


























  
 

 
Abstract 

Studi yang di lakukan pada dua ratus orang pengguna smartphone Android dan iPhone menghasilkan beberapa 
temuan. Pertama, berdasarkan hasil uji Wilks’ Lambda di temukan fakta bahwa karakteristik pengguna smartphone 
Android adalah berbeda dengan karakteristik pengguna iPhone. Kedua, berdasarkan skor canonical correlation 
dapat di katakan bahwa hubungan diskriminan dengan grupnya berada pada tingkat yang sedang. Ketiga, 
berdasarkan hasil uji Multiple Discrimination Analysis di peroleh informasi bahwa dari total dua puluh predictor 
yang di nilai hanya empat predictor yang secara jelas menjadi pembeda karakteristik dari kedua pengguna 
smartphone yaitu: harga yang murah, ketersediaan aplikasi gratis, games, dan terakhir adalah kepercayaan diri.                                                                                                                                 
 
Keywords: Multiple Discriminant Analysis, Android and iPhone, User Characteristic 

 

PENDAHULUAN 

Multiple Discriminant Analysis (MDA) sangat 
berguna untuk membedakan kelompok-kelompok yang dapat 
diidentifikasi melalui berbagai karakteristik dan banyak 
digunakan di berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, 
pemasaran, dan keuangan (Bramhandkar, 2013). Studi 
kebangkrutan perusahaan oleh Altman (1968) diikuti oleh 
banyak peneliti seperti Makvandi dan Khalili (2013) telah 
menjadi contoh yang baik dari aplikasi MDA. Aplikasi MDA 
di bidang keuangan termasuk bagaimana menentukan 
kriteria keberhasilan produk keuangan (Deal dan Edgett, 
1997), untuk memprediksi kinerja bank yang rendah 
(Swicegood dan Clark, 2001), untuk memeriksa skor kredit 
dan model penilaian (Chijoriga, 2010), dan untuk 
mengevaluasi kinerja manajemen keuangan (Nwezeaku, 
2010). MDA dalam studi manajemen sumber daya manusia 
dapat digunakan untuk mengukur tingkat berbagi 
pengetahuan (Ramayah, Ahmad, Halim, Zainal, dan Lo, 
2010), untuk membantu seleksi sumber daya manusia 
(Uddin, Meah, dan Hossain, 2013), untuk memeriksa 
diskriminasi gender (Arenas dan Esquivel, 2013) serta 
menentukan rencana pilihan karir (Russell, 2008). Beberapa 
aplikasi MDA dalam studi pemasaran dan kewirausahaan 
dapat ditemukan di Khan, Chawla dan Cianciolo (1995), di 
bidang usaha kecil dan pembelian konsumen (Hansen, 2005), 
deliniasi pembeli online (Ghazali dan Mutum, 2006), 
Motivasi belanja mobile (Yang dan Kim, 2012), dan 
customer relationship (Cătoiu dan Ţichindelean, 2013), 
namun sebenarnya awal penelitian MDA dalam bidang 
pemasaran dapat ditelusuri dalam karya Pessemier, Burger 
dan Tigert (1967) pada pembelian produk baru dan studi 
Robertson dan Kennedy (1967) pada inovasi bagi konsumen. 
Kemampuan MDA untuk membedakan kelompok dari 
karakteristik tertentu juga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi pengguna perangkat Android. Perdebatan 
panjang di mana perangkat yang lebih baik antara Android 
dan non-Android masih terus berlangsung. Data dari IDC 
menunjukkan bahwa pada tahun 2014 perangkat Android 
terjual melebihi perangkat non-Android seperti iPhone, 
Windows Phone, dan BlackBerry yakni sebesar 76.6%. 

Kedua jenis pengguna Android dan iPhone memang 
memiliki karakteristik yang khas, tapi sampai saat ini belum 
ada investigasi atau penelitian khusus diantara kedua 
pengguna jenis smartphone yang mampu mengidentifikasi 
pengguna Android khususnya di Jakarta, salah satu kota 
yang memiliki sejumlah besar pengguna Android di dunia. 
Oleh karena itu penelitian ini akan memanfaatkan Analisis 
Multiple Diskriminan untuk memastikan bahwa pengguna 
Android dapat diidentifikasi dengan jelas melalui 
karakteristik mereka yang berbeda dengan pengguna 
smartphone iPhone. 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Multiple Discriminant Analysis 
Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa 

statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk 
mengidentifikasi, mengkelompokkan, dan membedakan 
objek beberapa kelompok. Pengelompokkan dengan analisis 
diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih 
variabel lain yang merupakan variabel independen. Dalam  
analisis diskriminan terdapat 2 metode berdasarkan jumlah 
kategori dari variabel dependennya. Apabila terdapat 2 
kategori yang terlibat dalam pengklasifikasian, maka disebut 
dengan two-group discriminant analysis.  
Sedangkan apabila terdapat 3 atau lebih kategori yang 
terlibat dalam pengklasifikasian, maka disebut dengan 
multiple discriminant  analysis. Analisis diskriminan 
merupakan suatu analisis dengan tujuan membentuk suatu 
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fungsi diskriminan, yang dapat digunakan sebagai cara 
terbaik untuk memisahkan kelompok-kelompok dengan 
tujuan diskriminan secara umum adalah (Santoso, 2010): 
1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar 

grup pada variabel dependen. 
2. Jika ada perbedaan, variabel independen mana pada 

fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. 
3. Membuat fungsi atau model diskriminan yang pada 

dasarnya mirip dengan persamaan regresi. 
Dalam analisis diskriminan terdapat beberapa asumsi 

yang harus dipenuhi, sehingga analisis yang dilakukan 
menjadi valid. Asumsi pertama dalam analisis diskriminan 
adalah data berasal dari distribusi normal. Asumsi kedua 
adalah bahwa dalam analisis diskriminan, varians dari 
kovarians matriks dari variabel adalah homogen 
antarkelompok. Untuk menguji homogenitas ini 
menggunakan uji Multivariat Box M Test of Homogenity of 
Variance/Covariance. Asumsi berikutnya dari analisis 
diskriminan adalah adanya korelasi antara rata-rata dengan 
varians dari variabel. Dan asumsi yang terakhir dari analisis 
diskriminan adalah bahwa variabel yang digunakan dalam  
mendiskriminasi antara kelompok tidak secara keseluruhan  
redundan. Arti redundan di sini adalah bahwa antara variabel 
tidak berhubungan secara erat, misalkan satu variabel 
merupakan penjumlahan dari variabel lain. Contoh fungsi 
diskriminan tersebut adalah sebagai berikut : 

Zjk =  a + W1 X 1k  + W2X 2k + ... + Wn Xnk 

Dimana: 
 Zjk =  Skor diskriminan dari fungsi diskriminan j terhadap 

objek k 
a    =  Koefisien diskriminasi 
Wi  =Bobot diskriminan untuk variabel independen i 
X ik = Variabel independen i untuk objek k 
 
Android Platform 

Android pertama kali dikembangkan oleh android 
inc, sebuah perusahaan yang membuat software untuk ponsel 
yang berada di Palo Alto, California Amerika Serikat, 
kemudian di tahun 2005 Google mengakuisisi perusahaan 
tersebut dan kemudian di tahun 2007 dikembangkan menjadi 
ponsel dengan sistem operasi Android (Satyaputra, 2014). 
Android adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti 
“robot yang menyerupai manusia”. Android merupakan 
sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet yang 
bersifat open source (sumber terbuka). Android merupakan 
sistem operasi yang berbasis  linux yang dirancang khusus 
untuk telepon genggam yang biasa disebut gadget atau 
smartphone. Android adalah sistem operasi mobile yang 
aplikasinya dibuat dengan bahasa pemrograman java, dimana 
pengguna Android dapat dengan mudah mengunduh 

berbagai aplikasi gratis atau berbayar dari Google Play Store 
(Satyaputra, 2014). 

Tabel 1. 
JENIS ANDROID 

 
Versi Nama Rilis Catatan 

1.0 Alpha 23 September 
2008 

Android pertama, 
hanya untuk 
smartphone 

1.1 Beta 9 Februari 2009  
1.5 Cupcake 30 April 2009 Mulai pakai kode 

nama 
1.6 Donut 15 September 

2009 
 

2.0 
2.1 

Eclair  26 Oktober 2009 
12 Januari 2010 

 

2.2 Froyo (Frozen 
Yogurt 

20 Mei 2010  

2.3 Gingerbread 6 Desember 2010 Banyak digunakan di 
smartphone jenis lama 

3.0 Honeycomb  Hanya untuk tablet 
4.0 ICS (Ice Cream 

Sandwich) 
19 Oktober 2011 Smartphone dan Tablet 

4.1- 
4.3 

Jelly Bean 9 Juli 2012 Update untuk 
memperbaiki dan 
menambah fitur-fitur 
ICS 

4.4 Kit Kat 3 September 
2013 

 

