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ABSTRAK 
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Perkembangan kegiatan-kegiatan manusia dewasa ini bergerak dengan 

pesat. Teknologi komunikasi yang semakin handal, efektif, dan ekonomis sudah 

menjadi kebutuhan yang mendasar karena sangat menunjang aktifitas. Salah satu 

bentuk kehadiran teknologi komunikasi dan informasi di dunia dewasa ini adalah 

alat komunikasi portable berupa telepon genggam atau telepon seluler 

(handphone). Tri (3) memberikan tarif-tarif yang murah untuk telepon, SMS dan 

internet. Kualitas jaringan juga memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi 

minat pembelian oleh konsumen, karena dengan adanya kualitas layanan yang 

baik, pelanggan akan merasa nyaman dan akan cenderung untuk tetap 

menggunakan produk yang ditawarkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah harga 

berpengaruh terhadap minat beli Perdana Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo? (2) Apakah kualitas jaringan berpengaruh terhadap 

minat beli Perdana Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo? 

(3) Apakah harga dan kualitas jaringan bersama-sama berpengaruh terhadap minat 

beli Perdana Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo? 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Syariah yang 

menggunakan perdana internet Tri (3) di masing-masing angkatan pada Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo yang berjumlah 355 orang. Adapun sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 78 mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampling incidental. Penelitian ini menggunakan data primer yang 

diperoleh dari hasil angket yang telah diisi oleh mahasiswa Fakultas Syariah yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda yang 

dikuatkan dengan uji t dan uji F.  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara parsial 

harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli, yang ditunjukkan dengan nilai 

thitung> ttabel yaitu 5,717 > 1,992 dengan signifikansi 0,000. (2) Secara parsial 

kualitas jaringan berpengaruh signifikan terhadap minat beli, yang ditunjukkan 

dengan nilai thitung> ttabel (6,314 > 1,993) dan nilai signifikansi 0,000. (3) Secara 

simultan harga dan kualitas jaringan berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap minat beli, yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung> Ftabel yaitu 28,325 > 

3,12 dengan signifikansi 0,000. 

  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kegiatan-kegiatan manusia dewasa ini bergerak dengan 

pesat. Salah satu perubahan pesat yang terjadi adalah globalisasi, di mana 

negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin 

terintegrasi tanpa batas territorial negara. Hal ini akan menyebabkan 

meningkatnya arus informasi yang memerlukan instrumen komunikasi untuk 

mempermudah kegiatan manusia, di antaranya adalah teknologi informasi. 

Teknologi informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan 

teknologi yang telah memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan bisnis di 

dunia dewasa ini.
1
 Teknologi komunikasi yang semakin handal, efektif, dan 

ekonomis sudah menjadi kebutuhan yang mendasar karena sangat menunjang 

aktifitas.
2
  

Salah satu bentuk kehadiran teknologi komunikasi dan informasi di 

dunia dewasa ini adalah alat komunikasi portable berupa telepon genggam 

atau telepon seluler (handphone). Dengan kemudahan akses informasi siapa 

pun dapat menerima dan mengirim informasi apapun dengan cepat bagi siapa 

                                                             
1 Nela Evelina, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Harga, dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Kartu Perdana Telkomselflexi,” Diponegoro Journal of Social and Politic, 

(2012), 2.  
2 Wahid Muslimin Mahardika, “Pengaruh Tarif dan Promosi Terhadap Keputusan 

Membeli Kartu Prabayar Produk Indosat IM3 Oleh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang,” 

Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 1. 



 

 
 

saja dan tidak terbatas oleh usia. Kehadirannya telah membawa dampak yang 

sangat besar bagi umat manusia. Dengan sinyal internet yang disediakan 

beberapa penyedia layanan informasi (provider) semakin terus berkembang 

dalam hal kecepatan dan jaringannya, membuat pemegang telepon genggam 

dapat dengan mudah membukanya kapan pun dan di manapun. 

Telepon genggam seolah-olah telah menjadi kebutuhan wajib yang 

harus dimiliki oleh setiap orang. Ia membawa berbagai kandungan informasi, 

pesan-pesan yang dalam kecepatan tinggi dapat menyebar ke seluruh pelosok 

dunia. Menjadi alat bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan berbagai 

pesan untuk bermacam kalangan masyarakat. Sekarang ini bahkan dapat 

berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung dalam suatu tempat 

tertentu menggunakan media ini. Berbagai kemudahan lainnya juga 

berkembang dengan seiring berkembangnya spesifikasi kelebihan fitur-fitur 

yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap telepon genggam masing-masing.
3
 

 Banyaknya provider di Indonesia memberikan layanan dan kemudahan 

untuk mengakses internet. Mereka menggunakan strategi masing-masing dan 

saling berlomba untuk mendapatkan konsumen maupun mempertahankan 

konsumen dengan tujuan memperoleh laba dari hasil penjualannya. Kualitas 

layananpun menjadi salah satu aspek dalam suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Internet tak lagi dipandang sebagai sebuah kebutuhan 

                                                             
3 S. Bekti Istiyanto, “Telepon Genggam dan Perubahan Sosial,”Jurnal Komunikasi, 01 

(2016), 59.  



 

 
 

sekunder, tetapi sudah menjadi kewajiban. Tak dapat dipungkiri jika internet 

adalah hal yang sangat melekat kepada masyarakat.
4
  

Saat ini di Indonesia terdapat provider kartu seluler yang sering 

digunakan, di antaranya adalah Telkomsel, IM3, Axis, XL, Tri (3), Smartfren. 

Maraknya provider dalam dunia telekomunikasi menimbulkan persaingan 

yang tinggi di antara perusahaan provider-provider tersebut. Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengumumkan jumlah nomor 

pelanggan prabayar yang berhasil registrasi ulang maupun registrasi baru hasil 

rekonsiliasi sampai berakhirnya batas registrasi ulang tanggal 30 April 2018, 

yakni sebesar 254.792.159 pelanggan.
5
 

Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan Setiap Perusahaan Operator Telepon Seluler Hasil 

Rekonsiliasi Hingga 30 April 2018 

NO Nama Operator Telepon Seluler Jumlah Pelanggan 

1 Telkomsel 150.000.000 

2 XL Axiata 45.000.000 

3 Indosat Ooredoo 34.000.000 

4 Tri (3) Indonesia 17.000.000 

5 Smartfren 7.000.000 

 Sumber: www.kominfo.go.id  

 

Dalam suatu bisnis terdapat risiko, ketidakpastian, dan saling 

ketergantungan, sehingga biasanya konsumen memutuskan untuk membeli 

suatu produk berdasarkan pengalaman pembelian masa lalu, nasihat teman dan 

rekan, serta informasi dan janji dari pemasar mengenai produk yang 

ditawarkan. Penjual harus memberikan informasi produk yang cukup jelas dan 

                                                             
4 Melinda Permata Putri, “Analisis Kualitas Jaringan Seluler Terhadap Jasa Provider di 

Kota Samarinda,”Jurnal Politeknik Negeri Balikpapan, (2017), 322.  
5 Kominfo RI, “Inilah Rincian Jumlah Pelanggan Prabayar Masing-masing Operator,” 

dalam https://kominfo.go.id/content/detail/13131/inilah-rincian-jumlah-pelanggan-prabayar-

masing-masing-operator/0/sorotan_media, (diakses pada tanggal 13 April 2019, jam 18.55). 

http://www.kominfo.go.id/
https://kominfo.go.id/content/detail/13131/inilah-rincian-jumlah-pelanggan-prabayar-masing-masing-operator/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/13131/inilah-rincian-jumlah-pelanggan-prabayar-masing-masing-operator/0/sorotan_media


 

 
 

lengkap, dengan begitu akan menimbulkan kepercayaan konsumen untuk 

membeli.
6
  

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut maka semakin besar minat.
7
 Minat juga dapat diartikan sebagai suatu 

kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan sesuatu.
8
 Minat beli merupakan 

hasil evaluasi dari dalam diri individu seorang konsumen tentang suatu produk 

atau jasa mengenai kualitas, kemampuan serta keuntungan apa saja yang akan 

diperoleh jika mengkonsumsi produk tersebut. Minat beli muncul ketika 

seorang konsumen melihat suatu produk dan jasa yang ditawarkan, baik dari 

penampilan, kemasan, serta keunggulan produk tersebut.
9
 Minat beli 

konsumen tinggi apabila perusahaan memberikan apa yang diharapkan oleh 

konsumen. Tetapi terkadang apa yang diberikan perusahaan sudah terbaik 

menurut konsumen tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan.  

Minat beli konsumen bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya keberagaman produk, produk yang berkualitas, kualitas pelayanan, 

fasilitas yang memuaskan, lokasi, dan harga. Selain itu, faktor yang dapat 

menumbuhkan minat beli adalah berhubungan dengan emosi, seseorang 

merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan 

                                                             
6 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran ed.13 ( Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 139.   
7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ed.2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 191.  
8 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di SD (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2003), 57.  
9 Ruri Putri Utami, Hendra Saputra, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap 

Minat Beli Sayuran Organik di Pasar Sambas Medan”, Jurnal Niagawan Vol 6 No 2, (Oktober 

2017), 5.  



 

 
 

memperkuat minat membeli.
10

 Pengenalan masalah terjadi ketika konsumen 

melihat adanya perbedaan signifikan antara apa yang dia miliki dengan apa 

yang dia butuhkan. Berdasarkan pengenalannya akan masalah selanjutnya 

konsumen mencari atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang 

produk yang dia inginkan. Terdapat dua sumber informasi yang digunakan 

ketika menilai suatu kebutuhan fisik dan sumber informasi luar seperti 

persepsi konsumen lain.
11

  

Dalam penelitian ini dipilih faktor harga dan kualitas jaringan sebagai 

fokus penelitian, karena kedua faktor tersebut dinilai lebih dominan dari 

faktor-faktor yang lain. Sehingga peneliti tertarik menggunakan kedua 

variabel tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap minat 

pembelian konsumen. Harga merupakan salah satu kunci dalam persaingan 

bisnis. Harga juga merupakan variabel pemasaran yang perlu diperhatikan 

oleh manajemen perusahaan karena harga akan langsung mempengaruhi 

besarnya volume penjualan dan laba yang akan dicapai oleh perusahaan. 

