatakan valid dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya. Adapun hasil 

pengujian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pernyataan Korelasi Nilai Batas Keterangan 
 

Gaya Hidup 
(X1) 

Item1 0,758 0,300 Valid 
Item 2 0,672 0,300 Valid 
Item 3 0,919 0,300 Valid 

 
Brand Equity 

(X2) 

Item 1 0,653 0,300 Valid 
Item 2 0,823 0,300 Valid 
Item 3 0,912 0,300 Valid 

 
Harga (X3) 

Item 1 0,606 0,300 Valid 
Item 2 0,663 0,300 Valid 
Item 3 0,725 0,300 Valid 
Item 4 0,886 0,300 Valid 

 
Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Item 1 0,671 0,300 Valid 
Item 2 0,648 0,300 Valid 
Item 3 0,805 0,300 Valid 
Item 4 0,742 0,300 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan 

memiliki korelasi yang lebih dari nilai batas = 0,300 (nilai batas didapatkan dari n = 

30) dan dinyatakan valid. 

4.5.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Dalam hal ini, hasil pengukuran kuesioner konsisten atau 

tetap bila dilakukan pengukuran berulang dan dapat digunakan lebih dari satu kali. 

Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai Cronbach alpha (α) > 0,60 

maka kuesioner dinyatakan reliabel. Adapun hasil dari uji realibilitas adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Gaya Hidup(X1) 0,685 Reliabel 

Brand Equity (X2) 0,716 Reliabel 
Harga (X3) 0,697 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,685 Reliabel 
Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel gaya hidup 

memiliki Cronbach alpha (α) sebesar 0,685, brand equity memiliki Cronbach alpha 

(α) 0,716, dan harga Cronbach alpha (α) sebesar 0,697, sedangkan untuk variabel 

keputusan pembelian memiliki Cronbach alpha (α) 0,685, hal ini menunjukkan 
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bahwa setiap variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai 

Cronbach alpha (α) > 0,60. Artinya kuesioner tersebut dapat digunakan lebih dari 

satu kali dan dapat diandalkan. 

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.12 
Hasil Koefisien Determinasi 

 

 
 

 

 
 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai R square adalah 0,607. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 60,7% keputusan pembelian dalam memakai 

smartphone android dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu gaya hidup (X1), 

brand equity (X2) dan harga (X3) sedangkan sisanya sebesar (100% - 60,7% = 

39,3%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

4.5.5 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen. Atau uji t dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .779a .607 .591 .351 
Sumber : Data Primer diolah, 2019  
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Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh gaya hidup (X1), brand 

equity (X2) dan harga (X3) terhadap keputusan pembelian (Y), dapat diketahui 

dengan hasil uji statistik dan membandingkan dengan nilai signifikan (α) sebagai 

berikut: 

Jika α > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika α < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji Statistik t) 

       Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

1) Gaya Hidup 

Hasil uji signifikan pengaruh parsial (uji t) pada variabel gaya hidup 

menghasilkan signifikan sebesar 0,443. Tingkat signifikan 0,443 < 0,05, maka 

dapat diketahu bahwa hipotesis yang menyatakan gaya hidup memiliki 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .523 .389  1.345 .183 

rg .063 .081 .065 .770 .443 
rb .251 .078 .279 3.236 .002 
rh .565 .100 .560 5.667 .000 

a. Dependent Variable: rkp     
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pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian tidak 

dapat diterima. 

2) Brand Equity 

Hasil uji signifikan pengaruh parsial (uji t) pada variabel kualitas produk 

menghasilkan signifikan sebesar 0,002. Tingkat signifikan 0,002 < 0,05, maka 

dapat diketahui bahwa hipotesis yang menyatakan brand equity memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima. 

3)    Harga  

Hasil uji signifikan pengaruh parsial (uji t) pada variabel harga menghasilkan 

signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat 

diketahu bahwa hipotesis yang menyatakan harga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian dapat diterima. 

4.5.6 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

HO = Tidak ada pengaruh gaya hidup, brand equity dan harga terhadap keputusan 

pembelian smartphone android. 

H1 = Ada pengaruh gaya hidup, brand equity dan harga terhadap keputusan 

pembelian smartphone android. 
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Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima, sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka Ho 

ditolak. Dimana Ftabel V1=k (jumlah variable independen), V2= n – k -1 (n=jumlah 

responden – jumlah variable dependen – 1) dan menggunakan uji satu sisi (5%). 

Dengan cara membandingakan Fhitung dan Ftabel. 