 Sumber: Data diolah Peneliti 

iPhone 

Smartphone buatan Apple iPhone di prakarsai oleh 
Steve Jobs, pimpinan tertinggi di perusahaan Apple. Di awali 
pada tahun 2003, Jobs menginisiasi pemikiran untuk 
menciptakan gadget yang bisa menyaingi Personal Digital 
Assisstant (PDA) yang pada saat itu edang menjadi trend 
dunia. pemikiran untuk menciptakan iPhone juga di dorong 
oleh pemikiran Jobs untuk mengatasi kendala pengguna 
perangkat handphone yang kerepotan untuk membawa 
beberapa perangkat seperti MP3 player yang tidak praktis. 
Jobs berpendapat bahwa secara umum konsumen 
menginginkan satu gadget yang multifungsi dan memiliki 
banyak fitur. Namun pemikiran Jobs tersebut menemui 
kendala besar yaitu pada aspek operating system yang 
handal. Tidak lama setelah itu Jobs kemudian bekerja sama 
dengan perusahaan besar Motorola untuk menciptakan 
smartphone baru dengan merilis tipe ROKR E1 namun 
hasilnya tidak menggembirakan.  

Kegagalan yang di alami Jobs semakin memperkuat 
keinginannya untuk menciptakan smartphone sendiri dan 
akhirnya menggandeng perusahaan telekomunikasi besar 
AT&T untuk bekerjasama. Jobs juga kemudian merekrut 
orang-orang terbaik dari berbagai universitas untuk 
bergabung dalam tim pembuatan iPhone. Pada ajang 
MacWorld tanggal 9 Januari 2007 di San Fransisco, Jobs 



  
 

memperkenalkan secara resmi produk iPhone kepada 
masyarakat dunia (…………….) 
Kerangka Pemikiran 

Karakteristik konsumen untuk setiap produk 
cenderung beragam (Yang & Kim, 2012). Perbedaan 
karakteristik konsumen tersebut memiliki pengaruh terhadap 
preferensinya terhadap produk apa yang di sukai dan pada 
akhirnya di belinya (Ghazali & Mutum, 2006). Dengan 
demikian dapat di simpulkan bahwa karakteristik dari 
konsumen untuk setiap produk sebenarnya dapat di 
identifikasi dan di bedakan satu sama lain (Pessemier, 
Burger, & Tigert, 1967; Robertson & Kennedy, 1968; 
Hansen, 2005). Penggunaan MDA untuk mengidentifikasi 
perbedaan karakteristik dari sampel penelitian di anggap 
cukup efektif dan mampu menghasilkan temuan yang 
memuaskan (Altman, 1968; Chijoriga, 2011; Russell, 2008; 
Araghi & Sara, 2013; Arenas & Esquivel, 2013; Uddin, 
Meah, & Hossain, 2013; Ramayah, Ahmad, Halim, & 
Zainal, 2010; Shaw, 2008). Penggunaan MDA juga akan 
berguna untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik dari 
konsumen dalam produk tertentu khususnya untuk produk 
smartphone. Karakteristik pengguna iPhone dan Android 
yang telah di identifikasi berdasarkan informasi yang di 
dapat dari konsumen akan di bedakan secara jelas 
menggunakan analisis diskriminan dalam penelitian ini. 
Identifikasi perbedaan karakteristik kedua pengguna 
smartphone tersebut di lakukan untuk menghasilkan 
informasi yang dapat di tindak lanjuti dalam perumusan 
strategi bisnis untuk masing-masing produk.  

Penggunaan MDA juga memiliki kelebihan pada 
aspek temuan yang bersifat persamaan matematis yang akan 
mampu menunjukkan faktor-faktor yang menjadi pembeda 
dua kriteria yang di teliti. Kriteria yang akan di gunakan 
untuk membedakan karakteristik pengguna smartphone 
android maupun iPhone adalah harga, mudah di gunakan, 
unik, mudah di perbaiki, dapat di beli di banyak tempat, 
memiliki banyak aplikasi gratis, memiliki banyak aplikasi 
berbayar, produknya lebih baik, tahan lama, image positif, 
dapat di gunakan bekerja, dapat di gunakan untuk hiburan, 
menunjang hobby, meningkatkan status sosial, meningkatkan 
percaya diri, cocok untuk bermain, selalu berinovasi, 
memiliki kelebihan dibanding pesaing, canggih, dan terakhir 
adalah banyak pilihan model.  