Harga harus mampu bersaing dengan perusahaan lain guna meningkatkan 

minat pembelian konsumen.
12

 Kotler mengemukakan bahwa kualitas produk 

merupakan faktor yang mempengaruhi minat pembelian konsumen. Semakin 

tinggi tingkat kualitas, maka semakin tinggi tingkat minat pembelian 

                                                             
10 Nurul Fajar Khoiriyah, “Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah Makan Mbok Mingkem 
Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018). 

11 Donni, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 168.  
12 Imroatul Kasanah, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Muslim Produk Keripik Tempe “2 Wahyu” Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,” 

Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 9.  



 

 
 

konsumen.
13

 Salah satu kualitas produk yaitu kualitas jaringan. Kualitas 

jaringan adalah senjata yang ampuh dalam keunggulan perusahaan di bidang 

provider. Oleh karena itu, jaringan yang berkualitas seperti kecepatan internet, 

jangkauan terluas dan terkuat harus diberikan secara terus menerus agar 

perusahaan tidak kalah dalam bersaing dengan perusahaan lain.
14

 

Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar 

konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.
15

 

Harga memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi minat pembelian oleh 

konsumen. Perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan 

barang dan jasa sesuai keinginan konsumen dengan harga yang terjangkau, 

karena harga akan langsung mempengaruhi besarnya volume penjualan dan 

laba yang dicapai oleh perusahaan. Alasan ekonomis akan menunjukkan 

bahwa harga yang rendah atau harga yang bersaing merupakan salah satu 

pemicu penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran, tetapi alasan 

psikologis dapat menunjukkan bahwa harga justru menunjukkan indikator 

kualitas dan dapat dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus 

sebagai instrumen persaingan yang menentukan.
16

 

Selain itu, kualitas jaringan juga mempengaruhi minat pembelian oleh 

konsumen. Kualitas jaringan berhubungan dengan perilaku konsumen dalam 

                                                             
13 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 144.  
14 Aprillia Bunga Cindy, “Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet ( Survei Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2017), 4.  
15 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 191. 
16 Imroatul Khasanah, ”Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Muslim Produk Keripik Tempe “2 Wahyu” di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, 

Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 10.  



 

 
 

memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Konsumen 

akan memperhatikan cepat atau lambatnya jaringan pada waktu pengaksesan 

internet. Jaringan yang tersedia mulai dari 2G, 3G (WCDMA/GSM) hingga 

sekarang keluar 4G (LTE). 4G LTE merupakan jaringan yang tertinggi 

diantara 2G dan 3G.
17

  

Bertambahnya jumlah perusahaan operator telepon seluler, berakibat 

pada persaingan antarperusahaan operator telepon seluler untuk memperoleh 

dan mempertahankan konsumen semakin ketat. Salah satu bukti persaingan 

tersebut, dapat kita lihat pada banyaknya promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan operator telepon seluler yang saling menawarkan tarif sms dan 

telepon serta tarif paket internet yang murah bahkan banyak diberikan bonus. 

Kemudian tidak lama dari itu perusahaan operator telepon seluler yang lain 

akan mengeluarkan iklan atau promosi dengan tagline yang sama dan saling 

bersahutan.  

Dari hasil angket, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagian 

besar menggunakan kartu perdana internet Tri (3), yaitu sebanyak 355 

mahasiswa.
18

 Seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Wawancara mahasiswa 

Angkatan IM3 XL Tri(3) Smartfren 

2015 HKI 25 18 36 20 

HES 29 31 47 24 

2016 HKI 33 11 29 12 

HES 30 18 34 23 

2017 HKI 36 25 38 27 

HES 34 17 32 16 

                                                             
17 Aprillia Bunga Cindy, “Analisis Pengaruh Harga Paket”, 2.  
18 Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Hasil Angket, Ponorogo, 8 April 2019.  



 

 
 

2018 HKI 53 32 77 31 

HES 5 3 62 3 

Jumlah 245 155 355 156 

Sumber: wawancara dengan mahasiswa 

Dari tabel di atas terlihat bahwa mahasiswa Fakultas Syariah paling 

banyak menggunakan kartu perdana internet Tri (3). Dapat dilihat bahwa 

produk Tri (3) dapat merajai ikon anak muda. Para mahasiswa juga 

merupakan pasar yang sangat dinamis. Karena itu, Tri (3) pun adaptik 

terhadap perubahan. Tri (3) hadir di Indonesia untuk memberikan pengalaman 

berinternet yang lebih baik bagi lebih banyak pengguna, menawarkan 

fleksibilitas yang nyata sesuai kebutuhan pelanggan.   

PT Hutchison 3 Indonesia memberikan penawaran-penawaran yang 

menarik bagi konsumen seperti kartu perdana prabayar aktif selamanya, atau 

tidak dapat hangus. PT Hutchison 3 juga serius dalam hal meningkatkan minat 

pembelian konsumen dengan menawarkan berbagai kelebihan produk mereka 

yang tidak bisa didapatkan pada operator seluler lainnya, misalnya untuk akses 

11 situs popular tanpa pulsa atau kuota, serta Tri (3) juga memberikan tarif-

tarif yang murah untuk telepon, SMS dan internet. Kualitas jaringan juga 

memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi minat pembelian oleh 

konsumen, karena dengan adanya kualitas layanan yang baik, pelanggan akan 

merasa nyaman dan akan cenderung untuk tetap menggunakan produk yang 

ditawarkan.
19

 

                                                             
19 Fanly W. Manus dan Bode Lumanauw, “Kualitas Produk, Harga, dan Kualitas 

Layanan, Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Tri Di  Kelurahan 

Wawalintouan Tondano Barat,”Jurnal EMBA, 2 (Juni 2012), 696.  



 

 
 

Namun, yang terjadi di lapangan tidak seutuhnya seperti yang 

dijanjikan perusahaan, ada beberapa hal yang ditemui misalnya dalam hal 

masa aktif kartu, beberapa konsumen mengeluhkan tidak bisa menelpon 

walaupun masih memiliki pulsa, dengan kendala masa aktif kartu yang sudah 

habis. Ada juga yang mengeluhkan tentang jaringan Tri (3) yang lemah, dan 

bahkan di beberapa tempat tertentu, tidak ada jaringan sama sekali. Tetapi 

berbagai kendala di atas tidak menjadi penghalang bagi para pengguna kartu 

Tri (3) untuk menggunakan produk Tri (3), karena buktinya sampai saat ini  

masih banyak juga yang tetap menggunakan kartu prabayar Tri (3) sebagai 

operator selulernya dengan alasan, Tri (3) memberikan paket-paket yang 

murah, baik SMS, telepon maupun Internet dan ini menjadi kekuatan dari 

Kartu Tri (3) dalam menjaga eksistensinya. 

Dari hasil observasi awal, peneliti telah melakukan wawancara secara 

acak kepada beberapa mahasiswa pengguna kartu perdana Tri (3) untuk 

mengetahui perilaku mahasiswa terhadap minat pembelian kartu perdana Tri 

(3) yang salah satu pengaruhnya adalah harga dan kualitas jaringan. Ada yang 

berpendapat bahwa tertarik menggunakan perdana internet Tri (3) karena 

harganya yang murah bagi kalangan mahasiswa, sedangkan untuk kualitas 

jaringannya masih terbilang kurang bagus di wilayah tertentu.
20

 Ada juga yang 

berpendapat bahwa memilih kartu perdana Tri (3) karena harganya lebih 

murah dari kartu perdana yang lain, serta jaringannya bagus untuk mengakses 

                                                             
20 Layyinatul Afidah, Hasil Wawancara, 11 September 2019. 



 

 
 

apa yang dibutuhkan.
21

 Mahasiswa lainnya juga mengatakan bahwa membeli 

kartu perdana Tri (3) karena mendapat rekomendasi dari temannya yang sudah 

menggunakan perdana Tri (3).
22

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa cenderung memilih kartu perdana internet yang memiliki 

harga yang murah dan kualitas jaringan yang baik, serta berdasarkan 

pengalaman pembelian pada masa lalu, dan nasihat dari teman. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah harga dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap 

minat beli Perdana Internet Tri (3) pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh 

Harga Dan Kualitas Jaringan Terhadap Minat Beli Perdana Internet Tri 

(3) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli Perdana Internet Tri (3) 

mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo? 

2. Apakah kualitas jaringan berpengaruh terhadap minat beli Perdana Internet 

Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo? 

3. Apakah harga dan kualitas jaringan bersama-sama berpengaruh terhadap 

minat beli Perdana Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo? 

 

                                                             
21 Windy Trias, Hasil Wawancara, 11 September 2019. 
22 Andrian Pratama, Hasil Wawancara, 11 September 2019. 



 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penulisan ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh harga terhadap minat beli Perdana Internet 

Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas jaringan terhadap minat beli Perdana 

Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh harga dan kualitas jaringan terhadap minat 

beli Perdana Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep dan 

kajian yang lebih mendalam tentang harga dan kualitas jaringan terhadap 

minat beli Perdana Internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber ilmu untuk 

menambah wawasan dalam mata kuliah manajemen pemasaran dan juga 

bahan pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi konsumen 



 

 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber 

pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin 

memahami perilaku konsumen dalam minat beli. 

 

 

b. Bagi perusahaan Tri (3) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

untuk pengembangan dan masukan bagi perusahaan Tri (3) untuk 

mempertahankan kualitas dan harga.  

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Dapat menambah wawasan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya.   

 

E. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka peneliti 

menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu 

sama lain.  

Bab I, merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah 

untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong peneliti 

melakukan penelitian. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan, dan 

kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang 

menguraikan dasar teoritik penelitian ini, baik teoritis berupa penjelasan 



 

 
 

masing-masing variabel, minat pembelian dan yang mempengaruhinya, yaitu 

harga dan kualitas jaringan, maupun empiris berupa kajian penelitian-

penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian sebagai pondasi awal suatu penelitian dibangun.  

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini. Bab ini meliputi rancangan penelitian yang 

menjelaskan gambaran umum metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

populasi dan sampel yang dijadikan responden, definisi operasional masing-

masing variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang 

terakhir adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis dan 

membaca hasil penelitian.  

Bab IV, adalah hasil dan pembahasan yang menguraikan data-data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan yang mana data tersebut dikelompokkan ke 

dalam beberapa kelompok berupa hasil pengujian instrument. Gambaran 

umum subjek penelitian, gambaran khusus responden, dan hasil temuan atas 

variabel penelitian. Selanjutnya dalam bab ini, data yang diperoleh tersebut 

dianalisis dengan metode analisis yang telah dijabarkan pada bab III untuk 

kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada sub bab 

pembahasan dan interpretasi data.  

