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Harga dan kualitas produk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam 

kasus ini Harga dan Kualitas Produk Notebook Acer sudah terbilang baik, namun ternyata belum 

dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kepuasan konsumen mereka. Hal ini bisa 

ditunjukkan oleh penurunan pembelian notebook Acer yang cukup banyak antara tahun 2008 sampai 

2010. Jika dibiarkan hal ini dapat membuat perusahaan Acer akan mengalami kerugian yang sangat 

besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unnes pengguna notebook Acer.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unnes yang memiliki notebook. 

Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, dengan responden sebanyak 100 orang.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik,analisis regresi 

berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS 15.  

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 6.983 + 0.283 X1 + 0.334 X2. Hasil 

hipotesis secara simultan (Uji F) didapatkan F hitung sebesar 73.087 dengan tingkat signifikan 0,000. 

Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima. Sedangkan dari hasil uji 

variabel kualitas produk sebesar 5,741, dimana probabilitasnya lebih kecildari 0,05 maka hipotesis 

diterima. Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,593, hal ini berarti 59,3 % kepuasan 

konsumen mahasiswa fakultas Ekonomi Unnes yang menggunakan notebook Acer dipengaruhi oleh 

harga dan kualitas produk, sedangkan sisanya 40,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di 

luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Simpulan penelitian ini adalah ada pengaruh secara 

parsial dan simultan antara harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen mahasiswa 

fakultas Ekonomi Unnes yang menggunakan notebook Acer. Disarankan hendaknya perusahaan 

Acer meningkatkan kualitas produk yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

produk Acer, sehingga akan banyak konsumen yang tertarik untuk membeli notebook Acer. 