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan di 
gunakan adalah exploratory research. Penelitian exploratory 
adalah jenis penelitian yang digunakan untuk 
mengklarifikasi masalah yang masih dirasakan 
ambigu/belum jelas. Penelitian jenis ini juga digunakan 

untuk menemukan dan mengidentifikasi the nature of 
problem atau karakteristik masalah penelitian. Exploratory 
research dalam penelitian ini akan juga melibatkan analisis 
deskriptif dari data yang di peroleh melalui penyebaran 
kuesioner. Penelitian ini akan menggunakan satu variabel 
yaitu karakteristik pengguna smartphone dengan 20 
prediktor yang sebelumnya telah di kumpulkan melalui 
penjaringan opini dalam focus group discussion yang 
melibatkan pengguna smartphone android dan iPhone. 
Predictor tersebut adalah harga, mudah di gunakan, unik, 
mudah di perbaiki, dapat di beli di banyak tempat, memiliki 
banyak aplikasi gratis, memiliki banyak aplikasi berbayar, 
produknya lebih baik, tahan lama, image positif, dapat di 
gunakan bekerja, dapat di gunakan untuk hiburan, 
menunjang hobby, meningkatkan status sosial, meningkatkan 
percaya diri, cocok untuk bermain, selalu berinovasi, 
memiliki kelebihan dibanding pesaing, canggih, dan terakhir 
adalah banyak pilihan model. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berasal dari data primer melalui penyebaran 
kuesioner serta wawancara, juga data sekunder dari buku, 
jurnal, artikel, yang berhubungan dengan penelitian.  
Populasi dan Sampel   
 Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan metode purposive sampling. Sampel 
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
yang menggunakan perangkat telepon seluler dengan sistem 
operasi Android dan non-Android. Jumlah sampel yang 
digunakan berjumlah 200 orang, sesuai dengan keterangan 
dari Hair et al (2012) mengenai jumlah sampel ideal dalam 
analisis diskriminan. 
Uji Instrumen 

Uji validitas dalam penelitian ini akan di lakukan 
terhadap 200 sampel pengguna smartphone android dan 
iPhone. Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa uji 
validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 
terhadap isi dari suatu instrumen dengan tujuan untuk 
mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu 
penelitian.Menurut Sugiyono (2013) uji reliabilitas untuk 
alternative jawaban lebih dari dua menggunakan uji 
cronbach's alpha, yang nilainya akan dibandingkan dengan 
nilai koefisien reliabilitas minimal yang dapat diterima. 
Reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 
0.7 dapat diterima, dan lebih dari 0.8 adalah baik. Uji 
berikutnya adalah uji normalitas yang berguna untuk 
mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam 
penelitian ini keduanya berdistribusi normal, mendekati 
normal, atau tidak. Sugiono (2013) kemudian juga 
menjelaskan uji normalitas berfungsi untuk mengetahui 
apakah data yang diambil adalah data yang terdistribusi 



  
 

normal, maksud dari terdistribusi normal adalah bahwa data 
akan mengikuti bentuk distribusi normal dimana datanya 
memusat pada nilai rata-rata median. Uji normalitas pada 
penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan 
dikatakan normal jika nilai residual yang terdistribusi secara 
normal memiliki probabilitas signifikansi >0.05. 
Rancangan Analisis 

Rancangan analisis dalam penelitian ini terdiri atas 
dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis diskriminan. 
Data dari kuesioner yang dianalisis secara deskriptif akan 
menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk 
menjawab masalah penelitian. Bentuk dari analisis deskriptif 
dapat berbentuk chart, tabulasi, atau grafik yang mudah 
untuk dipahami. 
Multiple Discriminant Analysis 