Bab V, adalah penutup yang menguraikan kesimpulan dari penelitian 

ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga 

penelitian ini belum mampu dianggap sempurna, dan rekomendasi yang 

peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat Beli  

a. Pengertian minat beli 

Minat beli merupakan hasil evaluasi dari dalam diri individu 

seorang konsumen tentang suatu produk atau jasa mengenai kualitas, 

kemampuan serta keuntungan apa saja yang akan diperoleh jika 

mengkonsumsi produk tersebut. Minat beli ini muncul ketika seorang 

konsumen melihat suatu produk dan jasa yang ditawarkan, baik dari 

penampilan, kemasan, serta keunggulan produk tersebut. Menurut 

Kotler, sebagaimana dikutip oleh Ruri Putri Utami dan Hendra Saputra 

minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima 

rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan 

untuk mencoba produk tersebut hingga pada akhirnya timbul keinginan 

untuk membeli sehingga dapat memilikinya.
1
 

b. Faktor yang mempengaruhi minat beli 

Dalam membeli suatu barang, konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Di samping jenis barang, faktor demografi dan 

ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti motif, sikap, 

                                                             
1 Ruri Putri Utami, Hendra Saputra, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap 

Minat Beli Sayuran Organik di Pasar Sambas Medan”, Jurnal Niagawan Vol 6 No 2, (Oktober 

2017), 5.  
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keyakinan, minat, kepribadian, angan-angan, dan sebagainya. Kotler 

sebagaimana dikutip oleh Bagas Rifki Wicaksono mengemukakan 

bahwa perilaku membeli dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: 

1) Faktor-faktor kebudayaan 

a) Budaya  

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku 

seseorang yang paling mendasar. Jika makhluk yang lebih 

rendah perilakunya sebagian besar diatur oleh naluri, maka 

perilaku manusia sebagian besar adalah dipelajari.  

b) Sub budaya  

Sub budaya mempunyai kelompok-kelompok sub 

budaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Ada empat 

macam sub budaya yaitu kelompok kebangsaan, kelompok 

keagamaan, kelompok ras, dan wilayah geografis.  

c) Kelas sosial 

Kelas sosial adalah kelompok dalam masyarakat, di 

mana setiap kelompok cenderung memiliki nilai, minat, dan 

tingkah laku yang sama.
2
 

 

 

 

                                                             
2 Bagas Rifki Wicaksono, “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Layanan Internet Yang Dimediasi Oleh Minat Beli”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2016), 31.  
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2) Faktor-faktor sosial 

a) Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

sikap dan perilaku seseorang.  

b) Keluarga 

Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang 

kuat terhadap perilaku pembeli.  

c) Peranan dan status  

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat 

dijelaskan dalam pengertian peranan dan status. Setiap peranan 

membawa satu status yang mencerminkan penghargaan umum 

oleh masyarakatnya.
3
 

3) Faktor-faktor pribadi 

a) Usia  

Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa akan 

berubah-ubah selama hidupnya. Demikian halnya dengan 

selera seseorang berhubungan dengan usianya.  

b) Pekerjaan  

Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, 

perusahaan dapat memproduksi produk sesuai kebutuhan 

kelompok pekerjaan tertentu.  

                                                             
3 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran ed.13 ( Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 166.   
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c) Keadaan ekonomi  

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat 

pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap pilihan produk.  

d) Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang 

turut menentukan perilaku pembelian.   

e) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang 

membedakan setiap orang, sedangkan konsep diri lebih kearah 

citra diri.  

4) Faktor-faktor psikologis 

a) Motivasi  

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat 

mendesak untuk mengarah seseorang agar dapat mencari 

pemuasan terhadap kebutuhan itu.  

b) Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat 

sesuatu adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi 

yang dihadapinya.
4
 

 

 

                                                             
4 Ibid., 176 
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c) Belajar  

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku 

seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. 

Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan 

mempelajarinya.  

d) Kepercayaan dan sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh 

kepercayaan dan sikap selanjutnya mempengaruhi tingkah laku 

pembelian.
5
 

c. Indikator minat pembelian konsumen 

Minat pembelian konsumen dapat diukur dengan beberapa 

dimensi. Secara umum, dimensi tersebut adalah berkenaan dengan 

empat dimensi pokok, yaitu: 

1) Minat transaksional  

Minat transaksional merupakan kecenderungan konsumen 

untuk selalu membeli produk (barang atau jasa) yang dihasilkan 

perusahaan. Ini didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap 

perusahaan tersebut.  

2) Minat referensial  

Minat referensial merupakan kecenderungan konsumen 

untuk mereferensikan produknya kepada orang lain. Minat tersebut 

                                                             
5 Ibid., 177 
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muncul setelah konsumen memiliki pengalaman dan informasi 

tentang produk tersebut.  

3) Minat preferensial 

Minat preferensial merupakan minat yang menggambarkan 

perilaku konsumen yang memiliki preferensi utama terhadap 

produk-produk tersebut.  

4) Minat eksploratif  

Minat eksploratif merupakan minat yang menggambarkan 

perilaku konsumen yang selalu mencari informasi mengenai 

produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

Schiffman & Kanuk sebagaimana dikutip oleh Algamar Putra 

juga menjelaskan indikator minat beli sebagai berikut: 

1) Tertarik mencari informasi tentang produk  

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi yang lebih banyak.
6
 Kotler dan Keller 

membaginya dalam dua level rangsangan. Pertama, pencarian 

informasi yang lebih ringan (peguatan dan perhatian). Kedua, level 

aktif mencari informasi: mencari bahan bacaan, bertanya pada 

teman, atau mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu.
7
 

 

                                                             
6 Algamar Putra, “Pengaruh Iklan dan Kepercayaan Merek Terhadap Minat Beli  

Konsumen (Studi Pada Texas Chicken Pekanbaru)”, Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Vol.4 No.1 (Pekanbaru: 2017), 4. 
7 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 185.   
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2) Mempertimbangkan untuk membeli  

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari 

merek-merek yang bersaing serta fitur merek tersebut.  

3) Tertarik untuk mencoba  

Setelah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan, 

mempelajari merek-merek yang bersaing serta fitur mereka 

tersebut, konsumen akan mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk dan melakukan evaluasi terhadap produk-produk tersebut. 

Evaluasi ini dianggap sebagai proses yang berorientasi kognitif. 

Maksudnya, konsumen dianggap menilai suatu produk secara 

sangat sadar dan rasional sehingga ketertarikan untuk mencoba. 

4) Ingin mengetahui produk  

Setelah ketertarikan untuk  mencoba suatu produk, 

konsumen akan memiliki keinginan untuk mengetahui produk. 

Konsumen akan memandang atribut sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dengan memberikan 

manfaat yang digunakan untuk merumuskan kebutuhan.  

5) Ingin memiliki produk  

Para konsumen akan memberikan perhatian besar pada 

atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. Akhirnya 

konsumen akan mengambil sikap (keputusan, preferensi) terhadap 
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produk melalui evaluasi atribut dan membentuk niat untuk 

membeli atau memiliki produk yang disukai.
8
 

2. Harga 

a. Pengertian harga 

Pengertian harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) 

yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang 

atau jasa yang ditawarkan.
9
 Harga merupakan salah satu aspek penting 

dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat 

penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku 

tidaknya produk. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal 

terhadap produk yang ditawarkan.
10

 

b. Tujuan penentuan harga  

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk 

dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan 

berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak 

lakunya produk tersebut di pasar. Penentuan harga yang akan 

ditetapkan harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan.
11

 Adapun 

tujuan penentuan harga oleh suatu perusahaan secara umum adalah 

sebagai berikut:  

 

                                                             
8 Algamar Putra, Pengaruh Iklan dan Kepercayaan Merek, 4.  
9 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 191.  
10 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 227.  
11 Kasmir, Kewirausahaan, 191.   
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1) Untuk bertahan hidup  

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah 

untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah 

mungkin. Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan 

laku di pasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi 

yang menguntungkan. 

2) Untuk memaksimalkan laba 

Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat, 

sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat 

dilakukan dengan harga murah atau tinggi.  

3) Untuk memperbesar market share  

Untuk memperbesar market share maksudnya adalah untuk 

memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga 

yang murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan 

pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.  

4) Mutu produk  

Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu produk 

adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari 

kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin 

karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah 

produk yang harganya tinggi dibanding harga pesaing.  
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5) Karena pesaing 

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan 

agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga 

yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing 

untuk produk tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah.
12

 

c. Strategi penetapan harga produk  

Setelah ditetapkan tujuan dari penentuan harga, langkah 

selanjutnya adalah menentukan besarnya harga berdasarkan angka. 

Besarnya nilai harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan 

tujuan penentuan harga. Berikut ini beberapa metode dalam penentuan 

suatu harga produk.  

1) Modifikasi harga atau diskriminasi harga dapat dilakukan menurut 

hal-hal berikut:  

a) Menurut pelanggan 

Harga dibedakan berdasarkan pelanggan utama (primer) 

atau pelanggan biasa (sekunder). Pelanggan utama adalah 

konsumen yang loyal dan memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Penentuan harga untuk pelanggan utama biasanya 

relatif lebih murah.  

 

 

 

                                                             
12 Ibid., 192.  
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b) Menurut bentuk produk  

Harga ditentukan berdasarkan bentuk atau ukuran 

produk atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu 

produk.  

c) Menurut tempat  

Harga ditentukan berdasarkan lokasi atau wilayah di 

mana produk atau jasa tersebut ditawarkan. Hal ini dilakukan 

karena setiap wilayah atau daerah memiliki daya beli dan 

kondisi persaingan tersendiri.  

d) Menurut waktu  

Harga ditentukan berdasarkan periode atau masa 

tertentu. Harga tersebut dapat berubah pada jam-jam tertentu 

(telepon), hari-hari tertentu (untuk hotel hari Sabtu dan 

Minggu), dan Minggu atau bulan-bulan tertentu (musiman).
13

  

2) Strategi penetapan harga produk baru 

Secara garis besar, strategi penetapan harga produk baru 

terdiri atas:  

a) Penetapan harga memerah pasar. Artinya penetapan harga yang 

tinggi untuk meraup pendapatan maksimum demi lapisan 

segmen yang bersedia membayar tinggi, perusahaan 

menghasilkan penjualan yang lebih sedikit, tetapi lebih 

menguntungkan.  

