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ABSTRACT.
During the pandemic, the need for smartphones increased due to the soaring demand for
everything digital from business activities to learning activities, but on the other hand, smartphone
sales declined due to this pandemic. Based on this, smartphone businesses must pay attention to the
purchasing power of consumers. The purpose of this study was to determine the influence of
purchasing power on smartphone purchasing decisions at Agung Cellular Ciawi during the Covid19 pandemic. The method used in this research is descriptive quantitative. The results show that
purchasing power has a significant effect on smartphone purchasing decisions at Agung Cellular
Ciawi, which is 21%, and the remaining 79% is influenced by other variables apart from the
purchasing power. Based on the results of the study, it is known that apart from indicators of income,
price and taste, indicators of consumer optimism are found as a driving force for consumers to buy
products. The conclusion from the research is that consumers decide to make a purchase by paying
attention to indicators of income, price, taste and optimism.
Keywords: Purchasing Power, Purchase Decision, Consumer

ABSTRAK
Saat pandemi kebutuhan smartphone meningkat akibat melonjaknya kebutuhan yang serba
digital dari mulai kegiatan bisnis sampai dengan kegiatan belajar, tapi di sisi yang lain justru
penjualan smartphone menurun akibat adanya pandemi ini. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha
smartphone harus memperhatikan daya beli konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar
Pengaruh Daya Beli pada Keputusan Pembelian Smartphone di Agung Cellular Ciawi Di Masa
Pandemi Covid-19. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Hasilnya
menunjukan bahwa Daya Beli berpengaruh secara signifikan pada Keputusan Pembelian Smartphone
di Agung Cellular Ciawi, yaitu 21%, dan sisanya 79% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari daya
beli tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui selain dari indikator pendapatan, harga
dan selera ditemukan indikator optimisme konsumen sebagai pendorong konsumen untuk membeli
produk. Kesimpulan dari penelitian diketahui bahwa konsumen memutuskan untuk melakukan
pembelian dengan memperhatikan indikator pendapatan, harga, selera dan sikap optimisme
Kata kunci: Daya beli, Keputusan Pembelian, Konsumen