Data yang telah di peroleh dari penyebaran 
kuesioner akan di analisis dengan menggunakan analisis 
diskriminan. Analisis ini merupakan suatu analisis dengan 
tujuan membentuk suatu fungsi diskriminan, yang dapat 
digunakan sebagai cara terbaik untuk memisahkan 
kelompok-kelompok dengan tujuan diskriminan secara 
umum adalah untuk mengetahui apakah 1) ada perbedaan 
yang jelas antar grup pada variabel dependen, 2) Jika ada 
perbedaan, variabel independen mana pada fungsi 
diskriminan yang membuat perbedaan tersebut, dan 3) 
Membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya 
mirip dengan persamaan regresi. Asumsi pertama dalam 
analisis diskriminan adalah data berasal dari distribusi 
normal. Asumsi kedua adalah bahwa dalam analisis 
diskriminan, varians dari kovarians matriks dari variabel 
adalah homogen antar kelompok. Untuk menguji 
homogenitas ini menggunakan uji Multivariat Box M Test of 
Homogenity of Variance/Covariance. Dengan demikian akan 
dilakukan pengujian secara bertahap untuk mendapatkan 
hasil yang akurat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Observasi 
Sesuai dengan metode analisis yang telah dipaparkan 

didalam bab sebelumnya, maka hasil penelitian dan 
pembahasan terdiri dari uji instrumen serta analisis multiple 
diskriminan Namun sebelumnya akan di jelaskan profil dari 
responden terlebih dahulu. Unit observasi dalam penelitian 
ini adalah pengguna smartphone android dan iPhone dari 
kalangan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya di Jurusan Manajemen FE UNJ yang berjumlah 
200 orang. Karakteristik responden dibagi menjadi beberapa 
kategori yaitu usia, gender, penghasilan orang tua, 
pengalaman menggunakan gadget, serta tempat tinggal. 

Pertama dalam aspek usia, sebanyak 80% dari 
sampel penelitian berusia 19 tahun, sedangkan sisanya 
sebanyak 15% berusia 18 tahun dan 5% berusia 20 tahun. 
Dari temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata usaia dari 
sampel penelitian masih cukup muda. Dari aspek gender 
terungkap bahwa 65% dari responden adalah mahasiswi, 
sedangkan sisanya sebanyak 35% adalah mahasiswa. Dari 
aspek penghasilan orang tua di temukan informasi bahwa 
70% dari sampel penelitian berasal dari orang tua dengan 
penghasilan 5 sampai 7 juta per bulan. Sisanya sebesar 5% 
berasal dari orang tua berpenghasilan di atas 10 juta, 
sedangkan 25% lagi berasal dari kelauarga berpenghasilan 2 
sampai 4 juta per bulan. 

Sampel penelitian juga mengungkapkan informasi 
bahwa 100% atau seluruhnya memiliki pengalaman 
menggunakan smartphone lebih dari satu kali, bahkan ada 
yang sudah pernah berganti smartphone lebih dari dua kali. 
Terakhir adalah aspek tempat tinggal di mana 60% 
responden bertempat tinggal di wilayah Bekasi, 20% 
berdomisili di DKI Jakarta, dan sisanya sebesar 8% 
berdomisili di Tangerang dan 12% di wilayah Depok. 
 
Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 
valid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen yang digunakan 
berupa kuesioner yang diuji coba pada 30 mahasiswa di luar 
jumlah sampel penelitian. Perhitungan uji validitas ini 
menggunakan korelasi Product Moment dengan peranti 
lunak SPSS. Berikut adalah hasil uji validitas terhadap 20 
butir pernyataan yang telah diberikan kepada responden. 
Hasil yang telah diolah ditunjukkan pada tabel 2: 

 
Tabel 2. 

Uji Validitas 
 
 

Sumber: pengolahan data 
 

Item Pearson 
correlation sig 

(2 tailed) 

Ket Item Pearson 
correlation sig    

(2 tailed) 

Ket 

1 0.000 Valid 11 0.000 Valid 
 

2 0.029 Valid 12 0.029 Valid 
3 0.000 Valid 13 0.001 Valid 
4 0.029 Valid 14 0.019 Valid 
5 0.043 Valid 15 0.000 Valid 
6 0.023 Valid 16 0.023 Valid 

7 0.023 Valid 17 0.000 Valid 
8 0.000 Valid 18 0.019 Valid 
9 0.019 Valid 19 0.000 Valid 

10 0.001 Valid 20 0.000 Valid 



  
 

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa skor 
cronbach’s alpha untuk variabel yang di teliti adalah 0,796 
dengan kriteria hasil uji reliable.  
 
