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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap orang dituntut untuk dapat berkembang cepat pada era globalisasi ini. Ilmu 

pengetahuan teknologi dan informasi serta komunikasi yang berkembang di kehidupan 

sehari-hari ditandai dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang khususnya 

bidang teknologi informasi. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tersebut 

perangkat teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder 

tetapi sudah menjadi kebutuhan primer.  

Hal tersebut menimbulkan persaingan bisnis yang sangat ketat sehingga menuntut 

perusahaan bekerja lebih atau lebih kreatif dalam menciptakan peluang bisnis dan inovasi 

produk. Saat ini begitu banyak merek dan produk pesaing yang ada di pasar membuat 

konsumen memiliki banyak pilihan dan alternatif produk atau jasa untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Ini merupakan alasan persaingan perusahaan dalam menciptakan 

produk untuk berebut konsumen. 

Menurut Srinivasan (dalam Shellyana dan Dharmesta, 2002: 92), berbagai macam 

pilihan produk baik barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen memberikan 

kesempatan bagi konsumen untuk memilih merek apa yang dikonsumsi. Beragamnya 

merek yang ditawarkan kepada konsumen memberikan kesempatan bagi konsumen untuk 

berpindah dari merek satu ke merek lainnya. Perilaku perpindahan merek pada pelanggan 

merupakan fenomena yang komplek yang dipengaruhi faktor-faktor keperilakuan, 

persaingan, dan waktu. 

Di era digital sekarang ini komunikasi sudah mulai mudah dengan menggunakan 

telepon seluler, dilihat dari perkembangannya produk telepon seluler dari jaman ke jaman 

semakin membaik dari segi kualitas dan fiturnya. Dahulu telepon seluler hanya 

dipergunakan untuk sekedar menelepon atau mengirimkan pesan singkat kepada kerabat 

atau orang lain. Tetapi di jaman sekarang telepon seluler atau biasa dikenal dengan 

handphone sudah menjadi kegiatan dan aktivitas manusia. Dari perkembangan tersebut 

demi menunjang kebutuhan kegiatan dan aktivitas manusia keluarlah ponsel pintar atau 

smartphone. Pengembangan smartphone dalam berbagai produk sangat cepat. 

Pengembangan itu terletak pada model, ukuran, dan fiturnya. 

Dikutip dari techno.okezone.come (2016) pengguna smartphone tertinggi ada di 

Indonesia. Menurut data dari Indonesian Digital Association / IDA (2015) menunjukkan 
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bahwa 96% masyarakat Indonesia menggemari konsumsi berita melalui media 

smartphone dibanding media lain seperti televisi 91%, surat kabar 31%, dan radio 15%. 

Menurut kominfo.go.id (2015) Indonesia adalah “raksasa teknologi digital Asia 

yang sedang tertidur”. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa adalah pasar 

yang besar. Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset 

digital marketing Emarker memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif 

smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia 

akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah 

Cina, India, dan Amerika. 

Hal ini membuat persaingan ketat antar perusahan smartphone dalam mengeluarkan 

produk. Menurut id.techinasia.com (2016) Samsung adalah produsen smartphone 

terpopuler di Asia dan dunia. Namun banyak produk pesaing yang ingin menjadi pesaing 

Samsung dan Apple. Persaingan tersebut sangat kuat, terutama di Asia. Sejumlah 

produsen smartphone baru berjuang di pasar lokal masing-masing, dan berharap lebih 

menarik minat pelanggan dengan perangkat yang bagus dan harga terjangkau. Adapun 18 

pesaing baru diantaranya Xiaomi, Coolpad, Oppo, OnePlus, Meizu, Micromax, Karbonn, 

Xolo, Evercoss, Smartfren, Mito, HiMax, Polytron, I-Mobile, Q-Mobile, Cherry Mobile, 

MyPhone, dan Infinix. 

Pada bulan Mei 2016 Gartner salah satu perusahaan analisis terbesar di dunia 

merilis data penjualan telepon seluler dan smartphone pada tahun 2016 dilihat dari data 

tersebut bahwa Samsung telah merajai pasar ponsel di Dunia. (tabel 1:1) 
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Tabel 1.1 

Data Penjaualan Smartphone Pada Tahun 2015-2016 Untuk Lingkup Seluruh Dunia 

Company  2016 units 2016 market 

share (%) 

2015 units 2015 market 

share (%) 

Samsung 81,186.9 23.2 81,122.8 24.1 

Apple 51,629.5 14.8 60,177.2 17.9 

Huawei 28,861.0 8.3 18,111.1 5.4 

Oppo 16,112.6 4.6 6,585.1 2.0 

Xiaomi 15,048.0 4.3 14,740.2 4.4 

Others 156,413.4 44.8 155,561.4 46.3 

Total  349,251.4 100.0 336,297.8 100.0 

Sumber : gartner.com (2016) 

 Dapat dilihat diatas untuk kategori penjualan smartphone merek Samsung menduduki 

peringkat atas di dunia yang disusul dengan Apple, Huawei, Oppo, dan Xiaomi. Presentase 

penjualan ponsel Merek Samsung dari dua tahun terakhir mengalami penurunan. 