PENDAHULUAN
Pandemi banyak menimbulkan perubahan di berbagai lapisan masyarakat, salah satunya
adalah kebijakan dari pemerintah yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Peraturan
tersebut dikeluarkan Kemenkes terkait percepatan penanganan virus COVID-19 yang telah
mengubah hampir seluruh aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti komunikasi, belajar,
bisnis, belanja, dll. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan survei BPS, ditemukan hingga
70,53% masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp 1,8 juta per bulan menjadi turun, kemudian
46,77%, pendapatan masyarakat di kisaran Rp 1,8 juta s/d Rp 3 juta per bulan turun, 31,67%
masyarakat dengan pendapatan Rp 4,8 juta s/d Rp 7,2 juta turun, sedangkan 30,34% masyarakat
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dengan pendapatan di atas Rp 7,2 juta sama-sama menunjukkan penurunan, (Investor.id, 2020).
Pelaksanaan PSBB membuat masyarakat harus menjalankan aktivitas kesehariannya di
dalam rumah dengan menggunakan teknologi. Teknologi daring merupakan sebuah perkembangan
teknologi yang membantu dalam komunikasi utamanya untuk komunikasi dua arah pada jarak jauh
yang membutuhkan perangkat pendukung. Seperti Laptop, PC, ataupun Smartphone yang dapat
terhubung dengan jaringan internet (Babelprov.go.id, 2020).
Smartphone menjadi salah satu alat teknologi yang diminati masyarakat untuk memenuhi
kebutuhannya di masa pandemi, hal itu dikarenakan dapat memudahkan dan membantu setiap
orang untuk berkomunikasi dan mencari informasi serta mudah digunakan dimana saja dan mudah
dibawa kemana saja dengan dibekali fitur seperti Kamera, E-mail, Internet, Media Sosial, Aplikasi
hiburan, Games dan GPS yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhannya dalam
berkomunikasi (Kompasiana.com, 2020).
Lembaga riset IDC (International Data Corporation) mencatat permintaan Smartphone
mengalami peningkatan karena melonjaknya kebutuhan untuk menunjang kegiatan belajar
dirumah melalui Platform pembelajaran online dan konferensi video akibat ditutupnya
sekolah/universitas yang dilakukan pemerintah. Keputusan pembelian Smartphone merupakan hal
wajar yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat pada saat ini mengingat pentingnya
Smartphone untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dirumah selama masa PSBB (Tempo.co, 2020).
Agung Cellular Ciawi merupakan salah satu toko yang dapat menyediakan kebutuhan alat
komunikasi, disana menawarkan beberapa merek Smartphone yang harganya terjangkau dengan
kualitas yang bagus serta spesifikasi yang beragam diantaranya OPPO, VIVO, SAMSUNG,
XIAOMI dan ADVAN. Agung Cellular Ciawi sudah menjadi rujukan masyarakat Tasik utara dan
sekitarnya dalam membeli Smartphone, karena selain menyediakan Smartphone yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau, Agung Cellular Ciawi pun melayani para konsumennya dengan
ramah serta mampu memberikan informasi mengenai spesifikasi dan jenis Smartphone yang
dibutuhkan karena karyawannya selalu diberi pelatihan secara rutin. Selain itu Agung Cellular
Ciawi juga memberikan pelayanan pembelian secara COD (Chash On Delivery), serta
menyediakan pembayaran secara kredit. Salah satu pesaing dari Agung Cellular di wilayah ciawi
yaitu Ima Cell yang menawarkan beberapa merek Smartphone seperti OPPO, VIVO, REALME,
INFINIX dan MITTO. Agung Cellular Ciawi tetap menjadi primadona konsumen untuk
memenuhi kebutuhan Smartphone dibandingkan Ima Cell, seperti yang tertera pada tabel di bawah
ini :
Tabel 1. Data Pengunjung Toko Smartphone di Daerah Ciawi Tahun 2020
Nama Toko Smartphone
Jumlah Kunjungan
Agung Cellular Ciawi
10.200
Ima Cell
6.120
Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pengunjung yang datang ke Toko Agung
Cellular Ciawi lebih banyak dibandingkan pengunjung yang datang ke Ima Cell. Hal ini
dikarenakan Agung Cellular Ciawi lebih mampu menyediakan permintaan Smartphone yang
dibutuhkan oleh konsumen dibandingkan Ima Cell yang kadang tidak dapat memenuhi permintaan
dari konsumen yang disebabkan oleh kurangnya stok, sehingga berefek pada pengambilan
keputusan konsumen untuk membeli Smartphone yang sesuai dengan kebutuhannya.
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Keputusan pembelian Smartphone pada konsumen Agung CellularCiawi selama pandemi
Covid-19 pada tahun 2020 mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari data konsumen yang datang
ke Agung Cellular Ciawi pada tabel berikut :
Tabel 2. Data Konsumen Agung Cellular Ciawi
Tahun
Jumlah Konsumen
2016
14.250
2017
15.800
2018
16.850
2019
18.400
2020
10.120
Sumber : Data diolah, 2021

