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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 2011 telah mencapai lebih dari 240 juta 

pelanggan, naik 60 juta pelanggan dibanding tahun 2010. (www.teknojurnal.com) 

Kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin kompleks, menuntut 

semua fitur dan fungsi serba canggih dapat terintegrasi dalam satu gadget, 

muncullah produk smartphone untuk menjawab kebutuhan tersebut karena ponsel. 

saja dinilai kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin 

beragam. Selain itu, pola perilaku masyarakat Indonesia telah mengalami 

pergeseran tren berkat kemajuan media internet membuat mereka menjadi gemar 

sharing dan sosialisasi untuk menjaga eksistensi diri (www.the-marketeers.com). 

Sehingga di awal tahun 2010 muncul tiga sub-culture baru mengenai tipe 

pelanggan salah satunya adalah netizen. Netizen didefinisikan sebagai konsumen 

yang aktif di dunia maya merupakan salah satu karakteristik konsumen yang 

sangat penting peranannya dalam dunia pemasaran termasuk untuk produk 

smartphone. Menurut survei MarkPlus Insight populasi pengguna internet di 
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Indonesia, jumlahnya mencapai 55 juta di tahun 2011 naik sebesar 13 juta dari 

tahun 2010. Sekitar 40% netizen membicarakan (mempromosikan atau 

mengkritik) produk-produk yang mereka ingin beli atau sedang gunakan di 

internet. Karakteristik netizen ini selain suka dengan gadget, aktif melakukan 

percakapan di dunia maya juga memiliki rasa emosional yang tinggi sebagai 

penentu dalam meraih heart share (www.the-marketeers.com) 

Netizen Indonesia mengakses internet lebih banyak menggunakan ponsel 

yang berkapabilitas internet dibanding melalui komputer PC, notebook, atau tablet 

computer. Berdasar penelitian Nielsen (2011) dari total 2.400 orang konsumen 

berusia 15 tahun ke atas dan menggunakan internet selama 4 minggu di bulan 

Oktober 2011, sejumlah 78 persen di antaranya saat ini memiliki perangkat 

mobile yang dapat mengakses internet. Dari 78 persen tersebut, netizen yang 

memiliki smartphone sebanyak 38 persen. Adapun 40 persen di antaranya 

menggunakan perangkat mobile yang bukan smartphone. Tingginya penetrasi 

internet di Indonesia terutama akses jejaring sosial sehingga konsumen ingin 

selalu connect dimanapun untuk mendapat informasi dan hiburan menjadi salah 

satu faktor tingginya kebutuhan akan smartphone.  

Memahami tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk atau jasa berarti 

pemasar berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan seseorang merasa 

harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk atau jasa. Kotler dan Keller 

(2008) menjelaskan bahwa perusahaan yang cerdas akan mencoba memahami 

sepenuhnya proses pengambilan keputusan pelanggan, semua pengalaman mereka 

dalam belajar, memilih, menggunakan, bahkan dalam mendisposisikan produk. 
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Diantara proses alternatif dan pengambilan keputusan terdapat minat beli konsumen 

atau yang biasa disebut dengan purchase intention. 

Minat beli (purchase intention) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk dan jasa tertentu, serta berapa banyak unit 

produk dan jasa yang dibutuhkan pada periode tertentu (Kumala, 2012). Shah et al., 

(2012) mengemukakan bahwa minat membeli merupakan instruksi diri konsumen 

untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukans perencanaan, 

mengambiln tindakan - tindakan yang relevan seperti mengusulkan, dan akhirnya 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian.  

Konsumenn saat ini juga sangat kritis dalamn memilih suatu produk, 

keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian akan 

kualitas produk tersebut. Menurut Hidayat (2009) kualitas produk merupakan suatu 

bentuk dengan nilai kepuasan yang kompleks. Kualitas produk merupakan 

kemampuan sebuah produk jasa dalam memperagakan fungsinya, yang termsuk 

dalam keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan 

reparasi produk dan atribut produk lainnya (Kotler dan Keller, 2008). 

Merek mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah yang membedakan 

produk yang satu berbeda dengan produk yang lainnya, walaupun sejenis. 

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 (Sari, 2013). Dimana menurut Adil (2012) fungsi utama citra 

merek adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsumen memilih 
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diantara merek alternatif setelah melakukan pengambilan informasi. Sari (2013) 

mengatakan bahwa sangat menguntungkan bila memiliki suatu produk yang 

memiliki citra merek yang baik dan oleh sebab itu perusahaan harus terus menjaga 

dan mempertahankan citra merek secara terus menerus. 

Harga merupakan salah satu factor penentu baik dalam memunculkan minat 

beli maupun keputusan membeli konsumen. Menurut Adil (2012) harga merupakan 

pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau 

jasa. Harga dari sudut pandang pemasaran merupakan suatu moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa. Menurut Adil (2012) 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.  

 Berdasarkan penelitian sebelumnya dan pemaparan diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Faktor–faktor yang 

Mempengaruhi Minat Pembelian Smartphone pada Mahasiswa di Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention? 

b. Apakah terdapat pengaruh product quality terhadap purchase intention? 

c. Apakah terdapat pengaruh price terhadap purchase intention? 
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d. Apakah terdapat pengaruh features terhadap purchase intention? 

e. Apakah terdapat pengaruh social influence terhadap purchase intention? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap purchase intention 

b. Untuk mengetahui pengaruh product quality terhadap purchase intention  

c. Untuk mengetahui pengaruh price terhadap purchase intention  

d. Untuk mengetahui pengaruh product features terhadap purchase intention 

e. Untuk mengetahui pengaruh social influence terhadap purchase intention 

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 

mampu menarik konsumen dalam hal minat pembelian terhadap produk 

smartphone yang ditawarkan. 

b. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel minat pembelian dari konsumen 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
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1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan brand image, 

product quality, price, product features dan social influence terhadap 

variabel purchase intention 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. 

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.  
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