                                                             
13 Ibid., 192-193.  
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b) Penetapan harga dengan penetrasi pasar (market penetration 

pricing) adalah menetapkan harga rendah bagi produk baru 

untuk sejumlah besar pembeli dan pangsa pasar yang besar.
14

  

3) Strategi penetapan harga bauran produk 

Strategi penetapan harga bauran produk ada lima macam, yaitu:  

a) Penetapan harga line produk (product line pricing) adalah 

menetapkan jenjang harga antara berbagai produk dalam 

sebuah line produk berdasarkan perbedaan biaya antara produk, 

evaluasi pelanggan terhadap berbagai fitur berbeda dan harga 

pesaing.  

b) Penetapan harga produk tambahan adalah penetapan harga 

produk tambahan atau pelengkap beserta produk utama 

(optimal product pricing).  

c) Penetapan harga produk terikat (caplive product pricing) 

adalah penetapan harga untuk produk yang harus digunakan 

beserta produk utama seperti film untuk kamera.  

d) Penetapan harga produk sampingan (by product pricing) adalah 

menetapkan harga untuk produk sampingan guna membuat 

harga produk utama lebih kompetitif.  

e) Penetapan harga paket produk (product bundle pricing) adalah 

menggabungkan beberapa produk penawaran paket produk 

dengan harga yang lebih murah.
15

 

                                                             
14 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Strategi Pemasaran (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2018), 117.  
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3. Kualitas Jaringan 

a. Pengertian kualitas jaringan 

Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat.
16

 Menurut Waode sebagaimana dikutip 

oleh Aprillia Bunga Cindy kualitas jaringan adalah suatu titik yang 

menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya dengan adanya 

koneksi yang tersedia sehingga dapat melakukan komunikasi antar 

orang lain untuk menyampaikan suatu informasi. Internet memiliki 

berbagai macam jaringan yang disesuaikan dengan teknologi yang 

sedang digunakan. Karena pada dasarnya setiap pengguna internet 

memiliki kecepatan internet yang berbeda-beda.
17

   

Ada delapan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin 

sebagaimana dikutip oleh Tri Pujiastutik dan dapat digunakan sebagai 

kerangka perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk produk. 

Dimensi-dimensi tersebut adalah:  

1) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti.  

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3) Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai.  

                                                                                                                                                                       
15 Ibid., 119.  
16 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 143.  
17 Aprillia Bunga Cindy, “Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet ( Survei Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta”, Skripsi, 4.  
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4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.  

5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan.  

6) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan.  

7) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.  

8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.  

Adapun sumber-sumber kualitas yang biasa dijumpai yaitu 

antara lain sebagai berikut:  

1) Program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dari 

manajemen puncak.  

2) Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu 

maupun detail.  

3) Desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian 

ekstensif produk sebelum dilepas ke pasar.  

4) Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan 

yang terpelihara baik, pekerja yang terlatih baik, dan penemuan 

penyimpangan secara cepat.  
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5) Manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran 

utama.
18

  

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Orang 

yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari 

beberapa definisi yang dapat dijumpai memiliki beberapa kesamaan 

walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada 

elemen sebagai berikut: 

1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan 

pelanggan.  

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.  

3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.  

b. Indikator kualitas jaringan 

Indikator kualitas jaringan ada tiga, yaitu: 

1) Kecepatan Internet 

2) Jangkauan terluas hingga pelosok kota 

3) Jangkauan terkuat.
19

 

4. Keterkaitan Antarvariabel  

a. Keterkaitan antara harga dan minat beli 

Minat beli konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya keberagaman produk, produk yang berkualitas, kualitas 

                                                             
18 Tri Pujiastutik, “Pengaruh Pelayanan, Kualitas Produk, Kualitas Jaringan, dan Harga 

yang  Kompetitif Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Telekomunikasi Kantor Cabang 

Purwodadi Jawa Tengah”, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006), 18.   
19 Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta: 

Penerbit Andi Yogyakarta, 2003), 184.  
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pelayanan, fasilitas yang memuaskan, lokasi, dan harga.
20

 Harga 

merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar 

konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang 

ditawarkan. Harga memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi 

minat pembelian oleh konsumen. Perusahaan harus berupaya 

menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa sesuai keinginan 

konsumen dengan harga yang terjangkau.
21

 

b. Keterkaitan antara kualitas jaringan dan minat beli  

Kualitas jaringan juga sangat berhubungan dengan perilaku 

konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli produk tersebut 

atau tidak. Kualitas jaringan adalah senjata yang ampuh dalam 

keunggulan perusahaan di bidang provider. Oleh karena itu, jaringan 

yang berkualitas seperti kecepatan internet, jangkauan terluas dan 

terkuat harus diberikan secara terus menerus agar perusahaan tidak 

kalah dalam bersaing dengan perusahaan lain.
22

 Uraian tersebut 

mencerminkan adanya hubungan antara kualitas jaringan dengan minat 

beli.  

 

 

 

 

                                                             
20 Wahyunita Nur, “ Pengaruh Lokasi, Keragaman Produk, dan Harga Terhadap Minat 

Beli Konsumen Pada Giant Ekspres Cabang Alauddin Makassar”, Skripsi (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2016), 3.  
21 Kasmir, Kewirausahaan, 191.  
22 Aprillia Bunga Cindy, “Analisis Pengaruh Harga Paket”, 4. 
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B. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajar Khoiriyah yang berjudul 

“Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas Layanan Terhadap Minat 

Beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah Makan Mbok 

Mingkem” Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018. Penelitian ini membahas 

ragam menu berpengaruh secara parsial terhadap minat beli pelanggan 

rumah makan joglo manis dan rumah makan mbok mingkem ponorogo, 

lokasi berpengaruh secara parsial terhadap minat beli pelanggan rumah 

makan joglo manis dan rumah makan mbok mingkem ponorogo, kualitas 

layanan berpengaruh secara parsial terhadap minat beli pelanggan rumah 

makan joglo manis dan rumah makan mbok mingkem ponorogo, dan 

apakah ragam menu, lokasi, dan kualitas layanan berpengaruh secara 

simultan terhadap minat beli pelanggan rumah makan joglo manis dan 

rumah makan mbok mingkem ponorogo. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa, secara simultan variabel ragam menu, 

lokasi dan kualitas layanan berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap minat beli yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung yaitu 4,836 

dengan signifikasi 0,004 dan besarnya pengaruh adalah 16%.
23

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprillia Bunga Cindy yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survei Mahasiswa Fakultas 

                                                             
23 Nurul Fajar Khoiriyah, “Pengaruh Ragam Menu, Lokasi, dan Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Beli Pelanggan Rumah Makan Joglo Manis dan Rumah Makan Mbok Mingkem 
Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).  
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Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)” Skripsi 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2017. Penelitian ini membahas adakah 

pengaruh harga paket, kualitas jaringan, dan promosi terhadap keputusan 

pembelian kartu perdana dengan survei pada mahasiswa FEB UMS. Dari 

hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa, baik secara 

parsial variabel harga paket, kualitas jaringan, dan promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada koefisien determinan (R²) 

diperoleh hasil 0,290 artinya variabel harga paket (X1), kualitas jaringan 

(X2), dan promosi (X3) mampu menerangkan variabel keputusan 

pembelian (Y) sebesar 0,290 atau 29%, sisanya dapat dijelaskan variabel 

lain yang tidak terdapat didalam model.
24

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Muslimin Mahardika yang berjudul 

“Pengaruh Tarif dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Kartu 

Prabayar Produk Indosat IM3 Oleh Mahasiswa UIN Walisongo 

Semarang” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 

Semarang tahun 2015. Penelitian ini membahas apakah tarif berpengaruh 

terhadap keputusan membeli kartu Indosat IM3, apakah promosi 

berpengaruh terhadap keputusan membeli kartu Indosat IM3, dan apakah 

tarif dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 

membeli kartu Indosat IM3. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh 

                                                             
24 Aprillia Bunga Cindy, “Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet ( Survei Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2017).  
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kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh tarif dan promosi secara bersama-

sama terhadap keputusan membeli kartu Indosat IM3, di mana nilai P 

Value sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05, ini 

artinya variabel tarif dan promosi secara berpengaruh bersama-sama 

keputusan membeli kartu Indosat IM3.
25

 

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu, di antaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajar Khoiriyah memiliki kesamaan 

pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya selain pada variabel-

variabel penelitian dan lokasi penelitian juga terletak pada metode 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data hanya 

menggunakan kuesioner.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprillia Bunga Cindy memiliki perbedaan 

selain pada variabel-variabel penelitian dan lokasi penelitian juga terletak 

pada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini digunakan teknik 

convenience-purposive sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan 

pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Muslimin Mahardika memiliki 

persamaan pada metode penelitian, sedangkan perbedaannya selain pada 

variabel-variabel penelitian dan lokasi penelitian juga terletak pada metode 

pengumpulan data dengan kuesioner atau angket, dokumentasi, dan 

wawancara. 

                                                             
25 Wahid Muslimin Mahardika, “Pengaruh Tarif dan Promosi Terhadap Keputusan 

Membeli Kartu Prabayar Produk Indosat IM3 Oleh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang”, 
Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).  
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, tentang harga 

dan kualitas jaringan yang mempengaruhi minat beli perdana internet Tri (3) 

maka dihasilkan kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, dapat diajukan 

kerangka berfikir penelitian sebagai berikut: 

1.  Jika harga baik, maka minat pembelian mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo akan tumbuh. Begitupun sebaliknya, jika harga kurang baik, 

maka minat pembelian mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo akan 

lemah.  

2. Jika kualitas jaringan baik, maka minat pembelian mahasiswa Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo akan tumbuh. Begitupun sebaliknya, jika kualitas 

jaringan kurang baik, maka minat pembelian mahasiswa Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo akan lemah. 

3. Jika harga dan kualitas jaringan baik, maka minat pembelian mahasiswa 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo akan tumbuh. Begitupun sebaliknya, jika 

Harga  

(X1) 

Kualitas Jaringan 

(X2) 

Minat Beli 

(Y) 
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harga dan kualitas jaringan kurang baik, maka minat pembelian mahasiswa 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo akan lemah. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
26

 Berdasarkan kerangka berfikir di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1  :  Harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli kartu 

perdana Tri (3).  

H2 :  Kualitas jaringan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli kartu perdana Tri (3).  

H3  : Harga dan kualitas jaringan secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli kartu perdana Tri (3). 