Di tabel 2. diketahui jumlah konsumen Agung Cellular Ciawi dari tahun 2016-2019 terus
mengalami kenaikan yang signifikan, namun di tahun 2019, mengalami penurunan yang drastis
yaitu sebesar 45%. Dengan menurunnya jumlah konsumen pada tahun 2020, tentunya berdampak
pada volume penjualan pada Agung Celluler Ciawi, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Data Volume Penjualan Agung Cellular Ciawi
Tahun
Jumlah Penjualan
2019
18.000 unit
2020
10.000 unit
Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3. di atas, penurunan volume penjualan Smartphone pada Agung Celluler
Ciawi disebabkan karena dampak dari adanya kebijakan PSBB yang berakibat pada menurunnya
pendapatan dari para konsumen sehingga berimbas pada berkurangnya daya beli untuk memenuhi
kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan akan Smartphone. Selama masa Pandemi konsumen
lebih memilih untuk membeli Smartphone low end atau kisaran harga di bawah tiga juta rupiah
dibandingkan Smartphone high end dengan kisaran harga di atas tiga juta rupiah. Hal itu
dikarenakan konsumen lebih menyesuaikan dengan kemampuan keuangannya, karena
pendapatannya yang menurun.Selera dari konsumen pun berubah, selain pertimbangan harga yang
murah, konsumen pun lebih banyak mencari Smartphone dengan spesifikasi RAM yang besar,
kamera yang bagus dan mendukung jaringan 4G dengan harapan dapat mempermudah segala
aktivitas yang dilakukan dari rumah dengan sistem daring seperti WFH, PJJ dan lain sebagainya.
Hal ini berarti bahwa daya beli setiap orang berbeda yang disebabkan oleh faktor status, cita rasa,
pekerjaan dan penghasilan, (P. Pomantow et al., 2019).
Berdasarkan hal di atas, salah satu solusi terbaik berarti bahwa pihak penjual harus
menyediakan handphone dengan harga lebih murah dengan tetap memperhatikan spesifikasi
tertentu, sehingga volume penjualan akan terus bertambah, yang berarti keputusan untuk tetap
membeli handphone akan terjaga.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berupaya mengungkap pengaruh daya beli terhadap keputusan pembelian
smartphone di saat kondisi pandemi. Penelitian dilaksanakan di Agung Cellular Tasikmalaya yang
terkena peraturan PSBB akibat adanya pandemi. Sumber data dari data primer (hasil wawancara
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lapangan & penyebaran kuesioner ke konsumen), data selanjutnya bersumber dari data sekunder
yang diperoleh dari literatur-literatur, buku, dan artikel-artikel. Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti, dipelajari dan akhirnya ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2017),
populasinya adalah konsumen Agung Cellular yang jumlahnya tidak diketahui pasti. Sampel
merupakan bagian dari populasi (Sugiyono, 2017), cara menentukan sampel dari jumlah populasi
yang tidak diketahui, penulis memakai rumus Lemeshow sbb :
𝑍𝑎! × 𝑃 × 𝑄
𝑛=
(1)
𝐿!
Dimana :
𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑍𝑎 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠 𝑎 = 5% = 1,96
𝑃 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
𝑄 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝐿 = 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 10%
Hasil perhitungan rumus di atas, jumlah sampel diperoleh sebanyak 97 orang responden.
Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah non probability sampling dengan sampling
insidental.
Ukuran variabel daya beli (X) menggunakan 8 item pernyataan. Ukuran variabel keputusan
pembelian (Y) menggunakan 10 item pernyataan.
Tabel 4. Operasionalisasi Variabel
No.
1.

Variabel Penelitian
Daya Beli (X)

Indikator

Sub Indikator

1. Pendapatan

1. Memenuhi kebutuhan
2. Dana tabungan

2. Harga

1. terjangkau
2. sesuai kualitas

3. Selera

1. Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2. Tampilan
menarik

4. Optimisme

1. Keyakinan membeli
Smartphoneyang dibutuhkan
2. Keyakinan mendapatkan
cashback
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Sub Indikator

1. Identifikasi
Masalah

1. Adanya tipeterbaru.
2. Kebutuhan
untuk belajar/bisnis/bekerja.

2. Mencari
informasi

1. Berdasarkan
rekomendasi
orang lain
2. Informasimelalui
brosur/internet

3. Mengevaluasi

1. Melakukan Perbandingan
merek
2. Melakukan Perbandingantempat

4. Memutuskan
membeli

1. Adanya layanan CODdan

5. Perilaku
setelah
pembelian

1. Kepuasansetelah membeli
2. Menjadi pelanggan

Credit.
2. Menjadi Kebutuhan

Sumber : Data diolah peneliti

Prosedur Pengumpulan Data
Tata cara dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : Pertama membagikan kuesioner
ke responden sambil menjelaskan tata cara pengisian, penjelasan pernyataan kuesioner serta
wawancara dengan responden, kedua data hasil pengisian kuesioner dikumpulkan, ketiga hasil
kuesioner dipindahkan dan diolah menggunakan software SPSS.
Analisis Data
Analisis data yang dipakai yaitu regresi linier sederhana dengan rumus sbb :
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋
(2)
Keterangan:

Supaya memudahkan perhitungan, analisis regresi linear sederhana dihitung dengan
software SPSS versi 25 for Windows.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Penyajian tabel uji validitas di bawah ini :
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Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Variabel X dan Y
Variabel
Daya Beli (X)

Korelasi
antara

Item no 1
Item no 2
Item no 3
Item no 4
Item no 5
Item no 6
Keputusan
Item no 1
Pembelian (Y)
Item no 2
Item no 3
Item no 4
Item no 5
Item no 6
Item no 7
Item no 8
Sumber : Data Primer, diolah 2021

Nilai
korelasi (r)
0,484
0,278
0,441
0,217
0,444
0,404
0,499
0,455
0,396
0,403
0,280
0,505
0,414
0,412

Nilai rtabel(n=97,
α=5%)

Kesimpulan

0,168

0,168

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Uji Realibilitas
Hasil pengujian reliabilitas disuguhkan pada tabel berikut ini :
Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Uji Asumsi Klasik
a. Normalitas
Berikut disajikan hasil pengujian normalitas dengan SPSS :
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan Kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai
Asymp.sig (2-tailed) atau nilai signifikansi adalah 0,155 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
residual berdistribusi normal.
b. Linieritas
Tabel 8. Hasil Uji Linearitas
ANOVA Table

Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Hasil dari uji linearitas diketahui nilai Sig. Deviation from linearity sebesar 0,185>0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear antara Daya Beli dengan Keputusan
Pembelian.
Analisis Regresi Sederhana
Untuk mengetahui hasil besaran pengaruh, peneliti menggunakan analisis regresi
sederhana dengan bantuan SPSS v.25 dengan hasil hitungan sebagai berikut :
Tabel 9. Model Regresi Sederhana
Coefficientsa
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Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Pada kolom B nilai konstanta adalah 7,601 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:
Y = 7,601 + 0,550 X
Adapun penjelasannya sbb:
Nilai α = 7,601
Angka konstan dari Unstansdarized Coefficient adalah 7,601 angka ini merupakan angka
konstan yang mempunyai arti jika tidak ada Daya beli (X) maka nilai konsisten Keputusan
pembelian (Y) adalah sebesar 7,601.
Tanda b positif (+)
Artinya hubungan antara daya beli dengan keputusan pembelian mempunyai
pengaruh positif, yang artinya jika daya beli naik maka keputusan pembelian
mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya.
Nilai b = 0,550
Artinya arah besar pengaruh daya beli terhadap keputusan pembelian sebesar
0,550. Hal ini berarti jika daya beli naik sebesar 1% maka akan menaikan
keputusan pembelian sebesar 55%.
Koefisien Korelasi (r)
Untuk mengetahui keeratan hubungan antara daya beli dengan keputusan pembelian di
analisis dengan menggunakan product pearson moment yang dibantu dengan menggunakan
aplikasi SPSS v.25 sbb :
Tabel 10. Koefisien Korelasi X terhadap Y
Model Summary

Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 10 Koefisien Korelasi X terhadap Y menunjukkan nilai R sebesar
0,458 dimana hal tersebut menunjukkan hubungan X (daya beli) dan Y (keputusan pembelian)
memiliki hubungan yang sedang, karena nilai R terletak pada interval (0,400 – 0,599).
Koefisien Determinasi (R2)
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Besarnya pengaruh daya beli (X) terhadap keputusan pembelian (Y) dianalisis dengan
menggunakan koefisien determinasi. Hasil perhitungan menggunakan SPSS v.25 bisa dilihat pada
tabel di bawah:
Tabel 11. Koefisien Determinasi
Model Summary

Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Koefisien determinasi X terhadap Y menunjukann bahwa R2 adalah 0,210 nilai ini berarti
bahwa pengaruh X (daya beli) terhadap Y (keputusan pembelian) adalah 21%. Sedangkan 79%
tersebut merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, angka tersebut
menunjukan bahwa salah satu yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian pada Agung
Cellular Ciawi adalah variabel daya beli.
Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan sampel sebanyak 97 responden maka, df = n – k – 1 atau df = 97 –
1 – 1, df = 95 maka diperoleh nilai ttabel (1,988) dengan tingkat signifikansinya 5%. Berdasarkan
perhitungan SPSS v. 25 didapat hasil berikut :
Tabel 12. Hasil Uji Regresi Sederhana
Coefficientsa

Sumber : output SPSS v. 25, diolah 2021

Berdasarkan tabel 12. di atas hasil uji t untuk variabel daya beli diperoleh thitung sebesar
5,027 pada taraf signifikan 5%. Sedangkan ttabel sebesar 1,665 nilai thitung > ttabel. Berdasarkan hasil
tersebut dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa daya beli
berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone pada Agung Cellular Ciawi.
Penelitian ini sejalan dengan Syafii dan Yuda yang menyatakan bahwa Daya Beli
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian, (Syafii & Yuda, 2013).
Implikasi
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan menurunnya penghasilan yang didapatkan
konsumen maka hal itu akan mempengaruhi terhadap keputusan pembelian yang dilakukan,
dengan mempertimbangkan merek serta harga smartphone yang akan dibeli.
Dengan begitu betapa pentingnya daya beli kaitannya pada keputusan pembelian
smartphone yang dilakukan oleh konsumen artinya semakin tingginya tingkat daya beli yang
dimiliki konsumen, maka akan semakin tinggi keputusan pembelian yang dilakukan, ataupun
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sebaliknya semakin rendah daya beli yang dimiliki oleh konsumen maka semakin rendah juga
tingkat keputusan pembelian mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak penyedia
smartphone harus menyediakan harga yang bervariasi sehingga akhirnya konsumen bisa
mendapatkan smartphone dengan daya beli yang terbatas.
Satu hal terkait dengan daya beli, ternyata dilapangan ditemukan satu indikator baru yaitu
adalah perasaan optimis dari konsumen untuk memiliki handphone. Perasaan optimis tersebut
mendorong konsumen untuk memiliki smartphone dengan berbagai cara, salah satunya dengan
menabung ataupun mengajukan pinjaman dana sehingga kebutuhan ataupun keinginan akan
smartphone terpenuhi. Yusuf dan Nurhayati menyatakan dalam penelitiannya bahwa daya beli
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, daya beli yang tinggi akan diikuti dengan
keputusan pembelian yang meningkat, (Yusuf & Nurhayati, 2018).
Berdasarkan hal di atas tadi, maka harus dijadikan pertimbangan bagi penyedia ataupun
penjual smartphone terkait ketersediaan barang dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan daya
beli konsumen. Sedangkan bagi peneliti lainnya diharapkan dilakukan penelitian lanjutan
berkaitan dengan daya beli pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.
PENUTUP
Berdasarkan dari hasil dapat ditarik kesimpulan, daya beli berpengaruh terhadap keputusan
pembelian pada Agung Cellular Ciawi, hal ini ditunjukan dengan hasil analisis regresi sederhana
yang memperoleh persamaan Y = 7,601 + 0,550 X, dengan memperoleh nilai r sebesar 0,458 yang
berarti memiliki hubungan yang sedang, selain itu nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,210
yang dapat diartikan bahwa pengaruh daya beli terhadap keputusan pembelian sejumlah 21%
sedangkan sisanya 79% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Saran penulis untuk objek penelitian, memperhatikan daya beli yang didorong salah
satunya oleh rasa optimis untuk memiliki produk, maka Agung Cell harus bisa lebih meyakinkan
lagi konsumen bahwa produknya pasti sesuai dengan harapan mereka dengan cara berupaya terus
memberikan penjelasan spesifikasi produk, motivasi dan memberikan dukungan. Sedangkan bagi
peneliti lain diharapkan dapat lebih mengembangkan hasil penelitian ini guna untuk kemajuan
ilmu pengetahuan.
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