Analisis Deskriptif 

Deskripsi data adalah hasil pengolahan data mentah 
variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran umum mengenai penyebaran dan distribusi data. 
Analisis deskriptif dari masing-masing pengguna smartphone 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 
Mean Prediktor Pengguna Android 

 
No Prediktor Mean 

1 Cheap  3,23 

2 Easy  4,14 

3 Unique  3,96 

4 Service  3,2 

5 Distribution  4,1 

6 Free  3,94 

7 Purchase  3,41 

8 Better  3,4 

9 Durable  3,15 

10 Image  3,32 

11 Work  4,1 

12 Hobby  3,76 

13 Social  4,30 

14 Status  3,34 

15 Esteem  3,37 

16 Games  3,57 

17 New  3,84 

18 Advantage  3,53 

19 High tech 3,74 

20 Type  5 

Hasil rata-rata jawaban responden pengguna iPhone 
di sajikan dalam tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4. 

Mean Prediktor Pengguna iPhone 

No Prediktor Mean 

1 Cheap  2,23 

2 Easy  3,14 

3 Unique  4,96 

4 Service  4,2 

5 Distribution  3,1 

6 Free  2,94 

7 Purchase  3,5 

8 Better  4,4 

9 Durable  4,15 

10 Image  4,32 

11 Work  4,13 

12 Hobby  4,76 

13 Social  4,30 

14 Status  4,34 

15 Esteem  4,37 

16 Games  3,12 

17 New  4,84 

18 Advantage  4,53 

19 High tech 4,74 

20 Type  4,13 

Berdasarkan hasil di atas dapat di simpulkan bahwa 
smartphone iPhone di persepsikan lebih baik di bandingkan 
dengan smartphone Android oleh masing-masing 
penggunanya. Perbedaan pendapat dari pengguna kedua 
smartphone tersebut jelas terlihat pada aspek kualitas versi 
baru, keunggulan di banding pesaing, serta teknologi tinggi 
di mana perbedaan rata-rata jawaban cukup besar. iPhone di 
persepsikan kurang baik oleh penggunanya dari aspek price. 
Dalam aspek ini rata-rata jawaban memiliki skor rendah dan 
kalah dari pengguna Android. Kondisi ini bisa di sebabkan 
karena harga iPhone baru di pasaran memang relative mahal 
di bandingkan smartphone Android.  Skor tertinggi yang di 
raih iPhone adalah pada aspek uniqueness dari produk. 
Jawaban ini cukup konsisten dengan keterangan dari 
beberapa pengguna smartphone bahwa iPhone memang 
memiliki keunikan dari sisi desain dan fitur. Skor tertinggi 
untuk smartphone Android adalah pada aspek mendukung 
aktivitas sosial media. Pada aspek kepuasan pengguna dari 
kedua smartphone, di peroleh informasi bahwa tingkat 



  
 

kepuasan dari kedua pengguna smartphone adalah cukup 
baik dengan rata-rata jawaban di atas skor empat seperti 
terlihat di bawah ini: 

Tabel 5. 
Tingkat Kepuasan Pengguna Smartphone 

 
No Type Mean 

1 Android 4,15 

2 iPhone 4,32 

           Sumber: pengolahan data 
Ket: 5: “sangat puas”; 4: ‘”puas”; 3: “biasa saja”; 2: “kurang puas”; 1: 
“tidak puas”. 
 

Hasil Uji Normalitas 
 

                Tabel 6. 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Statis

tic df Sig. 

smart .052 200 .200* .995 200 .764 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov pada 
tabel diatas, nilai signifikansinya adalah 0.2 dan lebih besar 
dari kriteria 0.05 maka data dapat di simpulkan telah 
berdistribusi normal. Kemudian hasil berikutnya adalah uji 
Homogenitas data melalui uji Box’s M yang hasilnya adalah 
sebagai berikut: 

 
 

Tabel 7. 
Box’s M test 

 

Test Results 

Box's M 17.062 

F Approx. 1.669 

df1 10 

df2 187429.482 

Sig. .082 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 

 

Berdasarkan tabel Box’s M di atas signifikansi data 
adalah 0,082 yang lebih besar dari kriteria 0,05 sehingga 
dapat di simpulkan data yang di gunakan dalam penelitian ini 
homogen dan dapat di lanjutkan dengan uji MDA. 
 
Hasil Uji Multiple Discriminant Analysis 

Informasi yang di dapat dari uji MDA adalah hanya 
empat aspek saja yang bisa di masukkan ke dalam persamaan 
diskriminan. Empat aspek tersebut dapat di lihat dalam tabel 
di bawah ini: 

Tabel 8. 
Prediktor Persamaan Diskriminan 

 

Step Entered 

Min. D Squared 

Statistic 

Between  

Groups 

Exact F 

Stat df1 df2 Sig. 