 Di Indonesia sendiri menurut TOP Brand Index 2015-2016 pasar smartphone juga di 

kuasai oleh Samsung dan disusul dengan Nokia di posisi ke dua. Dapat kita lihat dari daftar  

Top Brand Index Tahun 2015 – 2016 pada (tabel 1.2), Samsung berada di posisi puncak selama 

dua tahun terakhir. Jika dilihat dari perkembangannya di Indonesia, ponsel dan smartphone 

merek Samsung mengalami peningkatan. Itu mengindikasikan bahwa smartphone merek 

Samsung banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. 
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Tabel 1.2 

Daftar TOP Brand Index Smartphone Tahun 2015-2016 

Merek 

Smartphone 

TBI 

(TOP Brand Index) 

TOP 

Kategori  

2015 2016 2015 2016 

Samsung  29.7% 43.4% TOP TOP 

Blackberry  24.7% 9.8% TOP - 

Nokia 16.7% 10.9% TOP TOP 

iPhone 4.5% 5.8%   

Smartfren  3.8% 5.4%   

Cross 3.0% -   

Advan 2.9% -   

Mito 2.5% -   

Lenovo 2.4% 4.0%   

Oppo 2.2% 3.3%   

Asus - 3.3%   

Sumber : topbrand-award (2015) 

 

 Menurut Susanto (2013), Samsung merupakan pabrikan yang masih menguasai pasar 

android kelas menengah kebawah dengan berbagai fitur yang menarik dengan harga yang 

terjangkau. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi 

konsumen dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. Sehingga judul dalam 

penelitian ini adalah “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perilaku Konsumen 

dalam Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung”. Objek penelitian ini adalah 

masyarakat pengguna produk smartphone Samsung usia 15-35 tahun di Salatiga. Peneliti 

memilih masyarakat usia 15-35 tahun pengguna produk smartphone Samsung karena 
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berdasarkan prasurvei yang peniliti lakukan dibeberapa toko jual beli smartphone di kota 

Salatiga seperti, Maju Mapan, Mitra, Centra Nusa, dan Matahari yang di situ terdapat outlet 

smartphone Samsung. Hasilnya menunjukkan bahwa kebanyakan peminat dan pembeli produk 

smartphone Samsung adalah remaja hingga dewasa usia 15-35 tahun. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah 

yang akan menjadi fokus penelitian, adalah: 

Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat pengguna produk smartphone 

dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah untuk menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat pengguna produk smartphone dalam 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai 

berikut: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Untuk menambah kajian pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pada 

bidang periklanan dan memberikan gambaran khalayak dalam memutuskan 

pembelian produk khususnya smartphone. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah litelatur dan referensi yang berguna sebagai dasar pemikiran 

bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang 

berhubungan dengan bidang periklanan. 

b. Untuk menambah pengetahuan tentang faktor yang harus diperhatikan dalam 

memutuskan pembelian produk khususnya smartphone. 
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1.5. Definisi Operasional dan Batasan Penelitian 

1.5.1. Definisi Operasional 

Penelitian berjudul “Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian produk Smartphone Samsung” ini menggunakan beberapa definisi 

konsep yang dijadikan acuan sebagai kerangka analisis, yaitu : 

1) Smartphone adalah telepon seluler dengan mikroprosesor, memori, layar, dan 

modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan 

fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget yang mewah, di 

mana pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, akses email, televisi digital, 

search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet, dan 

bahkan terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit. (Williams dan 

Sawyer : 2011) 

2) Samsung adalah perusahaan bisnis kelas dunia dengan bisnis yang meliputi 

teknologi canggih, semikonduktor, konstruksi, pencakar langit dan pabrik, 

petrokimia, busana, obat, keuangan, hotel, dan banyak lagi. Samsung membuat 

inovasi produk dan jasa dalam elektronik konsumen hingga pengembangan di 

bidang biofarmasi. Tujuan Samsung adalah memberi konsumen kebebasan memilih 

jalan, menemukan pengalaman baru, dan bertanggung jawab dunia konsumen. 

(www.samsung.com) 

3) Perilaku Konsumen adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, 

kelompok, atau organisasi dan proses-proses yang digunakan konsumen untuk 

mencapai dan memenuhi kebutuhan dalam menggunakan, mengonsomsi, maupun 

menghabiskan barang dan jasa yang berakhir dengan tindakan-tindakan 

pascapembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. (Etta dan Sopiah, 2013 : 9) 

Menurut Kotler dan Amstrong (1996) dalam Yuniarti (2015), seorang konsumen 

dalam memutuskan pembelian dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. 

4) Keputusan pembelian adalah tahapan dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian di mana konsumen benar-benar membeli. (Kotler dan Amstrong : 2008)  

5) Analisis Faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel-

variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-variabel baru, yang 

lebih sedikit jumlahnya daripada variabel semula. (Wiratmanto : 2014) 

6) Produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, 

termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan 
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pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

(Swastha dan Irawan, 1990 : 165) 

1.5.2. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini peneliti membuat batasan agar penelitian fokus dan tidak 

melebar. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 


