
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

 

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang dengan 

pesat membuat setiap individu terdorong untuk memiliki sebuah alat yang mampu 

memenuhi kebutuhan dalam mengakses kemajuan teknologi, informasi dan 

komunikasi tersebut, salah satunya dengan menggunakan handphone. Fungsi awal 

handphone adalah hanya sebagai alat untuk menelepon dan mengirim pesan 

singkat, tetapi dikarenakan perkembangan teknologi yang tak terbendung saat ini 

alat tersebut memiliki fungsi lebih banyak lagi diantaranya adalah memiliki 

kamera dan dapat berinternet. 

 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi yang terdapat pada handphone, maka 

berkembang pula sistem operasi yang tertanam di dalam produk tersebut. Secara 

umum sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang bertugas melakukan 

pengendalian terhadap perangkat keras ataupun perangkat lunak lainnya, sehingga 

perangkat lunak lain tersebut dapat bekerja. Suatu sistem operasi yang terdapat 

pada handphone akan bertanggung jawab dalam mengoperasikan berbagai fungsi 

dan fitur yang tersedia dalam handphone tersebut, seperti mengirim pesan, 

memutar musik, kamera dan lain sebagainya. Oleh karena itu sistem operasi yang 

terdapat dalam handphone dibutuhkan agar dapat menstabilkan kinerja dari 
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perangkat-perangkat lunak yang tersedia. Sistem operasi yang terdapat di dalam 

handphone ada beragam macam yang diantaranya adalah sebagai berikut; 

Symbian OS (Operating System), windows 8, iOS (Operating System), Blackberry 

OS (Operating System) dan Android OS (Operating System). 

 

Android merupakan sistem operasi yang dimiliki oleh Google Inc yang 

sebelumnya dibeli dari Android Inc yang merupakan perusahaan kecil pada tahun 

2005. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan sistem operasi Android 

diantaranya adalah Motorola, Samsung, Sony Ericsson (yang saat ini diakuisisi 

oleh Sony), Toshiba, Vodafone, HTC dan LG HTC merupakan handphone 

bersistem operasi Android pertama. 

 

Penjualan handphone bersistem operasi Android menjadi pemimpin pada quartal 

(kurun waktu "1/4 atau perempat tahun" atau waktu 3 bulan) ke 3 di tahun 2012. 

Menurut informasi yang diperoleh dari www.gartner.com tingkat penjualan 

handphone bersistem operasi android naik 19,9% dari Q3 2011 yaitu 52,5% 

menjadi 72,4% di Q3 2012. Untuk informasi lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Penjualan Handphone Berdasarkan Sistem Operasi Pada Q3 

(Juli-September) Tahun 2012 

 

Operating System 

3Q12 3Q11 

Units 
Market Share  

( % ) 
Units 

Market Share  

( % ) 

Android 122,480.0 72.4 60,490.4 52.5 

Ios 23,550.3 13.9 17,295.3 15.0 

Research In Motion 8,946.8 5.3 12,701.1 11.0 

Bada 5,054.7 3.0 2,478.5 2.2 

Symbian 4,404.9 2.6 19,500.1 16.9 

Microsoft 4,058.2 2.4 1,701.9 1.5 

Others 683.7 0.4 1,018.1 0.9 

Total 169,178.6 100.0 115,185.4 100.0 

  Sumber: Egham (Januari 2014) 
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Tabel 1.2 

Penjualan Handphone Berdasarkan Merek Pada Q3 (Juli - September) 

Tahun 2012 

 

Company 

3Q12 3Q11 

Units 
Market Share 

( % ) 
Units 

Market Share 

( % ) 

Samsung 97,956.8 22.9 82,612.2 18.7 

Nokia 82,300.6 19.2 105,353.5 23.9 

Apple 23,550.3 5.5 17,295.3 3.9 

ZTE 16,654.2 3.9 14,107.8 3.2 

LG Electronics 13,968.8 3.3 21,014.6 4.8 

Huawei Device 11,918.9 2.8 10,668.2 2.4 

TCL Communication 9,326.7 2.2 9,004.7 2.0 

Research in Motion 8,946.8 2.1 12,701.1 2.9 

Motorola 8,562.7 2.0 11,182.7 2.5 

HTC 8,428.6 2.0 12,099.9 2.7 

Others 146,115.1 34.2 145,462.2 32.9 

Total 427,729.5 100.0 441,502.2 100.0 

  Sumber: Egham (Januari 2014) 

 

 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. 

Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan 

kondisi yang diinginkannya, konsumen tertarik pada suatu produk dan 

berkeinginan untuk membeli produk tersebut. Keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk didasari dengan adanya minat beli. Maka dari itu minat beli 

mempunyai faktor yang kuat terhadap keputusan pembelian suatu produk. 

Persepsi harga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan 

keputusan pembelian pada produk. Dimana harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut (Kotler & Amstrong, 2001). Sedangkan menurut Schiffman & Kanuk 

(2000) persepsi adalah suatu proses dari seorang individu dalam menyeleksi, 

mengorganisasikan dan menerjemahkan stimulus–stimulus atau informasi yang 

datang menjadi suatu gambaran yang menyeluruh. Dengan demikian penilaian 
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terhadap harga suatu produk dikatakan mahal, murah atau biasa saja dari setiap 

individu tidaklah harus sama, karena tergantung dari persepsi individu yang 

dilatarbelakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu.  

