
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Di zaman modern dan globalisasi ini handphone adalah hal yang sudah menjadi 

kebutuhan yang sangat mendasar di masyarakat, khususnya pada masyarakat 

perkotaan. Kebutuhan  tersebut berdampak pada tingginya permintaan berbagai 

macam handphone yang secara langsung berdampak pada tingginya tingkat 

persaingan dalam dunia bisnis dibidang telekomunikasi. Seluruh perusahaan di 

dunia yang bergelut dibidang telokomunikasi berlomba untuk menciptakan sebuah 

handphone yang canggih dan tentunya bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. 

Adapun di zaman ini konsumen memerlukan handphone yang tidak hanya 

berfungsi sebagai pesawat telepon ataupun pengirim pesan teks, tetapi konsumen 

memerlukan sebuah handphone yang juga bisa mempermudah pekerjaan mereka, 

oleh karna itu terciptalah jenis handphone yang fungsinya tidak hanya seperti 

handphone biasanya.  

Handphone di zaman sekarang telah mengalami sebuah revolusi. Sebuah 

handphone dapat dengan mudah melakukan fungsi cerdas yang mempunyai 

kemampuan tingkat tinggi, dan hampir setara dengan komputer. Berbagai fitur 

yang biasanya hanya di ditemui di komputer seperti  surat elektronik (e-mail), 

internet, bermain game, membaca e-book, dll, dapat juga di temui di sebuah 
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handphone di zaman sekarang, yang biasa disebut smartphone. Sebagaian pakar 

tekhnologi mendefinisikan smartphone sebagai komputer genggam. Seperti 

definisi smartphone menurut Gary B, Thomas J & Misty E (2007) smartphone 

adalah telepon genggam yang internet enabled yang biasanya menyediakan fungsi 

Personal Digital Assistant yang meliputi fungsi kalender, buku agenda, buku 

alamat, kalkulator, dan catatan. 

Kebutuhan akan smartphone setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan 

terutama pada smartphone merk-merk ataupun jenis-jenis tertentu. Hal ini 

sebabkan karena tingginya tingkat konsumsi konsumen yang ingin memiliki 

smartphone untuk memudahkan dalam hal komunikasi dan juga memudahkan 

kegiatan mereka sehari-hari dalam pekerjaan atapun hal lainnya. Seperti yang 

dapat dilihat dari tabel berikut  

Tabel 1.1  

Volume Pengiriman Quartal I 2012-1013 

Vendor  
1Q14 Shipment 1Q13 Shipment Year-Over-Year 

Volumes Volumes Change 

Samsung 85.0 69.7 22.0% 

Apple 43.7 37.4 16.80% 

Huawei 13.7 9.3 47.30% 

Lenovo 12.9 7.9 63.30% 

LG 12.3 10.3 19.40% 

Others 113.9 84.2 35.20% 

Total 281.5 218.8 28.60% 

Sumber : IDC.COM, 2014  

Bila dilihat dari table diatas volume pengiriman pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan sebesar 28.6 % dari tahun 2013. Hal ini menandakan bahwa pasar 

smartphone di dunia terus mengalami peningkatan terutama pada beberapa merk 

diatas.  
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Seiring dengan meningkatnya pasar smartphone di dunia muncul salah satu 

fenomena yang cukup menarik yaitu banyak kemunculan smartphone imitasi yang 

mengatas namakan merk-merk terkenal. Smartphone imitasi ini muncul sebagai 

sebuah alternatif pilihan yang baru untuk konsumen. Dengan harganya yang  

murah konsumen bisa mendapatkan smartphone yang secara tampilan mirip 

dengan smartphone aslinya. Sebenarnya kita sudah tak  asing lagi dengan merk 

dagang imitasi yang banyak beredar dipasaran. Berbagai macam produk buatan 

yang mempunyai harga jual yang tinggi dan diminati di pasar biasanya akan ada  

tiruannya dari produk tersebut. Kita lebih mengucapkan produk imitasi tersebut 

dengan sebutan produk ASPAL ( Asli tapi Palsu ). Produk-produk imitasi yang 

beredar di masyarakat juga memiliki beberapa tingkatan non formal seperti  

 KW 3 untuk produk imitasi yang sangat rendah kualitas maupun tingkat 

kesamaan dengan produk aslinya. 

