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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Smartphone adalah kombinasi dari personal device assistants dan mobile 

phone yang menggunakan operating system canggih dan memperkenankan 

konsumen untuk menginstall aplikasi-aplikasi baru, selalu terhubung ke internet, 

dan menyediakan fungsi-fungsi yang bervariasi. Semakin hari hubungan 

smartphone dengan aktivitas manusia sehari-hari semakin kuat karena smartphone 

memudahkan konsumen terhubung ke internet dimana saja selama 24 jam sehari, 

7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Kini, ponsel tidak hanya digunakan 

untuk menelpon dan mengirim pesan saja, tapi menjadi alat yang multi fungsi 

untuk bermain game, sosialisasi, dan mengunduh aplikasi-aplikasi yang 

menimbulkan pola perilaku, gaya hidup, dan status sosial (Shin, 2012). 

Smartphone yang paling canggih yang dimiliki konsumen adalah iPhone 5S, 

Galaxy S 4, dan HTC X One, karena ponsel pintar tersebut dapat mentransfer data 

melebihi iPad dan Galaxy Tab 2. Ponsel telah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan mayoritas orang-orang selalu 

membawa ponsel kapanpun dan kemanapun (Smura et al. 2009). Konsumen yang 

sering menggunakan ponselnya biasanya memiliki tingkat pengetahuan dan 

partisipasi sosial yang lebih tinggi (Suki, 2007). 

Perkembangan teknologi dan industri membawa dampak bagi kehidupan 

manusia terutama dunia usaha pada saat ini. Oleh karena itu pemasaran 

merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam menghadapi persaingan, 
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pengembangan usaha dan untuk mendapatkan laba, sehingga perusahaan dapat 

mengembangkan produknya, menetapkan harga, mengadakan promosi dan  

mendistribusikan barang dengan efektif. 

Semakin banyaknya smartphone yang ada di pasaran berarti memberikan 

keleluasaan bagi konsumen untuk memilih merek yang sesuai dengan 

keinginannya. Dengan banyaknya smartphone yang ada di pasaran akan 

mendorong perusahaan bersaing mendapatkan calon konsumen melalui berbagai 

strategi yang tepat. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk dapat memantau 

perubahan-perubahan perilaku konsumennya, termasuk perilaku konsumen untuk 

mendapatkan atau memilih produk. 

Keanekaragaman konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari diri konsumen maupun 

luar konsumen. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen 

diantaranya adalah product features, brand name, product price, social influence 

dan personality. Karena itu perlu bagi perusahaan untuk menganalisis faktor-

faktor Tersebut. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision 

Pada Smartphone”  
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1.2  Permasalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat diidentifikasikan 

bahwa masalah dalam penulisan topik ini adalah : 

1. Apakah product features berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention dalam smartphone purchase decision? 

2. Apakah brand name berpengaruh signifikan terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision? 

3. Apakah product price berpengaruh signifikan terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision? 

4. Apakah social influence berpengaruh signifikan terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision? 

5. Apakah personality berpengaruh signifikan terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision? 

6. Apakah purchase intention berpengaruh signifikan terhadap smartphone 

purchase decision? 

 

1.3 Tujuandan Manfaat Penelitian 

1.3.1 TujuanPenelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah product features berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention dalam smartphone purchase decision? 

2. Untuk mengetahui apakah brand name berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention dalam smartphone purchase decision? 
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3. Untuk mengetahui apakah product price berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention dalam smartphone purchase decision? 

4. Untuk mengetahui apakah social influence berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention dalam smartphone purchase decision? 

5. Untuk mengetahui apakah personality berpengaruh signifikan terhadap 

purchase intention dalam smartphone purchase decision? 

6. Untuk mengetahui apakah purchase intention berpengaruh signifikan 

terhadap smartphone purchase decision? 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian tersebut diharapkan 

dapat memberikan manfaat pada: 

1. Manajemen perusahaan yang memproduksi smartphone di Indonesia 

dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi purchase 

intention dalam dalam pengambilan keputusan pembelian smartphone 

yang dapat menigkatkan keuntungan perusahaan. 

2. Penjual smartphone yang ingin mengetahui selera pasar untuk 

meningkatkan penjualannya. 

3. Peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis pada bidang usaha yang 

berbeda, atau sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang 

berkaitan. 
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1.4  SistematikaPembahasan 

Sistematika pembahasan akan memberikan gambaran mengena ikeseluruhan 

penelitian ini. Sistematikany aadalah: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai penulisan skripsi 

secaragaris besar, dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan menguraikan mengenai kerangka teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian dan menjelaskan dari 

penelitian sebelumnya, serta juga menguraikan perumusan hipotesis 

yang digunakan peneliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji outlier, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan  mengenai hasi lanalisa data yang dikumpulkan, 

terdiri dari statistik deskriptif, hasi uji outlier, uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, uji hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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