 

Iklan juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan 

pembelian pada produk. Iklan yang berarti pesan yang menawarkan suatu produk 

yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali)  dalam Pujiyanto 

(2003). Iklan merupakan sarana komunikasi terhadap produk yang disampaikan 

melalui berbagai media dengan biaya pemrakarsa agar masyarakat tertarik untuk 

menyetujui dan mengikuti (Pujiyanto, 2001). Iklan merupakan media informasi 

yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta 

memiliki karakteristik tertentu dan persuasif, sehingga para khalayak atau 

konsumen secara suka rela atau terdorong untuk melakukan suatu tindakan sesuai 

dengan yang diinginkan pengiklan (Jefkins) dalam Pujiyanto (2003). 

 

Faktor penting lainnya dalam keputusan pembelian pada produk yaitu atribut dari 

produk itu sendiri. Pengertian atribut produk menurut Tjiptono (2001) adalah 

“unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan”. Atribut produk meliputi merek, kemasan, 

jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. Dengan adanya atribut yang 

melekat pada suatu produk yang digunakan konsumen untuk menilai dan 

mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan kebutuhan dan keinginan. Bagi 

perusahaan dengan mengetahui atribut–atribut apa saja yang bisa mempengaruhi 

keputusan pembelian maka dapat ditentukan strategi untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan produk agar lebih memuaskan konsumen. 
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Selain dari sisi persepsi harga, iklan dan atribut produk, kepribadian merek juga 

merupakan salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli suatu produk. 

Menurut Tjiptono et. al (2004) mengemukakan bahwa ;”Kepribadian Merek 

(Brand Personality) merupakan sekumpulan karakteristik manusiawi yang 

diasosiasikan terhadap suatu merek”, sedangkan menurut Kotler & Amstrong 

(2006) menyatakan :”Kepribadian Merek (Brand Personality) adalah suatu 

gabungan dari sifat manusia yang dapat diterapkan pada suatu merek.”Tujuan 

kepribadian sebuah merek (Brand Personality) adalah untuk menggambarkan 

perbedaan antara brand yang satu dengan lainnya. Pada brand yang telah 

terencana dengan baik, karakter ini dapat dilihat dan dirasakan dalam setiap media 

komunikasi dan atributnya (kemasan, iklan, humas, komunikasi, dan sebagainya).  

 

Smartphone merupakan sebuah produk yang mengusung teknologi modern dan 

inovatif sehingga penggunanya pun harus memiliki kecerdasan dan pengetahuan 

yang memadai agar fungsi dari smartphone tersebut menjadi optimal. Hal ini 

menyebabkan smartphone disukai oleh kalangan berusia produktif, terutama pada 

rentang usia 17–30 tahun. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang dapat 

merespon kemunculan smartphone dengan baik karena fungsi yang dimiliki 

smartphone terasa menunjang kebutuhan akan tugas, komunikasi, akses internet, 

hiburan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dilihat dari kalangan mahasiswa sendiri 

pola konsumsi mereka biasanya disesuaikan dengan kubutuhannya sehari-hari 

baik dari pergaulan atau dari kebutuhan yang mendukung kegiatan mereka 

sebagai seorang mahasiswa. Kemudian dilihat dari lingkungan ekonominya 

seorang mahasiswa rata-rata belum memiliki penghasilan sendiri, namun masih 

menggandalkan uang saku ataupun dari pemberian orang tua. Pertumbuhan 
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pengguna Handphone Merek Samsung berbasis android di Indonesia sekitar 50 

ribu pengguna, karena itu peneliti ingin mengetahui dan mengkaji faktorapa saja 

yang dipertimbangkan konsumen terutama mahasiswa dalam memutuskan 

membeli handphone merek Samsung berbasis Android. 

 

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “ Pengaruh Persepsi Harga, Iklan, Atribut 

Produk dan Kepribadian Merek Terhadap Minat Beli Handphone Merek 

Samsung Berbasis Android (Studi Pada Mahasiswa Universitas  Lampung) “ 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu : 

1. Seberapa besar persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli handphone 

merek Samsung berbasis Android ? 

2. Seberapa besar iklan berpengaruh terhadap minat beli handphone merek 

Samsung berbasis Android ? 

3. Seberapa besar atribut produk berpengaruh terhadap minat beli handphone 

merek Samsung berbasis Android ? 

4. Seberapa besar kepribadian merek berpengaruh terhadap minat beli 

handphone merek Samsung berbasis Android ? 

5. Seberapa besar persepsi harga, iklan, atribut produk dan kepribadian 

merek secara simultan berpengaruh terhadap minat beli handphone merek 

Samsung berbasis Android ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi harga terhadap minat beli 

handphone merek Samsung berbasis Android. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhiklan terhadap minat beli 

handphone merek Samsung berbasis Android. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atribut produk  terhadap minat beli 

handphone merek Samsung berbasis Android. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepribadian merek  terhadap minat 

beli handphone merek Samsung berbasis Android. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi harga, iklan,atribut produk 

dan kepribadian merek secara simultan terhadap minat beli handphone merek 

Samsung berbasis Android. 

 

 

1.4 Mafaat dari penelitian 

 

 

Setiap aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam mengadakan suatu 

penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat baik itu bagi perusahaan maupun 

pihak lain yang terkait.  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar yang objektif 

dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan 

datang.  
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2. Manfaat Teoritis 

 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

berikutnya yang berminat di bidang perilaku konsumen. 

 


