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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin mengalami 

kemajuan yang pesat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan tersebut 

perangkat komunikasi bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder tetapi sudah 

menjadi kebutuhan primer. Indonesia, negara dengan penduduk lebih dari 250 juta 

jiwa merupakan pasar yang besar dalam hal pengguna perangkat komunikasi 

(ponsel). Berdasar data dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) 

bahwa jumlah pelanggan seluler per tahun 2016 telah mencapai lebih dari 240 juta 

pelanggan, naik 60 juta pelanggan dibanding tahun 2015 (www.atsi.or.id). 

Berdasarkan data dari International Data Corporation (IDC) di tahun 2018,  

Indonesia merupakan salah satu pasar yang potensial bagi bisnis penjualan 

smartphone dunia, hal ini karena Indonesia mencatat rekor pengapalan 

smartphone tertinggi. Pengapalan smartphone di Indonesia mencapai 9,4 juta unit 

di kuartal kedua 2018, mengalami pertumbuhan 22% per kuartal dan tumbuh 18% 

dari periode yang sama di tahun lalu.  Lima merek smartphone masih menguasai 

pasar smartphone Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 85%.  

Hal unik yang terjadi dalam perkembangan bisnis penjualan smartphone di 

Indonesia adalah terciptanya sejarah baru yang ditorehkan oleh Xiaomi. Xiaomi 

yang merupakan pemain baru dalam bisnis penjualan smartphone di Indonesia 

berhasil mengeser posisi Oppo di tempat kedua sebagai ponsel terlaris setelah 

Samsung. Xiaomi juga menjadi vendor yang mencatat pertumbuhan tertinggi. 

Xiaomi berhasil menggeser Oppo pada kuartal II-2018, sehingga Oppo 
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mengalami penurunan pangsa pasar menjadi 18 persen, dibanding 24 persen pada 

tahun lalu dan peringkat pertama adalah Samsung, dari sebanyak 9,4 juta unit 

smartphone terjual selama tiga bulan terakhir di Indonesia, berhasil meraup 27 

persen pangsa pasar.  

 

 
 

Gambar 1.1 Merek Ponsel Pintar terlaris di Indonesia Tahun 2018 

 

Sumber: International Data Corporation (IDC), 2018 

Dominasi Samsung sebagai raja smartphone Indonesia pun bisa dibilang 

mulai tak aman. Pasalnya, pangsa pasar Samsung dan Xiaomi saat ini cuma 

terpaut 2 persen. Samsung menghimpun 27 persen pangsa pasar smartphone 

Indonesia atau turun 5 persen dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, 

sementara Xiaomi berhasil meraup pangsa pasar sebanyak 25 persen di Indonesia 

(Sumber: IDC, 2018). Di posisi ketiga ada Oppo dengan pangsa pasar 18 persen. 

Oppo juga mengalami penurunan pertumbuhan dari yang sebelumnya 24 persen. 
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Vivo menanjak ke atas, meski pertumbuhannya tak setinggi Xiaomi. Vivo 

berhasil meraup 9 persen pangsa pasar smartphone di Indonesia, naik 6 persen 

dari yang sebelumnya hanya 3 persen. Advan sebagai merek lokal hanya mampu 

menghimpun pangsa pasar sebanyak 6 persen. Angka itu menurun dari yang 

sebelumnya 9 persen. Lima pemain utama (Top 5) smartphone tersebut mampu 

mendominasi pasar smartphone di Indonesia dengan pangsa pasar total 85 persen. 

Sisanya hanya 5 persen yang digarap vendor-vendor lain. Pertumbuhan vendor 

lain pun bisa dibilang tak positif. Pada 2017 lalu, gabungan vendor lain mampu 

meraup pangsa pasar sebanyak 29 persen atau hampir dua kali lipat dari kinerja 

tahun ini 

Semakin sengitnya persaingan industri penjualan smartphone di Indonesia 

maka mendorong setiap perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi dan 

strategi untuk memenangkan hati pencinta smartphone di Indonesia. Hal ini 

karena bisnis smartphone di Indonesia terhitung menjadi bisnis yang sangat 

menggiurkan bagi setiap produsen untuk meningkatkan laba perusahaan.  

