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Melihat banyaknya produk yang ditawarkan oleh perusahaan saat ini, para 
konsumen akan mulai melihat produk mana yang dapat memenuhi keinginan dan 
kebutuhanya. Jadi, kini kebutuhan konsumen tidak hanya terbatas pada fungsi 
utama yang bisa diberikan oleh suatu produk (primary demand) saja, akan tetapi 
telah berkembang menjadi keinginan sekunder (secondary demand), yaitu dimana 
konsumen memiliki keinginan akan suatu produk tertentu. 
Permasalahan dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh kualitas produk dalam 
pembelian barang elektronik, apakah ada pengaruh perilaku konsumen dalam 
pembelian barang elektronik dan apakah ada pengaruh kualitas produk dan 
perilaku konsumen dalam pembelian barang elektronik pada PT. Metro Cash & 
Credit Electronik & Furniture Medan. 
Metode penelitian yang digunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel 
atau lebih. Dalam penelitian ini dengan menyebarkan angket kepada 67 responden 
yang merupakan konsumen. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dengan analisis uji-t diperoleh nilai t-hitung 
kualitas produk sebesar 2,121 > t-tabel = 1,66901, hasilnya Ho ditolak dan H1 
diterima. Artinya, kualitas produk memiliki pengaruh secara parsial dalam 
pembelian barang elektronik pada PT. Metro Cash & Credit Electronik & 
Furniture Medan. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis uji-t diperoleh 
nilai t-hitung perilaku konsumen sebesar 2,149 > t-tabel = 1,66901, artinya Ho 
ditolak dan H2 diterima. Artinya, perilaku konsumen memiliki pengaruh secara 
parsial dalam pembelian barang elektronik pada PT. Metro Cash & Credit 
Electronik & Furniture Medan. Berdasarkan penelitian dengan analisis uji F 
diperoleh nilai F-hitung kualitas produk dan perilaku konsumen sebesar 3,761  > 
F-tabel = 3,14, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H3 dapat diterima 
yaitu kualitas produk dan perilaku konsumen memiliki pengaruh secara bersama-
sama (simultan) dalam pembelian barang elektronik pada PT. Metro Cash & 
Credit Electronik & Furniture Medan. Disarankan PT. Metro Cash & Credit 
Electronik & Furniture Medan secara terus menerus memperhatikan kualitas 
produk dan perilaku konsumen untuk meningkatkan pembelian konsumen lebih 
baik lagi di masa mendatang. 
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