1 Free .234 non and  

android 

11.72

0 

1 198.00 .001 

2 Cheap .414 non and 

 android 

10.30

6 

2 197.00 5.534E-5 

3 Games .598 non and  

android 

9.865 3 196.00 4.337E-6 

4 Esteem .717 non and  

android 

8.831 4 195.00 1.424E-6 

 
Hasil terebut konsisten dengan informasi dari tabel Wilks 
Lambda di bawah ini: 
 
 
 
 

Tabel 8. 
Wilks Lambda 

 

Step 

Num of 

Variable 

Lambd

a df1 df2 df3 

Exact F 

Stat df1 df2 Sig. 

1 1 .944 1 1 198 11.720 1 198.0 .001 

2 2 .905 2 1 198 10.306 2 197.0 .000 

3 3 .869 3 1 198 9.865 3 196.0 .000 

4 4 .847 4 1 198 8.831 4 195.0 .000 

 
Nilai signifikansi dalam tabel di atas seluruhnya 

lebih kecil dari α=0.05, sehingga ke empat aspek di atas 
dapat di katakan benar-benar membedakan pengguna 



  
 

Android dan iPhone. Keempat aspek tersebut adalah 
ketersediaan aplikasi gratis, harga, dapat di gunakan 
bermain, serta meningkatkan kepercayaan diri. Temuan 
selanjutnya adalah perbedaan yang nyata antara kedua 
pengguna smartphone. Informasi ini di tandai dengan skor 
signifikansi Wilks Lambda sebesar 0.000 yang sangat 
signifikan. Skor ini memiliki makna bahwa karakteristik 
pengguna Android dan iPhone memang sangat berbeda. 
Tabel tersebut dapat di lihat di bawah ini: 

Tabel 9. 

         Wilks' Lambda Sig 

Test of  

Function(s) 

Wilks'  

Lambda 

Chi- 

square df Sig. 

1 .847 32.630 4 .000 

 
Selanjutnya adalah persamaan diskriminan gabungan 

yang dapat di susun dari tabel dibawah ini: 
 
                Tabel 10. 

Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 
Function 

1 

Cheap .594 

Free .484 

Esteem -.600 

Games .668 

(Constant) -4.192 

Unstandardized coefficients 

 

 

Dengan demikian persamaan diskriminan gabungan 
yang terbentuk adalah Z = -4.192+0.594cheap+0.484free-
0.6esteem+0.668games. Sedangkan persamaan diskriminan 
berdasarkan grup pengguna Android maupun iPhone dapat di 
lihat dalam tabel di bawah ini: 

 
             Tabel 11. 

Classification Function 

Coefficients 

 
Type 

iPhone android 

Cheap 3.872 4.376 

Free 4.547 4.957 

Esteem 5.955 5.447 

Games .989 1.556 

(Constant) -26.934 -30.484 

Fisher's linear discriminant functions 

 
Berdasarkan tabel di atas persamaan diskriminan 

yang terbentuk adalah:  
ZiPhone=26.934+3.837cheap+4.547free+5.955esteem+0.98
9games 
Zandroid=30.484+4.376cheap+4.957free+5.447esteem+1.55
6games.  
 