                                                             
26 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik, Cet. Ke-2 (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016), 169.  



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena 

menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka. Tujuan 

penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model 

matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang 

diselidiki oleh peneliti.
1
 

Rancangan penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian non 

eksperimen, yaitu suatu penelitian yang pengamatannya dilakukan terhadap 

sejumlah variabel menurut apa adanya. Penelitian ini mempersoalkan suatu 

fenomena atau kejadian yang telah ada atau terjadi tanpa bisa dimanipulasi 

atau dikatrol. Sifat penelitian ini sangat alamiah, sehingga bisa dikatakan 

penelitian ex-pots facto, yaitu mengamati pengaruh dan mencari 

penyebabnya.
2
 Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian 

survey untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan) dengan mengedarkan kuesioner kepada responden.
3
 Peneliti 

                                                             
1 Suryani & Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Management dan Ekonomi Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 

109. 
2 Suwito, Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif (Depok: Kencana, 2017), 128. 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2008), 137. 
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menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang 

menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.
4
  

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam rancangan penelitian ini ada beberapa variabel yang dibahas. 

Adapun variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
5
 Variabel yang 

digunakan adalah variabel bebas (independent) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependent), dan variabel terikat (dependent) yaitu variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah harga dan  kualitas jaringan. adapun 

variabel terikatnya adalah minat beli.  

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel penelitian dan definisi operasional 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional Indikator 

Harga (X1)  Harga merupakan sejumlah 

nilai (dalam mata uang) 

yang harus dibayar 

konsumen untuk membeli 

atau menikmati barang 

atau jasa yang ditawarkan.  

1. Harga yang murah dan 

terjangkau. 

2. Harga yang sesuai dengan 

harapan konsumen. 

3. Harga yang lebih murah 

dari merk lain. 

4. Harga yang sesuai dengan 

                                                             
4 Ibid., 36 
5 Abdurrahmat Fathoni,  Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta,  2006), 38. 



 

 
 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional Indikator 

kualitas produk. 

5. Menawarkan harga promo 

untuk produk spesial.  

Kualitas 

Jaringan 

(X2) 

Kualitas jaringan adalah 

suatu titik yang 

menghubungkan antara 

satu titik dengan titik 

lainnya dengan adanya 

koneksi yang tersedia 

sehingga dapat melakukan 

komunikasi antar orang 

lain untuk menyampaikan 

suatu informasi. 

1. Kecepatan Internet; 

2. Jangkauan terluas hingga 

pelosok; 

3. Jangkauan terkuat.  

Minat Beli 

(Y) 

Minat beli konsumen 

adalah sesuatu yang timbul 

setelah menerima 

rangsangan dari produk 

yang dilihatnya, dari sana 

timbul ketertarikan untuk 

mencoba produk tersebut 

hingga pada akhirnya 

timbul keinginan untuk 

membeli sehingga dapat 

memilikinya. 

1. Ketertarikan (interest); 

2. Keinginan (desire); 

3. Keyakinan (conviction). 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan 

dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit dalam ruang lingkup 

yang akan diteliti.
6
 Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh 

mahasiswa Fakultas Syariah yang menggunakan perdana internet Tri (3) 

di masing-masing angkatan pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dari 

                                                             
6 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 74.  



 

 
 

1051 mahasiswa Fakultas Syariah, ada 355 mahasiswa yang 

menggunakan perdana internet Tri (3). Maka, besar populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 355 mahasiswa sebagaimana diuraikan dalam 

tabel di bawah ini:  

Tabel 3.2 

Jumlah populasi mahasiswa Fakultas Syariah  

No Jurusan/ Angkatan Jumlah 

1 2015  

 Hukum Keluarga Islam 36 

 Hukum Ekonomi Syariah 47 

2 2016  

 Hukum Keluarga Islam 29 

 Hukum Ekonomi Syariah 34 

3 2017  

 Hukum Keluarga Islam 38 

 Hukum Ekonomi Syariah 32 

4 2018  

 Hukum Keluarga Islam 77 

 Hukum Ekonomi Syariah 62 

Total 355 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling.
7
 

Karena jumlah populasi tergolong besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.
8
 Dalam penelitian ini sampelnya berjumlah 78 

orang.  

                                                             
7 Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009), 182.  
8 Sugiyono, Metode Penelitian , 81. 



 

 
 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. 

Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
9
 

Adapun teknik pengambilan sampel menurut Slovin sebagaimana 

dikutip oleh Danang Sunyoto dapat dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut
10

 : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n = banyak sampel 

N = banyak populasi 

e = persentase kesalahan yang diinginkan atau ditolerir 

Peneliti mempertimbangkan eror sejumlah 10%, maka diperoleh 

jumlah sampel penelitian sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
    

𝑛 =
355

1+355 (0,1)2
 = 

355

1+3,55
 = 

355

4,55
 = 78,021978022  

                                                             
9 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2017), 144.  
10 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output 

Komputer (Yogyakarta: CAPS, 2011), 21.  



 

 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah sampel sebesar 

78 responden dari 355 populasi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo yang menggunakan kartu perdana internet Tri (3).  

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan mempermudah dirinya.
11

 Pada penelitian ini 

instrument yang digunakan adalah : 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan untuk 

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden (orang-

orang yang menjawab). Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden untuk 

dijawab. Kuesioner penelitian diberikan kepada mahasiswa yang 

memakai produk Tri (3) pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo. Adapun skor jawaban pada kuesioner adalah sebagai berikut:  

1) SS   : Sangat Setuju 

2) S : Setuju 

3) TS : Tidak Setuju 

4) STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

                                                             
11 Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2014), 51.  



 

 
 

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut :  

1) SS  : 4 

2) S   : 3 

3) TS  : 2 

4) STS  : 1 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat 

dan dokumen lainnya mengenai data sekunder yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang identitas Fakultas Syariah, visi, misi, dan tujuan, struktur 

organisasi, serta sarana dan prasarana.  

 

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data-

data penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba agar diperoleh 

instrument yang valid dan reliabel.  

a. Uji validitas  

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan data valid. Hasil 

data yang valid terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Oleh sebab itu, peneliti harus mampu mengendalikan objek yang 

diteliti dan meningkatkan kemampuan untuk mengukur variabel 



 

 
 

yang akan diteliti.
12

 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan 

nilai rhitung dengan nilai rtabel. Pengambilan keputusannya bahwa 

setiap indikator valid 

1) Apabila nilai rhitung > atau sama dengan rtabel atau rhitung berada di 

bawah 0,05 dikatakan valid.  

2) Apabila rhitung < atau sama dengan rtabel  atau rhitung berada di 

bawah 0,05 dikatakan tidak valid.  

Untuk menentukan nilai rhitung, dibantu dengan program SPSS 

yang dinyatakan dengan nilai correted item total correlation. Rumus 

korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh pearson sebagai berikut :
13

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑥𝑦 −   𝑥 ( 𝑦)

 𝑁 𝑥2 − 𝑥2  (𝑁 𝑦2 − 𝑦2 )
 

Keterangan:  

rxy   : angka indeks korelasi product moment 

∑x   : jumlah seluruh nilai X 

∑y   : jumlah seluruh nilai Y 

∑xy   : jumlah hasil perkalian nilai X dan Y 

N   : jumlah data  

Dalam melakukan pengujian validitas instrument, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 25 responden dengan menggunakan 23 

item pertanyaan. Yakni 10 butir pertanyaan untuk harga perdana 

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 117.  
13 J Supranto, Statistik : Teori dan Aplikasi Edisi Keenam (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2000), 98.  



 

 
 

internet Tri (3), 7 butir pertanyaan untuk untuk kualitas jaringan 

perdana internet Tri (3), dan 6 butir pertanyaan untuk minat beli 

perdana internet Tri (3).  

Suatu butir pertanyaan dinyatakan valid bila nilai r hitung > r 

tabel. Dengan melihat r tabel (nilai r product moment) untuk N = 25, 

dengan sig. 5% diperoleh nilai sebesar 0,396. Dari perhitungan uji 

validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 18, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Pertanyaan R-Hitung  R-Tabel Keterangan  

X1 

(Harga) 

Pertanyaan 1 0,579 0,396 Valid 

Pertanyaan 2 0,604 0,396 Valid 

Pertanyaan 3 0,686 0,396 Valid 

Pertanyaan 4 0,619 0,396 Valid 

Pertanyaan 5 0,619 0,396 Valid 

Pertanyaan 6 0,565 0,396 Valid 

Pertanyaan 7 0.698 0,396 Valid 

Pertanyaan 8 0,382 0,396 Tidak Valid 

Pertanyaan 9 0,685 0,396 Valid 

Pertanyaan 10 0,711 0,396 Valid 

X2 

(Kualitas 

Jaringan) 

Pertanyaan 1 0,529 0,396 Valid 

Pertanyaan 2 0,763 0,396 Valid 

Pertanyaan 3 0,581 0,396 Valid 

Pertanyaan 4 0,662 0,396 Valid 

Pertanyaan 5 0,245 0,396 Tidak Valid 

Pertanyaan 6 0,070 0,396 Tidak Valid 

Pertanyaan 7  0,363 0,396 Tidak Valid 

Y  

(Minat 

Beli) 

Pertanyaan 1 0,487 0,396 Valid 

Pertanyaan 2 0,723 0,396 Valid 

Pertanyaan 3 0,588 0,396 Valid 

Pertanyaan 4 0,702 0,396 Valid 

Pertanyaan 5 0,598 0,396 Valid 

Pertanyaan 6 0,667 0,396 Valid 

 



 

 
 

Dari tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa ada 19 butir 

pertanyaan rhitung > rtabel dan bernilai positif, sehingga 19 butir 

pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. 

Sedangkan 4 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid karena rhitung < 

rtabel, sehingga 4 butir pertanyaan tersebut harus dihapus dan tidak 

dapat dilanjutkan dalam penelitian. 

b. Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjuk bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan 

sejauh mana suatu instrumen dapat memberi hasil. Pengukuran yang 

konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang terhadap 

gejala yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Uji reliabilitas 

ini hanya dilakukan pada data yang dinyatakan valid. Untuk menguji 

reliabilitas digunakan rumus croancbach alpha (α).
14

 Apabila nilai 

croancbach alpha suatu variabel > 0,60 maka indikator yang 

digunakan oleh variabel adalah reliabel, sedangkan apabila nilai 

croancbach alpha suatu variabel < 0,60 maka indikator yang 

digunakan oleh variabel adalah tidak reliabel. Rumus croancbach 

alpha (α) adalah sebagai berikut:  

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1

 𝜎
𝑏2

𝜎𝑡
2
  

 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

                                                             
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 239. 