 KW 2 untuk produk yang sedikit lebih baik kualitas dan tingkat kesamaan 

dengan produk asli dibandingkan dengan KW 3  

 KW 1 untuk produk yang sedikit lebih baik kualitas dan tingkat kesamaan 

dengan produk asli dibandingkan dengan KW 2 

 KW Supercopy untuk produk yang dari kualitas maupun tingkat 

kesamaannya hampir sama dengan produk asli nya.  

Menurut statistik dari Counterfeiting Intelligence Berau (2011) yang kutip oleh   

Nicolas Hamelin dalam penelitiannya pada tahun 2012,  menunjukan kerugian 

akibat dari pemalsuan berbagai produk di seluruh dunia mencapai 600 Juta Dolar 

Amerika setiap tahunnya. CIB juga memperkirakan bahwa presentasi 

perdagangan produk palsu mencapai 5 – 7% dari perdagangan internasional. Hal 

ini disebabkan oleh tingginya minat konsumen untuk membeli produk asli namun 

hanya mampu membeli produk imitasinya. Fenomena belanja produk imitasi 
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adalah suatu fenomena yang sudah lazim dilakukan di Indonesia, sehingga 

bukanlah suatu hal yang aneh dalam membeli produk tersebut. Indonesia menjadi 

pasar yang sangat potensial untuk perusahaan-perusahaan yang memasarkan 

produknya dikarenakan banyaknya jumlah penduduk. Membuat imitasi  suatu 

produk adalah salah satu  strategi yang diterapkan perusahaan nakal, karena 

perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari mencatut merek yang 

sudah terkenal.  

Konsumen smartphone imitasi sangatlah beragam, namun kalangan pelajar dan 

mahasiswa-lah yang paling banyak menggunakan produk tersebut dikarenakan 

oleh beberapa faktor penunjang seperti keterbatasan dana, penunjang penampilan, 

mengikuti tren, meningkatkan gengsi, maupun untuk kebutuhan kuliah. Minat 

seorang konsumen dalam membeli produk tidak hanya sebatas karna dapat 

memenuhi kebutuhannya saja, namun konsumen juga biasanya melakukan suatu 

proses evaluasi mengenai produk yang akan dibelinya. Smartphone imitasi cukup 

diminati karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan produk aslinya. 

Misalnya, Samsung Galaxy S5 hanya dibanderol dengan harga Rp 1.5 juta dan 

Samsung Galaxy Note 3 dibanderol Rp 2.4 juta. Padahal Samsung secara resmi 

menjual Galaxy S5 dengan harga Rp 8.5 juta dan Galaxy Note3 seharga Rp 8 juta.  

Hal tersebutlah yang mengundang konsumen untuk membeli smartphone imitasi 

tersebut. Apalagi dari penampilan fisik, smartphone imitasi bisa sangat persis 

dengan aslinya dan kulaitasnyapun semakin hari semakin mirip dengan aslinya. 

Smartphone imitasi marak dipasarkan di dunia maya oleh sejumlah supplier, 

mulai dari situs jejaring facebook, blog yang dibuat khusus untuk menjual 

smartphone imitasi, hingga BlackBerry Messenger. Beberapa smartphone imitasi 
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yang banyak dijajakan di internet antara lain adalah Samsung Galaxy S4, 

Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Note 3, dll. 

Peredaran smartphone imitasi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan gaya hidup 

masyarakat dalam menggunakan perangkat bertekhnologi canggih. Terlebih 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan daya konsumtif yang cukup 

tinggi. Konsumen smartphone imitasi umumnya diminati masyarakat kalangan 

menengah kebawah atau kondisi finansial yang pas-pasan, tapi menginnginkan 

sesuatu diluar kemampuannya. Kebaynyakan dari konsumen yang membeli 

samrtphone imitasi butuh pengakuan diri dan ingin dipandang mampu.  