Pembahasan 

Pengguna smartphone Android dan iPhone dalam 
penelitian ini terbukti memang berbeda. Berdasarkan temuan 
yang telah di sajikan sebelumnya aspek yang benar-benar 
membedakan antara pengguna Android dan iPhone adalah 
price, free application, games, dan esteem. Dalam price atau 
harga, aspek ini di maknai bahwa pemakai smartphone 
Android adalah mereka yang memperhatikan harga produk 
sebelum memutuskan membeli sebuah smartphone. Salah 
satu alasan banyaknya pengguna Android adalah karena 
harganya yang sangat beragam dari harga satu juta rupiah 
hingga di atas sepuluh juta rupiah. Kisaran harga yang sangat 
lebar membuat konsumen memiliki banyak alternative dalam 
memilih smartphone Android yang di inginkannya. Kondisi 
agak berbeda di temukan pada iPhone. Harga iPhone 
cenderung tinggi pada kisaran harga di atas lima juta rupiah. 
Dengan demikian alternatifnya tidak sebanyak Android.  
 Faktor kedua adalah free application. Temuan ini 
juga merupakan salah satu aspek keunggulan dari platform 
Android di mana aplikasi gratisnya sangat banyak. 
Ketersediaan aplikasi gratis yang banyak dan berkualitas 
akhirnya menjadi pertimbangan konsumen ketika hendak 
membeli sebuah smartphone Android. Dapat di katakan pula 
bahwa daya tarik smartphone Android adalah aplikasi 
gratisnya sehingga aspek ini bisa menjadi pembeda dengan 
iPhone yang lebih eksklusif dan berbayar dalam aplikasinya. 
Aspek ketiga adalah games. Kemampuan smartphone 
Android dalam menjalankan aplikasi games secara umum 
dapat di katakan baik, walaupun memerlukan dukungan 
hardware yang mencukupi. Para pengguna Android dalam 
penelitiaan ini adalah mahasiswa yang secara kebanyakan 
menyukai games. Dengan demikian dapat di simpulkan 
bahwa kemampuan bermain games akan menjadi 
pertimbangan yang besar ketika konsumen akan membeli 
smartphone dan hal tersebut dapat di akomodir oleh Android.  
 Faktor terakhir adalah self-esteem yang menjadi 
pembeda pengguna Android dengan iPhone. Aspek ini dapat 
di maknai sebagai munculnya kepercayaan diri konsumen 



  
 

ketika menggunakan smartphone Android. Kondisi ini 
muncul karena pertama, bagi pemakai smartphone Android 
high-end seperti Samsung seri S yang berharga mahal, tentu 
saja bisa meningkatkan kepercayaan diri pemakainya. 
Kedua, menggunakan smartphone Android dapat di artikan 
secara sederhana sebagai mengikuti trend masa kini. 
Sehingga pemakai Android dapat lebih percaya diri dalam 
pergaulan sehari-hari terutama jika di kaitkan dengan 
kehidupan mahasiswa di kampus.  

Hasil pengolahan data juga mengungkapkan bahwa 
terdapat beberapa aspek yang mendapat keluhan dari 
pengguna kedua smartphone. Untuk smartphone Android, 
keluhan yang muncul dari pemakainya adalah kualitas 
produk yang kurang baik. Kondisi ini di jumpai terutama 
pada smartphone Android yang relatif murah. Kualitas yang 
kurang baik di temukan pada material/bahan, desain, serta 
tampilan. Keluhan lain yang di temukan adalah 
kecenderungan produk Android yang tidak unik seperti 
dalam desain maupun aplikasi yang tersedia. Beberapa 
keluhan juga di sampaikan oleh pemakai iPhone. Keluhan 
tersebut diantaranya adalah aspek harga yang mahal dari 
iPhone. Dari sisi kualitas produk, para pengguna iPhone 
memberikan repon positif terhadap kualitas tersebut. Namun 
kualitas tersebut juga memiliki konsekuensi harga yang 
tinggi. Keluhan lainnya adalah ketersediaan aplikasi gratis 
yang tidak sebanyak Android. Kondisi ini menjadi 
pertimbangan yang penting bagi penggunanya. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan tujuan dan perumusan masalah penelitian, 
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Tingkat kepuasan dari pengguna smartphone Android dan 

iPhone secara umum adalah cukup tinggi 
2. Karakteristik yang dapat membedakan pengguna 

smartphone Android dengan iPhone adalah price, free 
application, games, dan self-esteem 

3. Tingkat akurasi prediktor yang terbentuk dalam 
membedakan karakteristik pengguna smartphone 
Android dengan iPhone adalah 68.5% 

 
Saran Untuk Smartphone Android 
1. Beberapa smartphone Android di persepsikan berkualitas 

rendah. Kondisi ini harus di perhatikan oleh perusahaan 
untuk segera meningkatkan kualitas produknya 

2. Pengguna juga berpendapat smartphone Android tidak 
memiliki keunikan baik dari sisi desain, aplikasi, maupun 
fitur. Dengan demikian perlu di pertimbangkan untuk 
menciptakan keunikan desain dan meningkatkan kinerja 
aplikasinya. 

 
Saran Untuk iPhone 
1. Memperbanyak aplikasi gratis menjadi hal yang perlu di 

perbaiki iPhone. 
2. Secara umum harga iPhone yang tinggi menjadi sorotan 

konsumen. Penurunan harga produk iPhone perlu di 
pertimbangkan dengan tidak mengorbankan kualitas yang 
selama ini melekat pada iPhone. 
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