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ABSTRAK 

Pengaruh Fitur, Gaya Hidup dan Harga terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau). 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fitur, gaya 

hidup dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada Mahasiswa 

Fakutas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Penelitian ini dilaksanakan di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang menggunakan smartphone Xiaomi. Berdasarkan teknik accidental sampling, 

jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisa kualitatif dan kunatitatif. Hasil penelitian ini dengan 

metode pengolahan data analisis linier berganda dan analisis koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa fitur, gaya hidup dan harga memiliki pengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Ponsel yang memiliki fitur lengkap 

membuat setiap orang sangat tergantung pada ponselnya dimanapun mereka berada, 

seperti aplikasi media gambar, pemutar musik, game, browser, aplikasi jejaring 

sosial seperti Blackberry messenger, facebook, instagram, line, twitter, serta media 

translatter, kamera dan fitur-fitur lainnya. Fitur-fitur dalam itulah yang akan mampu 

menciptakan tingkatan yang lebih tinggi bagi produk dimata konsumen. faktor gaya 

hidup merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap proses 

pembelian suatu produk. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang 

yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan opininya. Pada 

dasarnya gaya hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan 

uangnya. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang seringkali 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian 

tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan. Nilai F hitung (37,227) > F tabel (2,70) 

dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya fitur, gaya hidup dan harga memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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