Dalam konsep ini konsumen akan menyukai suatu produk yang menawarkan 

harga yang murah, mutu yang terbaik dan juga pemenuh kebutuhan. Anggapan 

bahwa smartphone imitasi hanya mengunggulkan harga yang murah dengan 

mengabaikan kualitas, ternyata tak sepenuhnya benar. Saat ini banyak para 

produsen smartphone imitasi yang tidak hanya melakukan peniruan saja, mereka 

juga meningkatkan inovasinya agar dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. 

Sehingga banyak produsen smartphone imitasi yang mengklaim bahwa 

smartphone yang ditawarkannya tidak kalah dengan produk aslinya, sebab 

produsen imitasi dapat memangkas berbagai macam biaya yang seharusnya 

dikeluarkan oleh produsen asli. Seperti biaya penelitian dan pengembangan 

produk, biaya promosi, dan biaya distribusi. Selain itu harga mahal dari produk 

asli, juga dapat disebabkan oleh  ke-prestise-an produk tersebut dimata konsumen.  

Selain harga konsumen juga akan melihat suatu produk dari atributnya. 

Konsumen akan memilih atribut produk yang dirasa pas oleh kebutuhan diri 

konsumen. Seperti warna, desain, fitur-fitur, dll. Atribut produk merupakan salah 
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satu unsur penting yang dapat mendorong konsumen untuk membeli produk, 

semakin baik suatu atribut produk maka konsumen akan semakin tertarik untuk 

membeli produk tersebut. Atribut produk yang terdapat pada smartphone imitasi 

tidak kalah bersaing dengan produk aslinya, seperti halnya desain pada 

smartphone imitasi yang sangat mirip dengan smartphone aslinya, dan fitur yang 

tersedia didalamnya pun hampir sama dengan yang ada pada smartphone asli. 

Dengan adanya atribut produk yang melekat pada smartphone imitasi dapat 

diguankan konsumen untuk menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik 

produk dengan kebutuhan dan keinginannya.  

Gaya hidup juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian seorang konsumen. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik 

kelas sosial seseorang dan menggambarkan bagaimana mereka menghabiskan 

waktu dan uang nya. Para konsumen yang mengalami kesulitan dalam 

ekonominya namun ingin tetap mengikuti tren yang sedang berkembang biasanya 

cenderung lebih memilih smartphone imitasi, hal itu dipengaruhi oleh gaya 

hidupnya yang ingin up to date dan diakui oleh orang lain. Adapun untuk 

memahami pola perilaku konsumen yang unik ini, penulis dirasa perlu 

membahasnya melalui sudut pandang harga, atribut produk, dan faktor pribadi 

konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana persepsi harga, atribut produk, dan gaya hidup 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk smartphone imitasi. 

Penelitian ini dilakukan bukan karena semata-mata penulis mendukung ataupun 

menyetujui adanya smartphone imitasi atau produk imitasi lainnya. Untuk itu 
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penulis melakukan penelitian dengan judul : Implikasi Persepsi Harga, Atribut 

Produk, dan Gaya Hidup terhadap Minat Beli Smartphone Imitasi” (Studi 

Kasus Imitasi Merk Samsung Pada Mahasiswa Universitas Lampung).  

1.2.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah variabel persepsi harga mempunyai implikasi terhadap minat 

beli smartphone imitasi ? 

2. Apakah variabel atribut produk mempunyai implikasi terhadap minat 

beli smartphone imitasi ? 

3. Apakah variabel gaya hidup mempunyai implikasi terhadap minat beli 

smartphone imitasi ? 

4. Apakah variabel persepsi harga, atribut produk, dan gaya hidup secara 

simultan mempunyai implikasi terhadap minat beli smartphone   

imitasi ? 

1.3.Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  

1. Untuk mengetahui apakah variabel persepsi harga mempunyai 

implikasi terhadap minat beli smartphone imitasi ? 

2. Untuk mengetahui apakah variabel atribut produk mempunyai 

implikasi terhadap minat beli smartphone imitasi ? 

3. Untuk mengetahui apakah variabel gaya hidup mempunyai implikasi 

terhadap minat beli smartphone imitasi ? 
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4. Untuk mengetahui implikasi variabel persepsi harga, atribut produk, 

dan gaya hidup secara simultan mempunyai implikasi terhadap minat 

beli smartphone imitasi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