 

 
 

∑σb
2
  = jumlah varians butir 

Σt
2
   = varians total

15
 

Dengan menggunakan  aplikasi SPSS versi 18, diperoleh hasil 

uji reliabilitas untuk masing-masing variabel sebagaimana tabel di 

bawah ini:  

Tabel 3.4 

Uji Reliabilitas 

Variabel 
Croancbach 

Alpha 

Batas 

Reliabel 
Keterangan 

Harga (X1) 0,817 0,60 Reliabel 

Kualitas Jaringan 

(X2) 

0,618 0,60 Reliabel 

Minat Beli (Y) 0,693 0,60 Reliabel 

 

Dari tabel 3.4 dapat kita ketahui bahwa masing-masing variabel 

instrument memiliki nilai croancbach alpha > 0,60 sehingga dapat 

dikatakan bahwa seluruh variabel instrumen penelitian ini reliabel.   

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan proses pengolahan dan analisis data, pada 

penelitian ini perlu dilakukan uji asumsi. Model regresi yang akan 

digunakan untuk prediksi, terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah 

asumsi yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Adapun asumsi yang 

harus dipenuhi yakni:  

a. Uji normalitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai 

residu atau perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi 

normal atau tidak normal. Nilai residu dapat diketahui dari kurva 

                                                             
15 Ibid., 239. 



 

 
 

dalam output analisis SPSS berupa suatu bentuk kurva seperti 

lonceng (bell-shaped curve) jika data berdistribusi normal. Secara 

deskriptif, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

histogram regression residual yang sudah distandarkan. Adapun 

secara statistik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis 

explore dan menggunakan signifikasi pada kolom kolmogorov-

smirnov. Teknik analisisnya adalah : 

1) Jika nilai probability sig 2 tailed ≥ 0,05 maka distribusi data 

normal.  

2) Jika nilai probability sig 2 tailed < 0,05 maka distribusi data 

tidak normal.
16

 

b. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. 

Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi (signifikan), berarti ada 

aspek yang sama diukur pada variabel bebas. Hal ini tidak layak 

digunakan untuk menentukan kontribusi secara bersama-sama 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolinearitas dengan 

SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF 

(variance inflation factor) dan koefisien korelasi antar variabel 

bebas. Kriteria yang digunakan adalah : 

                                                             
16 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif  (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 89.  



 

 
 

1) Jika nilai VIF < 10 atau memiliki toleransi > 0,1 maka dikatakan 

tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi; 

2) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5 maka 

tidak terdapat masalah multikolinearitas.
17

 

c. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan, yaitu 

mengetahui ada tidaknya korelasi antaranggota serangkaian data 

yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, 

cross section atau time series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada 

tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain pada model. Metode pengujian yang sering 

digunakan adalah pengujian uji Durbin-Watson (uji DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut:
18

 

1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2) 

2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan 

+2 atau -2 ≤ DW ≤ +2 

3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau DW > 

+2 

d. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala 

                                                             
17 Ibid., 107.  
18 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 134.  



 

 
 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram 

scatterpoot, dimana sumbu X adalah residual dan sumbu Y yang 

diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi.
19

 

3. Uji Hipotesis 

a. Regresi linier sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y).  

b. Uji t 

Uji t untuk melihat signifikan pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai signifikan dan membandingkan 

dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai 

probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:  

Jika thitung > ttabel, artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

                                                             
19 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi 9 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 105.  



 

 
 

Jika thitung < ttabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Dan mengambil kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak 

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima.
20

 

c. Regresi linier berganda  

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Rumus 

regresi linier berganda sebagai berikut:
21

  

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan :  

Y  : minat beli 

a   : konstanta 

X1  : harga 

X2  : kualitas jaringan  

b1  : koefisien regresi X1 

b2  : koefisien regresi X2 

d. Uji F 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk 

melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan 

nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih 

                                                             
20 Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik Untuk Ilmu Sosial Kesehatan 

Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 154. 
21 Danang, Praktik SPSS, 61. 



 

 
 

kecil dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara semua variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengajuan hipotesisnya adalah: 

H0 : b1, b2 = 0, berarti variabel bebas (X1) secara serentak tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Ha : b1, b2 ≠ 0, berarti variabel bebas (X1) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Dasar pengambilan keputusan ialah:  

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya variabel bebas 

secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
22

 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya variabel bebas 

secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat.  

Dan mengambil kesimpulan:  

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diteria H1 ditolak 

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima.
23

                                                             
22 Ibid., 154. 
23 Ibid., 154.   



 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Umum IAIN Ponorogo 

1. Sejarah Singkat IAIN Ponorogo 

Berdirinya STAIN Ponorogo tidak dapat dipisahkan dengan 

keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, karena STAIN 

Ponorogo tidak lain adalah perubahan status dari salah satu fakultas di 

lingkungan IAIN Sunan Ampel, yaitu fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 

di Ponorogo. Peresmian alih status IAIN menjadi STAIN ditandai dengan 

upacara yang diadakan oleh Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara 

peresmian, secara otomatis menjadi pemisah dan peralihan prinsip antara 

Rektor IAIN dengan Ketua STAIN masing-masing.
1
 

Mulai tahun akademik 1997-1998 semua urusan administrasi, 

pendidikan, ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya dikelola 

otonom oleh masing-masing STAIN. Dan tepat pada tanggal 1 Februari 

2017 peralihan status STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) 

menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Ponorogo.   

IAIN Ponorogo membuka 4 Fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, 

Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2
 

 

                                                             
1 Tim Penyusun IAIN Ponorogo, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 

Akademik 2017/2018 (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2.  
2 Ibid., 2. 
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2. Visi IAIN Ponorogo 

Sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang 

Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani.
3
 

3. Misi IAIN Ponorogo 

a. Menghasilkan sarjana-sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang 

unggul dalam kajian materi dan penelitian.  

b. Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan civil society.  

c. Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.
4
 

4. Tujuan IAIN Ponorogo 

a. Memberikan akses pendidikan tinggi keislaman kepada masyarakat 

dengan tata kelola yang baik.  

b. Menyiapkan human resources yang terdidik.  

c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas.  

5. Fakultas di IAIN Ponorogo 

a. Fakultas Syariah 

1) Hukum Keluarga Islam 

2) Hokum Ekonomi Syariah 

b. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  

1) Pendidikan Agama Islam 

2) Pendidikan Bahasa Arab 

3) Tadris Bahasa Inggris 

                                                             
3 Ibid., 6.  
4 Ibid., 7.  



 

 
 

4) Pendidikan Guru MI (PGMI)  

5) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)  

6) Manajemen Pendidikan Islam  

7) Tadris IPS 

8) Tadris IPA 

c. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  

1) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

2) Komunikasi dan Penyiaran Islam  

3) Bimbingan Penyuluhan Islam 

d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

1) Perbankan Syariah  

2) Ekonomi Syariah 

3) Manajemen Zakat dan Wakaf.
5
 

 

B. Fakultas Syariah  

1. Visi Fakultas Syariah 

Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu Bidang Syariah Yang Unggul 

Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani Pada Tahun 2022.
6
 

2. Misi Fakultas Syariah 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu bidang syariah yang 

unggul pada tahun 2022. 

                                                             
5 Ibid., 54.  
6 Ibid., 31.  



 

 
 

b. Melaksanakan penelitian dalam bidang syariah yang unggul pada 

tahun 2022.  

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang 

syariah pada tahun 2022.  

d. Melaksanakan kerja sama yang unggul dengan lembaga terkait dalam 

bidang syariah tingkat nasional dan internasional pada tahun 2022.
7
  

3. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

No Jabatan Nama 

1 Dekan  Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

2 Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kelembagaan  

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

3 Wakil Dekan Bidang 

Administrasi Umum, 

Perencanaan, dan Keuangan  

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

4 Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan 

Kerjasama  

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

5 Ketua Jurusan Hukum 

Keluarga Islam 

Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. 

6 Ketua Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah 

Hj. Atik Abidah, M.S.I.  

7 Kepala Bagian Tata Usaha Ibnu Tahdam Saifulloh, S.Ag.  

8 Kasubag Akademik, 

Kemahasiswaan, dan Alumni 

Fatmawati, M.Pd. 

9 Kasubag Administrasi Umum 

dan Keuangan 

Dewi Kurniasih, S.E. 

10 Staf Fakultas Lukman Santoso, M.H 

Ika Rusdiana, M.A. 

Soleh Hasan Wahid, M.H.I. 

Yudhi Ahmad Bashiri, M.H 

Wahyu Saputra, M.H.Li 

Khairil Umami, M.S.I 

Ahmad Hartanto, S.H.I. 

Tri Cahyono 

Dyra Yunilaili, S.Pd.  

                                                             
7 Ibid., 31. 



 

 
 

No Jabatan Nama 

Anjar Khususyiyanah, M. Hum 

Sesario Aulia, M. Kn. 

Akbar Dzukha Asyiqin, S. Kom 

Fuady Abdullah, M.A 

Umarwan Sutopo, M.H.I 

Ima Frafika Sari, M.Pd.  

 

C. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengguna perdana internet Tri 

(3) mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjumlah 78 

mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian kepada 78 responden melalui 

kuesioner yang disebar telah didapatkan gambaran karakteristik responden 

sebagai berikut:  

1. Jenis kelamin 

Data mengenai responden dalam penelitian ini adalah pengguna 

perdana internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:  

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 30 38% 

Perempuan 48 62% 

Total 78 100% 

 

Berdasarkan keterangan dari tabel di atas, dapat diketahui jenis 

kelamin pengguna perdana internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin yang lebih 

banyak adalah perempuan yaitu 48 mahasiswa atau 62%. Sedangkan 

sisanya 30 mahasiswa atau 38% adalah jenis kelamin laki-laki.  



 

 
 

2. Usia  

Karakteristik pengguna internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo juga dapat dilihat dari usia. Dalam penelitian ini peneliti 

mengelompokkan usia responden dalam dua kelompok, yaitu <20 tahun 

dan >20 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diketahui 

karakteristik pengguna internet Tri (3) mahasiswa Fakultas Syariah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase 

<20 Tahun 36 46% 

>20 Tahun 42 54% 

Total 78 100% 

 

D. Data Penelitian  

1. Data variabel harga (X1) 

Untuk mendapatkan data mengenai harga perdana internet Tri (3), 

peneliti menggunakan metode angket, yaitu angket yang disajikan peneliti 

berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan responden adalah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 

yang berjumlah 78 responden.  