Maka lebih jelasnya akan disajikan hasil uji statistik F (F-test) yang dapat 

dilihat melalui tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)  

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.623 3 4.874 39.588 .000a 

Residual 9.481 77 .123   

Total 24.103 80    

a. Predictors: (Constant), rh, rg, rb    

b. Dependent Variable: rkp     
Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

Berdasarkan uji ANOVA atau uji statistik F, didapat nilai F hitung sebesar 

39,588 dengan tingkat probabilitas 0,000. Atau diperoleh hasil signifikan sebesar 

0,000 < α = 0,05 H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya 
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hidup, brand equity dan harga secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian pembelian smartphone android. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

  Dari keseluruhan hasil penelitian ini maka dapat diberikan pembahasan dari 

masing-masing variabel penelitian yang dapat diuraikan stu persatu yaitu: 

 

 

1. Pengaruh Gaya Hidup, Brand Equity dan harga terhadap keputusan 

pembelian smartphone android 

Hasil analisis untuk variable gaya hidup menujukan bahwa nilai konstanta 

pada uji-t menghasilkan signifikan 0,443. Tingkat signifikan 0,443 > 0,05 maka 

dapat diketahui bahwa gaya hidup memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone android. 

  Hasil analisis untuk variable brand equity menunjukan bahwa nilai konstanta 

pada uji-t menghasilkan signifikan 0,002. Tingkat signifikan 0,002 < 0,05 maka 

dapat diketahui bahwa hipotesis brand equity memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone android.  

  Hasil analisis untuk variable harga menunjukan bahwa nilai konstanta pada 

uji-t menghasilkan signifikan 0,000. Tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat 

diketahui bahwa hipotesis harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan  pembelian smartphone.  
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Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Gotro Sukma Adi 

(2016). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa gaya 

hidup secara simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian honda 

vario 150 di kota Yogyakarta. Aktivitas dan minat berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian honda vario 150 di kota Yogyakarta.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitia sebelumnya yang dilakukan oleh 

Khamdi Sukriono (2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian sebagai variabel dependen sedangkan variabael independen 

yang digunakan adalah ekuitas merek. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa 

ekuitas merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Alfah Bakery Yogyakarta. 

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Merlita Nugraheni 

(2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

sebagai variabel dependen sedangkan variabael independen yang digunakan adalah 

brand image, kualitas produk dan persepsi harga. Hasil penelitiannya juga 

menunjukkan bahwa brand image, kualitas produk dan harga berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Daihatsu xenia di 

wonosobo. 

2. Pengaruh gaya hidup, brand equity dan harga berpengaruh secara simultn 

terhadap keputusan pembelian smartphone android  

  Adapun hasil penelitian yang didapat berdasarkan uji F yaitu sebesar 39,588 

dengan tingkat probabilitas 0,000 < 0,5 sehingga variable gaya hidup, brand equity 
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dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone 

android.  

3. Variable yang paling berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian. 

  Berdasarkan tabel 4.13, dapat dikemukakan bahwa variabel yang paling 

berkontribusi dominan dapat dilihat dari nilai t hitung yang terbesar dari setiap 

variabel. Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang paling dominan terhadap 

keputusan pembelian smartphone android adalah variabel harga (X3), dengan 

besarnya nilai t hitung sebesar 5,667, sedangankan t hitung untuk variabel gaya 

hidup sebesar 0,770 dan brand equity 3,236.  

  Kotler dan Amstrong (2001) harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan 

untuk sebuah produk atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen 

saat melakukan pembelian. Menurut Swastha (2001), harga merupakan sejumlah 

uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya. Dalam analisis faktor dominan, variabel harga menjadi variabel 

yang mempengaruhi keputusan pembelian android. 
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BAB V 

  
  KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1Kesimpulan 

 
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Gaya hidup, brand equity dan harga secara parsial berpangaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian dalam pembelian smartphone 

android. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika variable gaya hidup, brand 

equity dan harga meningkat akan berpengaruh pada keputusan pembelian 

smartphone android pada mahasiswa. 

2. Gaya hidup, brand equity dan harga berpangaruh secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone android pada 

mahasiswa di Stie Nobel Indonesia Makassar. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa jika gaya hidup, brand equity dan harga meningkat atau menurun maka 

akan berpengaruh pada keputusan pembelian mahasiswa.  

3. Variabel harga (X3) adalah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian smartphone android pada mahasiswa di Stie Nobel 

Indonesia Makassar. 
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5.1 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti buat:  

1. Agar smartphone android tetap mempertahankan harga yang cukup terjangkau 

sehingga harga dimata konsumen tetap baik.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian selanjutnya 

mengenai harga smartphone android dengan menambahkan variable yang lain 

sehingga memperbolehkan hasil penelitian mendalam mengenai gaya hidup, brand 

equity dan harga suatu produk terkait dengan keputusan pembelian. 
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