Salah satu kota di Indonesia yang potensial sebagai pasar penjualan 

smartphone adalah kota Batam. Hal ini karena kota Batam mempunyai jumlah 

penduduk yang cukup banyak. Dari data BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk kota Batam tercatat sebanyak 1,236,399 jiwa. Selain itu kota 

Batam merupakan salah satu kota dengan Upah Minimum Kota terbesar di 

Sumatera UMK Batam tahun 2018 sebesar Rp 3.523.427 dan untuk tahun 2019 

ini UMK kota Batam naik menjadi Rp 3.806.358 (sumber : spn.or.id). Maka tidak 
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mengherankan jika banyak produsen smartphone asing dan lokal masuk ke pasar 

penjualan smartphone di kota Batam.  

Melihat sengitnya persaingan penjualan smartphone di kota Batam, maka 

produsen smartphone memerlukan data mengenai perilaku konsumen di kota 

Batam. Terdapat beberapa peneliti yang telah membahas perilaku konsumen pada 

saat akan membeli smartphone di kota Batam. Namun para peneliti cendrung 

lebih menekankan variabel asal produk (country of origin) untuk menilai niat 

konsumen dalam membeli produk smartphone (Fitroh, 2016; Lenny, 2016).  

Merek sebuah produk smartphone mempunyai sifat khas, dan sifat khas 

inilah yang membedakan produk yang satu berbeda dengan produk yang lainnya. 

Permintaan akan sebuah produk atau barang yang semakin berkualitas membuat 

perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan 

citra merek produk yang mereka miliki. Brand image atau citra merek adalah 

persepsi dan keyakinan terhadap sekumpulan asosiasi suatu merek yang terjadi 

dibenak konsumen. Menurut Tariq dan Nawaz (2013) fungsi utama citra merek 

adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsumen memilih 

diantara merek alternatif setelah melakukan pengambilan informasi. Tariq dan 

Nawaz (2013) mengatakan bahwa sangat menguntungkan bila memiliki suatu 

produk yang memiliki citra merek yang baik dan karenanya perusahaan harus 

mampu menjaga dan mempertahankan citra merek yang baik secara 

berkelanjutan. 

Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam memunculkan minat 

beli dan keputusan membeli konsumen. Menurut Lim et al., (2013) harga 
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merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh 

produk atau jasa. Menurut Lim et al., (2013) harga merupakan elemen bauran 

pemasaran yang paling fleksibel, tidak seperti fitur produk dan komitmen 

penyalur, harga dapat berubah dengan cepat. Dengan kata lain keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh keputusan tentang jenis produk, harga, 

kualitas produk, merek, desain produk dan waktu pembelian.  

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa persaingan penjualan 

smartphone di Indonesia semakin berat dan menantang. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dan pemaparan mengenai minat pembelian pada ponsel pintar diatas, 

maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Ponsel Pintar di Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap minat pembelian pada 

smartphone? 

b. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap minat pembelian pada 

smartphone? 

c. Apakah terdapat pengaruh desain produk terhadap minat pembelian pada 

smartphone? 

d. Apakah terdapat pengaruh fitur terhadap minat pembelian pada 

smartphone? 
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e. Apakah terdapat pengaruh kualitas terhadap minat pembelian pada 

smartphone? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat pembelian pada 

smartphone  

b. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat pembelian pada 

smartphone 

c. Untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap minat pembelian pada 

smartphone 

d. Untuk mengetahui pengaruh fitur terhadap minat pembelian pada smartphone 

e. Untuk mengetahui pengaruh kualitas terhadap minat pembelian pada 

smartphone 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau saran bagi perusahaan dalam mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi minat pembelian konsumen terhadap produk smartphone. 
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b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel minat pembelian ponsel pintar 

dari konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

1.4.  Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab untuk 

memudahkan pembagian pembahasannya, yaitu: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap variabel purchase intention pada produk ponsel 

pintar serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 
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BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  

Jason. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Ponsel Pintar di Batam 
UIB Repository 2019. 