Adapun hasil skor harga, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

 Data Penelitian Harga 

No.  Skor Data Harga Jumlah 

1.  36 6 

2.  35 2 

3.  34 3 

4.  33 4 

5.  32 5 



 

 
 

No.  Skor Data Harga Jumlah 

6.  31 10 

7.  30 6 

8.  29 5 

9.  28 5 

10.  27 13 

11.  26 7 

12.  25 3 

13.  24 4 

14.  23 1 

15.  22 2 

16.  21 1 

17.  18 1 

 Jumlah  78 

 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Harga 

Interval Frekuensi Persentase 

>32 20 25,64% 

26-31 46 58,97% 

<26 12 15,38% 

 

2. Data variabel kualitas jaringan (X2) 

Untuk mendapatkan data mengenai kualitas jaringan perdana 

internet Tri (3), peneliti menggunakan metode angket, yaitu angket yang 

disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah mahasiswa Fakultas 

Syariah IAIN Ponorogo yang berjumlah 78 responden.  

Adapun hasil skor kualitas jaringan, dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.6 

 Data Penelitian Kualitas Jaringan 

No.  Skor Data Kualitas Jaringan Jumlah 

1.  16 4 

2.  15 1 



 

 
 

3.  14 8 

4.  13 8 

5.  12 16 

6.  11 8 

7.  10 11 

8.  9 8 

9.  8 12 

10.  7 2 

 Jumlah 78 

 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Kualitas Jaringan 

Interval Frekuensi Persentase 

>13 21 26,92% 

9-12 43 55,13% 

<8 14 17,95% 

 

3. Data variabel minat beli (Y) 

Untuk mendapatkan data mengenai minat beli perdana internet Tri 

(3), peneliti menggunakan metode angket, yaitu angket yang disajikan 

peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. Dalam penelitian 

ini yang dijadikan responden adalah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo yang berjumlah 78 responden.  

Adapun hasil skor minat beli, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

 Data Penelitian Minat Beli 

No.  Skor Data Minat Beli Jumlah 

1.  24 1 

2.  23 1 

3.  22 2 

4.  21 3 

5.  20 8 

6.  19 13 

7.  18 8 

8.  17 11 

9.  16 8 



 

 
 

10.  15 6 

11.  14 10 

12.  13 1 

13.  12 1 

14.  10 5 

 Jumlah 78 

 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Minat Beli 

 Interval  Frekuensi Persentase 

>20 23 29,49% 

15-19 48 61,54% 

<14 7 8,97% 

 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai residu 

atau perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi normal atau 

tidak normal.
8
 Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan rumus 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 

18. Untuk lebih jelasnya, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Rumus Kolmogorov Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 78 
Normal Parameters

a,b
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.23089182 
Most Extreme Differences Absolute .112 

Positive .084 
Negative -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z .986 
Asymp. Sig. (2-tailed) .286 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

                                                             
8 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif  (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 89.  



 

 
 

Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi variabel 

penelitian >0,05 maka distribusi normal, dan sebaliknya jika signifikansi 

variabel penelitian <0,05 maka tidak berdistribusi normal. Berdasarkan 

hasil uji normalitas di atas diketahui nilai signifikansi 0,286 > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

2. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas.
9
 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant) 4.478 1.957  2.288 .025   
HARGA (X1) .264 .075 .350 3.515 .001 .767 1.304 

KUALITAS 
JARINGAN (X2) 

.522 .126 .411 4.130 .000 .767 1.304 

a. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

Dari hasil output, nilai tolerance dan VIF pada kolom Collinearity 

Statistics diperoleh hasil berikut ini:  

a. Nilai tolerance variabel harga 0,767 > 0,10 dan VIF 1,304 < 10 berarti 

tidak terjadi multikolinearitas.  

b. Nilai tolerance variabel kualitas jaringan 0,767 > 0,10 dan VIF 1,304 < 

10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.  

 

 

                                                             
9 Ibid., 107. 



 

 
 

3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan, yaitu mengetahui ada 

tidaknya korelasi antaranggota serangkaian data yang diobservasi dan 

dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau time 

series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual 

pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Metode 

pengujian yang sering digunakan adalah pengujian uji Durbin-Watson (uji 

DW).
10

 Dari olah data menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji DW sebagai 

berikut:  

Tabel 4.12 

Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

d
i

m

e

n
s

i

o

n

0 

1 .656
a
 .430 .415 2.260 1.984 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS JARINGAN (X2), HARGA (X1) 
b. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

Dari hasil output SPSS di atas diperoleh angka Durbin Watson 

1,984. Selanjutnya lihat tabel DW di bawah ini:   

Tabel 4.13 

Durbin Watson 

 

 

Ada 

autokorelasi 

 

 

Daerah tak 

ada 

keputusan 

 

 

 

Tak ada 

autokorelasi 

 

 

Daerah tak 

ada 

keputusan 

 

 

Ada 

autokorelasi 

0  DU  DL    4DU   4DL            4 

  1,685  1,580   1,984  2,315   2,420 

                                                             
10 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 134. 



 

 
 

 

 Dari hasil analisis di atas diketahui bahwa DW 1,984 berada di 

antara DL dan 4DU, sehingga data yang digunakan tidak terdapat 

autokorelasi.  

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram 

scatterpoot, dimana sumbu X adalah residual dan sumbu Y yang 

diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi. 

Grafik scatterpoot yakni dengan melihat pola yang dibentuk oleh 

titik dalam grafik. Apabila titik tersebut tidak membentuk pola tertentu, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
11

 

Gambar grafiknya adalah berikut ini:  

 

 

 

 

 

                                                             
11 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS edisi 9 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 105.  



 

 
 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Artinya bahwa hasil atau nilai t secara parsial 

dan uji F secara simultan dapat dipercaya kebenarannya.  

 

F. Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Harga dan Kualitas Jaringan Terhadap Minat Beli Secara 

Parsial 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y).
12

  

                                                             
12 Danang, Praktik SPSS, 61.   



 

 
 

a. Pengaruh harga terhadap minat beli 

Tabel 4.14 

Uji Hipotesis – Pengaruh Harga Terhadap Minat Beli  
Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
d

i
m

e

n

s

i
o

n

0 

1 .548
a
 .301 .292 2.48779 

a. Predictors: (Constant), HARGA 

 

Analisis:  

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel, tabel di atas menunjukkan hubungan antara harga dengan 

minat beli sebesar 0,548 atau 54,8%.  

2) Nilai R Square sebesar 0,301 berarti peran atau kontribusi variabel 

harga mampu menjelaskan variabel minat beli 30,1%.  

Tabel 4.15 

Uji Hipotesis – Pengaruh Harga Terhadap Minat Beli 
ANOVA

b
 

Model Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 202.310 1 202.310 32.688 .000
a
 

Residual 470.370 76 6.189   
Total 672.679 77    

a. Predictors: (Constant), HARGA 

b. Dependent Variable: MINAT BELI 

 

Nilai F dalam tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh harga 

(X1) terhadap minat beli (Y) sebesar 32, 688.  

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.16 

Uji Hipotesis – Pengaruh Harga Terhadap Minat Beli 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.927 2.119  2.797 .007 

HARGA .414 .072 .548 5.717 .000 

a. Dependent Variable: MINAT BELI 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (X1) terhadap Y dapat 

diperoleh persamaan sebagai berikut:  

Y= 5,927 + 0,414 X 

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian bahwa:  

1) Nilai konstanta sebesar 5,927, penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika tidak dipengaruhi variabel harga maka besarnya nilai 

minat beli adalah 5,927.  

2) Koefisien regresi sebesar 0,414 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel harga akan meningkatkan minat beli 

sebesar 0,414.  

Dari hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.  

H1: Harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

kartu perdana Tri (3).  

 

 

 

 



 

 
 

b. Pengaruh kualitas jaringan terhadap minat beli 

Tabel 4.17 

Uji Hipotesis – Pengaruh Kualitas Jaringan Terhadap Minat Beli 

Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n
s

i

o

n

0 

1 .580
a
 .336 .328 2.42339 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS JARINGAN 

Analisis:  

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel, tabel di atas menunjukkan hubungan antara kualitas 

jaringan dengan minat beli sebesar 0,580 atau 58%.  

2) Nilai R Square sebesar 0,336 berarti peran atau kontribusi variabel 

kualitas jaringan mampu menjelaskan variabel minat beli 33,6%. 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis – Pengaruh Kualitas Jaringan Terhadap Minat Beli 
ANOVA

b
 

Model Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 226.345 1 226.345 38.541 .000
a
 

Residual 446.334 76 5.873   

Total 672.679 77    

a. Predictors: (Constant), KUALITAS JARINGAN 

b. Dependent Variable: MINAT BELI 

 

Nilai F dalam tabel di atas menunjukkan besarnya pengaruh kualitas 

jaringan (X2) terhadap minat beli (Y) sebesar 38,541.  

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.19 

Uji Hipotesis – Pengaruh Kualitas Jaringan Terhadap Minat Beli 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.756 1.346  7.249 .000 

KUALITAS 
JARINGAN 

.736 .119 .580 6.208 .000 

a. Dependent Variable: MINAT BELI 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana (X2) terhadap Y dapat 

diperoleh persamaan sebagai berikut:  

Y= 9,756 + 0,736 X 

Hasil persamaan regresi di atas memberikan pengertian bahwa:  

1) Nilai konstanta sebesar 9,756, penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika tidak dipengaruhi variabel kualitas jaringan maka 

besarnya nilai minat beli adalah 9,756.  

2) Koefisien regresi sebesar 0,736 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel kualitas jaringan akan meningkatkan minat 

beli sebesar 0,736.  

Dari hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.  

H2: Kualitas jaringan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

minat beli kartu perdana Tri (3).  

c. Uji t 

Uji t untuk melihat signifikan pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya 



 

 
 

dinyatakan dengan melihat nilai signifikan dan membandingkan 

dengan taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai 

probabilitas < nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:  

Jika thitung > ttabel, artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Jika thitung < ttabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y).
13

  

Nilai thitung dapat dilihat dari tabel coefficients, sedangkan nilai ttabel 

dapat dilihat pada tabel t yaitu dengan rumus:  

Ttabel    = (α/2;n-k-1) 

      = (0,05/2 ;78-2-1) 

      = (0,025; 75)  

Sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 1,992.  

