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       BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Produk elektronik saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap 

masyarakat seperti gadget, televisi, kulkas, mesin cuci, pendingin ruangan dan 

lain-lain.  Produk elektronik sendiri dikategorikan menjadi consumer product 

dimana merupakan salah satu kebutuhan bagi konsumen terutama pada saat ini 

zaman yang telah berkembang dengan teknologi tinggi sehingga produk 

elektronik ini menjadi potensi dalam pengembangan teknologi. 

Perindustrian elektronika di Indonesia berkembang dengan pesat dari 

tahun ke tahun hingga akhir-akhir ini yang mencapai 138,6 triliun rupiah atau 

pertumbuhan sebesar 17% di bandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2014 

lalu (http://iubtt.kemenperin.go.id). Informasi ini menunjukkan bahwa pangsa 

pasar produk elektronik di Indonesia sangat besar dan merupakan sebuah peluang 

yang baik bagi perusahaan produk elektronik untuk meliris produk mereka di 

Indonesia. 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat. Terlebih alat 

komunikasi sudah menjadi suatu hal yang biasa untuk dimiliki tiap orang. Dari 

handphone yang biasa dengan fungsinya untuk menelepon, berkembang menjadi 

telepon genggam dengan layar berwarna yang memiliki kamera dan speaker. 

Berkembang lagi hingga saat ini menjadi smartphones yang dapat melakukan 

banyak hal dengan teknologinya yang canggih. 

http://iubtt.kemenperin.go.id/
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Perkembangan teknologi komunikasi telah melalui perubahan yang cukup 

signifikan dari tiap generasi. Terbukti dengan munculnya berbagai macam 

perangkat telekomunikasi dengan teknologi tingkat tinggi. Kemunculan teknologi 

telekomunikasi tingkat ini juga di dorong oleh kebutuhan manusia untuk 

menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dan diselesaikan dalam waktu cepat 

dan singkat. Teknologi komunikasi yang saat ini menjadi trend di masyarakat 

adalah smartphone. Sesuai arti kata smartphone yaitu telepon pintar, ia 

mempunyai kemampuan layaknya komputer yang didukung oleh sebuah sistem 

operasi yang  canggih.  Keberadaan smartphone sebagai perangkat gerak (mobile) 

memungkinkan penggunanya untuk tetap terhubung melalui fasilitas telepon 

maupun data internet secara bersamaan, inilah yang membedakan smartphone 

demean telepon biasa.  

Pada saat ini, ponsel tidak hanya sebagai teknologi komunikasi namun 

juga sebagai hal yang mencerminkan ikatan emosional dan budaya yang 

melambangkan status sosial manusia sehingga manusia selalu melihat ponsel 

sebagai ukuran status manusia dan berlomba untuk selalu mengganti ponsel 

dengan tipe yang terbaru. Smartphone sebagai sebuah produk teknologi 

komunikasi baru hadir diberbagai kalangan masyarakat dan telah menjadi icon 

social Fenomena tersebut merupakan buah dari perkembangan teknologi dan 

informatika yang semakin pesat. Smartphone disebut cerdas karena ponsel ini 

memiliki kemampuan tinggi dalam pengoperasinnya. Dibekali berbagai macam 

fitur yang canggih, smartphone memungkinkan para penggunanya bisa melakukan 

hal yang biasanya hanya bisa dilakukan pada komputer atau laptop. Dengan 
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kemampuannya tersebut seseorang tidak harus menghabiskan banyak waktu 

berdiam diri di depan sebuah laptop demi mencari ataupun mengirim data.  

Era teknologi smartphone semakin berkembang seiring dengan 

perkembangan situs jejaring sosial. Smartphone yang diciptakan demi 

memudahkan komunikasi dan segala hal yang berhubungan dengan teknologi ini 

sudah menjadi sesuatu barang yang cukup populer di masyarakat. Sebagian 

masyarakat banyak yang menjadikan smartphone dan segala macam gadget 

canggih di zaman sekarang sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Masyarakat 

banyak yang beralih menggunakan smartphone, terutama masyarakat yang tinggal 

di perkotaan. 

Menurut O’Cass (2004), involvement adalah minat atau bagian 

motivasional yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan ditujukan 

melalui ciri penampilan (O’Cass, 2004 dalam Park 2005). Sedangkan menurut 

Zaichkowsky, involvement didefinisikan sebagai hubungan seseorang terhadap 

sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan ketertarikan (Islam dan Aktar 

2013).  

Menurut Forney (2006), involvement adalah metrik membantu untuk 

memperkuat perilaku konsumen dan segmentasi pasar konsumen. Involvement 

adalah keadaan motivasi stimulas atau kepentingan yang ditimbulkan oleh 

stimulus tertentu atau situasi, dan ditampilkan melalui properti drive. Pada 

umumnya involvement dikonseptualisasikan oleh antar muka antara individu 

(konsumen) dan objek (produk). 

 Merek (Brand) selama ini telah menjadi tujuan untuk membedakan barang 
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dari satu produsen ke produsen yang lain. Merek juga dapat dilihat dari perspektif 

sudut pandang dari perusahaan dan satu lagi sudut pandang dari konsumen. (Zeb 

et al., (2011). 

 Produk elektronik (gadget) saat ini bukanlah hanya merupakan alat 

komunikasi, namun merupakan suatu alat yang dapat difungsikan lebih luas 

dengan fitur-fitur yang disediakan dari berbagai merek gadget yang ada. Dan 

dapat mencerminkan kelas seseorang dengan merek/brand gadget yang digunakan. 

 Maka oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang 

Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Consumer Involvement Pada 

Produk Smartphone. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Apakah terdapat pengaruh Willingness to pay premium consumer dan 

involvement pada produk smartphone? 

b. Apakah terdapat pengaruh Brand status dan consumer involvement 

pada produk smartphone? 

c. Apakah terdapat pengaruh brand attitude dan consumer involvement 

pada produk smartphone? 

d. Apakah terdapat pengaruh Self-concept dan consumer involvement 

pada produk smartphone? 

e. Apakah demografi memoderasi hubungan antara willing to pay 

premium, brand status, brand attitude, dan self-concept terhadap 

consumer involvement pada produk smartphone? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah willingness to pay premium berpengaruh 

signifikan terhadap consumer involvement pada produk smartphone. 

b. Untuk mengetahui apakah brand status berpengaruh signifikan 

terhadap consumer involvement pada produk smartphone. 

c. Untuk mengetahui apakah brand attitude berpengaruh signifikan 

terhadap consumer involvement pada produk smartphone. 

d. Untuk mengetahui apakah self-concept berpengaruh signifikan 

terhadap consumer involvement pada produk smartphone. 

e. Untuk mengetahui apakah demografi memoderasi hubungan antara 

willing to pay premium ,brand status, brand attitude, dan self-concept 

terhadap consumer involvement pada produk smartphone. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui consumer involvement 

produk smartphone di Kota Batam diukur menggunakan variabel-variabel antara 

lain willing to pay premium, brand status, brand attitude, dan self-concept 

terhadap consumer involvement sehingga dapat memberi indikator pada pedagang 

dan pengusaha shoping product di Kota Batam terutama dalam produk 

smartphone. 
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1.4  Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan skripsi 

ini. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan dan manfat penelitian dan sistematika pembahasan dari 

penyusunan skripsi ini. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan skripsi ini, model penelitian yang 

dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian Teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dan memberik penjelasan 

atas hipotesis yang telah diuji. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan skripsi dan keterbatasan dalam penelitian ini serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian. 