Tabel 4.20 

Uji t  
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.478 1.957  2.288 .025 

HARGA (X1) .264 .075 .350 3.515 .001 

KUALITAS 
JARINGAN (X2) 

.522 .126 .411 4.130 .000 

a. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

                                                             
13 Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik Untuk Ilmu Sosial Kesehatan 

Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 154. 



 

 
 

1) Pengujian hipotesis pertama 

Nilai sig 0,001 < 0,05 atau thitung > ttabel (3,515 > 1,992) 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat 

pengaruh X1 terhadap Y.  

2) Pengujian hipotesis kedua  

Nilai sig 0,000 < 0,05 atau thitung > ttabel (4,130 > 1,992) 

maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat 

pengaruh X2 terhadap Y.  

 

2. Pengaruh Harga Dan Kualitas Jaringan Terhadap Minat Beli Secara 

Simultan 

Digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel bebas atau 

lebih terhadap satu variabel terikat.
14

  

a. Pengaruh harga dan kualitas jaringan terhadap minat beli 

Tabel 4.21 

Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

d

i
m

e

n

s

i
o

n

0 

1 .656
a
 .430 .415 2.260 1.984 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS JARINGAN (X2), HARGA (X1) 

b. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

Dari output dalam regresi linier berganda, nilai R sebesar 0,656 

menunjukkan korelasi ganda (harga dan kualitas jaringan) terhadap 

minat beli. Nilai R Square sebesar 0,430 menunjukkan besarnya peran 

                                                             
14 Ibid., 61.  



 

 
 

atau kontribusi variabel harga dan kualitas jaringan mampu 

menjelaskan variabel minat beli sebesar 43%. 

Tabel 4.22 

Uji Regresi Linier Berganda 

ANOVA
b
 

Model Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 289.460 2 144.730 28.325 .000
a
 

Residual 383.220 75 5.110   
Total 672.679 77    

a. Predictors: (Constant), KUALITAS JARINGAN (X2), HARGA (X1) 

b. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

Hasil output ini menjelaskan nilai probabilitas F (F hitung) 

dalam regresi berganda sebesar28,325 dengan signifikansi 0,000 

menjelaskan bahwa hipotesis (H0) yang diajukan diterima yang berarti 

variabel harga dan kualitas jaringan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap minat beli.  

Hasil analisis di atas, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.  

H3:  Harga dan kualitas jaringan secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli kartu perdana Tri 

(3). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.23 

Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) 4.478 1.957  2.288 .025   
HARGA (X1) .264 .075 .350 3.515 .001 .767 1.304 

KUALITAS 
JARINGAN (X2) 

.522 .126 .411 4.130 .000 .767 1.304 

a. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

Hasil output di atas diperoleh hasil berikut ini: 

1) Konstanta 4,478 menyatakan bahwa variabel independent dianggap 

konstan, maka besaran rata-rata minat beli adalah 4,478.  

2) Koefisien regresi variabel harga (X1) bertanda positif (+0,264) 

menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang 

searah terhadap variabel minat beli, artinya jika semakin baik harga 

yang diberikan, maka semakin tinggi pula minat beli mahasiswa 

terhadap kartu perdana Tri (3).  

3) Koefisien regresi variabel kualitas jaringan (X2) bertanda positif 

(+0,522) menunjukkan bahwa variabel kualitas jaringan 

mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel minat beli, 

artinya jika semakin tinggi tingkat kualitas jaringan, maka semakin 

tinggi pula minat beli mahasiswa terhadap kartu perdana Tri (3). 

b. Uji F 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk 



 

 
 

melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai 

sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil 

dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Adapun dasar pengambilan keputusan ialah:  

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya variabel bebas 

secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya variabel bebas 

secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat.
15

 

Nilai Fhitung dapat dilihat dari tabel anova, sedangkan nilai Ftabel dapat 

dilihat pada tabel F yaitu dengan rumus:  

Ftabel = (k; n-k) 

    = (2; 75) 

Sehingga diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,12.  

Tabel 4.24 

Uji F  
ANOVA

b
 

Model Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 289.460 2 144.730 28.325 .000
a
 

Residual 383.220 75 5.110   

Total 672.679 77    

a. Predictors: (Constant), KUALITAS JARINGAN (X2), HARGA (X1) 

b. Dependent Variable: MINAT BELI (Y) 

 

                                                             
15 Ibid., 154. 



 

 
 

Dilihat dari hasil pengujian, terlihat Fhitung > Ftabel (28,325 > 3,12) 

dan signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya harga dan kualitas 

jaringan berpengaruh simultan terhadap minat beli sehingga hipotesis 

ketiga dapat diterima.  

 

G. Pembahasan Penelitian 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh harga terhadap minat beli 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel harga (X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel minat beli, 

artinya jika semakin baik harga yang diberikan kepada konsumen, maka 

semakin tinggi pula konsumen yang memiliki minat beli kartu perdana 

internet Tri (3). Hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh berupa 

koefisien korelasi sebesar 0,548 serta uji signifikansi parsial yang 

menghasilkan thitung sebesar 5,717.  

Hasil penelitian ini menguatkan teori yang diungkapkan oleh Philip 

Kasmir, bahwa harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang 

harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa 

yang ditawarkan. Harga memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi 

minat pembelian oleh konsumen. Perusahaan harus berupaya 



 

 
 

menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa sesuai keinginan 

konsumen dengan harga yang terjangkau.
16

 

Hasil penelitian ini menguatkan teori yang diungkapkan oleh Philip 

Kotler, bahwa faktor-faktor pendorong minat beli konsumen salah satunya 

adalah harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relative murah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada konsumennya. Strategi penetapan harga merupakan sebuah 

permainan kalah-menang. Kalau strategi tersebut berhasil, pesaing akan 

menirunya dan strategi itu kehilangan efektivitasnya. Jika strategi tersebut 

berhasil, perusahaan membuang uang yang mestinya dapat digunakan 

untuk alat pemasaran lainnya, seperti meningkatkan mutu produk dan 

layanan atau memperkokoh citra produk melalui harga.
17

  

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survei Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

oleh Aprillia Bunga Cindy yang menyatakan bahwa harga memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian. Dan 

menambah penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Tarif dan 

Promosi Terhadap Keputusan Membeli Kartu Prabayar Produk Indosat 

IM3 Oleh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang” oleh Wahid Muslimin 

                                                             
16 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 191. 
17 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran ed.13 ( Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 139.   



 

 
 

Mahardika yang menyatakan bahwa tariff mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan membeli kartu Indosat IM3.  

2. Pengaruh kualitas jaringan terhadap minat beli 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel kualitas jaringan (X2) mempunyai pengaruh terhadap variabel 

minat beli, artinya jika semakin baik kualitas jaringan yang diberikan 

kepada konsumen, maka semakin tinggi pula konsumen yang memiliki 

minat beli kartu perdana internet Tri (3). Hal ini didukung dengan hasil 

yang diperoleh berupa koefisien korelasi sebesar 0,580 serta uji 

signifikansi parsial yang menghasilkan thitung sebesar 6,208.  

Hasil penelitian ini menguatkan teori yang diungkapkan oleh Abdul 

Kadir, bahwa jaringan yang mampu memberikan sinyal yang kuat di 

daerah-daerah bahkan sampai yang terpencil membuat akses secara online 

lebih mudah dan sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi tanpa 

harus datang ke suatu tempat, serta dapat memberikan informasi secara 

luas dengan adanya koneksi jaringan yang kuat. Sehingga masyarakat 

tidak perlu bingung dalam melakukan komunikasi dengan yang lain.
18

  

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survei Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

                                                             
18 Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta: 

Penerbit Andi Yogyakarta, 2003), 184.  



 

 
 

oleh Aprillia Bunga Cindy yang menyatakan bahwa kualitas jaringan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian. 

3. Pengaruh harga dan kualitas jaringan terhadap minat beli 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel (X1 dan X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Y yang ditandai dengan nilai thitung sebesar 3,515 dan 4,130. Hal ini berarti 

jika variabel harga dan kualitas jaringan semakin tinggi maka akan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.  

Berdasarkan uji F secara simultan menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel harga dan kualitas jaringan menunjukkan hasil 

yang positif dan signifikan terhadap minat beli yaitu dapat ditunjukkan 

dari perhitungan uji F sebesar 28,325 sedangkan nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,430 sehingga variabel independent dapat 

menjelaskan variabel dependent sebesar 0,430 atau 43% dan sisanya 57% 

dijelaskan oleh faktor lain.  

Dengan demikian maka harga dan kualitas jaringan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli perdana internet Tri (3). Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Philip Kotler bahwa, semakin 

tinggi tingkat kualitas dan memiliki harga yang bersaing dengan produk 

lain, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dihasilkan.
19

 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, dan Promosi 

                                                             
19 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 139.   



 

 
 

Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet (Survei Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

oleh Aprillia Bunga Cindy yang menyatakan bahwa variabel harga, 

kualitas jaringan, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh harga 

dan kualitas jaringan terhadap minat beli perdana internet Tri (3) mahasiswa 

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara parsial harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 3,515 > 1,992 dengan 

signifikansi 0,000. Besarnya pengaruh variabel harga terhadap minat beli 

adalah 30,1% dan sisanya 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain.  

2. Secara parsial kualitas jaringan berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,130 > 1,992 

dengan signifikansi 0,000. Besarnya pengaruh variabel kualitas jaringan 

terhadap minat beli adalah 33,6% dan sisanya 66,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain.  

3. Secara simultan harga dan kualitas jaringan berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap minat beli. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > 

Ftabel yaitu 28,325 > 3,12 dengan signifikansi 0,000. Besarnya pengaruh 

variabel independent (harga dan kualitas jaringan) terhadap variabel 

dependent (minat beli) adalah 43% dan sisanya 57% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

harga dan kualitas jaringan terhadap minat beli perdana internet Tri (3) 

mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi konsumen  

Bagi konsumen, dapat memberikan sumber pengetahuan umum, 

rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin memahami perilaku 

konsumen dalam minat beli.  

2. Bagi perusahaan Tri (3)  

Bagi perusahaan Tri (3), dapat menjadi sumber informasi untuk 

pengembangan dan masukan bagi perusahaan Tri (3) untuk 

mempertahankan kualitas dan harga.  

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang, dapat menambah wawasan dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya.   
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