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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Alat telekomunikasi adalah hal yang paling dibutuhkan manusia, dengan 

alat telekomunikasi manusia bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan dari 

berbagai macam sumber oleh karena itu perusahaan teknologi terus melakukan 

inovasi produk telekomunikasi dan saat ini muncullah telepon pintar yang 

perkembangan nya sangat pesat (www.liputangadget.com). Pengertian telepon 

pintar yaitu kombinasi dari asisten perangkat pribadi dan ponsel yang 

menggunakan sistim operasi canggih yang memungkinkan pengguna untuk 

menginstal aplikasi baru, supaya selalu terhubung dengan internet (Suki, 2013). 

Berdasarkan Kementrian Perindustrian serta penelitian Growth from 

Knowledge (GFK) Indonesia pada Tahun 2010 bahwa perkembangan industri 

elektronik pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 152,4 triliun naik 10% 

dibanding 2014 sebesar Rp 138,6 triliun (news.ralali.com). Tim tersebut juga 

memperkirakan bahwa pada Tahun 2010 nilai pasar produk elektronik sebesar Rp 

83 triliun dengan perkembangan 17%, Tahun 2011 sebesar Rp 98,77 triliun 

dengan perkembangan 19%, Tahun 2012 sebesar Rp 118,15 triliun dengan 

perkembangan 20%, Tahun 2014 sebesar Rp 138,6 triliun dengan perkembangan 

17% dan dari nilai keseluruhan pasar elektronik tersebut, terdapat 40% sampai 

dengan 50% adalah nilai pasar telekomunikasi berbentuk telepon pintar atau 

telepon genggam yang berarti pada Tahun 2014 nilai pasar alat telekomunikasi 

meraih Rp 55,4 triliun sampai dengan Rp 69,3 triliun (news.ralali.com).  
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Kehidupan masyarakat sekarang sangat dekat dengan telepon pintar dan 

tidak bisa tanpa telepon pintar. Apabila mereka meninggalkan rumah tanpa 

membawa telepon pintar, maka akan timbul rasa cemas di dalam dirinya, kondisi 

demikian dianggap sebagai kecanduan teknologi (www.nationalgeographic.co.id).  

Indonesia menjadi salah satu target utama para produsen elektronik 

termasuk telepon pintar dikarenakan jumlah populasi nya yang tinggi dan sifat 

konsumen yang cenderung komsumtif (www.liputangadget.com). Oleh sebab itu, 

maka Indonesia terdaftar menjadi Negara 5 terbesar yang menggunakan telepon 

pintar dengan pengguna aktif sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh total 

pengguna ponsel (inet.detik.com).  

Menurut Badan Worldpanel yang mensurvei tentang karakter konsumen di 

Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia cenderung 

menyukai hal-hal yang berbau digital dan perkembangan teknologi terbaru yang 

disesuaikan dengan kepribadiaan masing-masing (www.beritateknologi.com)  

Minat Beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap 

mengkomsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor (1995) dalam Tjiptono (2003), 

minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli diperoleh dari suatu 

proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat 

pembelian juga menciptakan suatu motivasi yang terus merekam dalam benaknya 

dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang 

konsumen harus memenuhi kebutuhan nya akan mengaktualisasikan apa yang ada 

di dalam benaknya (Mowen dalam Oliver, 2006). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qualcom, produsen 

prosesor mobile terhadap pengguna telepon pintar, yang menjadi salah satu faktor 

pertimbangan konsumen dalam membeli telepon pintar yaitu harga. Sebanyak 

71% responden menyatakan bahwa mereka dipengaruhi harga dan promosi ketika 

membeli telepon pintar dan sebanyak 53% responden juga menilai bahwa merk 

sangat penting untuk membantu dalam memilih telepon pintar 

(www.merdeka.com). Menurut Nielsen, merk pada telepon pintar umumnya 

masih menjadi faktor umum dalam mempengaruhi konsumen saat memilih 

telepon pintar yang dibelinya, namun posisi pertama bagi konsumen Indonesia 

menurut Nielsen ialah fitur sistim operasi yang merupakan atribut dalam telepon 

pintar. Keyboard qwerty di telepon pintar mempertahankan relevansinya di 

Indonesia, India dan Filipina, namun ukuran layar dan fungsi layar sentuh menjadi 

semakin penting bagi konsumen dalam membeli telepon pintar 

(www.jagatreview.com).  

Perusahaan telepon pintar juga mendesain model telepon pintar yang 

kompatibel dan cocok dengan gaya hidup konsumen, berdasarkan penelitian 

bahwa konsumen kalangan remaja cenderung membawa gadget yang keren untuk 

ditunjukkan kepada teman-teman nya. Kalangan remaja cenderung lebih sering 

bersosialisasi daripada yang lain nya, semakin sering bersosialisasi cenderung 

menciptakan imej yang positif maupun negatif terhadap suatu perusahaan telepon 

pintar. Apabila perusahaan menciptakan produk telepon pintar yang bisa menarik 

perhatian konsumen, tentunya konsumen tersebut akan menciptakan imej yang 
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positif terhadap perusahaan tersebut (Qun et al. 2012) dan akan mengajak orang 

sekitarnya untuk menggunakan produk tersebut. 

Berdasarkan data-data diatas, maka penulis berminat untuk 

mengembangkan penelitian dari faktor yang mempengaruhi minat pembelian 

konsumen sehingga melalui penelitian ini, perusahaan telepon pintar mendapat 

informasi atau pengetahuan umum tentang faktor yang menjadi pertimbangan 

konsumen sebelum membeli telepon pintar di Kota Batam dan faktor manakah 

yang paling mempengaruhi minat pembelian telepon pintar di Kota Batam. 

Berdasarkan itu, maka penulis mengangkat beberapa variabel independen, antara 

lain : harga (price), kompatibilitas (compatibility), pengaruh sosial (social 

influences), citra merk (brand image), atribut produk (product attributes), dan 

manfaat relatif (relative advantage) terhadap variabel dependen yaitu minat 

pembelian dengan judul : “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Pembelian Konsumen dalam Telepon Pintar di Kota Batam”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian nya 

yaitu : 

1. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di 

Batam dalam pembelian telepon pintar? 

2. Apakah kompatibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di Batam dalam pembelian telepon pintar? 
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3. Apakah pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di Batam dalam pembelian telepon pintar? 

4. Apakah citra merk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 

di Batam dalam pembelian telepon pintar? 

5. Apakah atribut produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di Batam dalam pembelian telepon pintar? 

6. Apakah manfaat relatif berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di Batam dalam pembelian telepon pintar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan harga terhadap minat beli telepon 

pintar 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompatibilitas terhadap minat beli 

telepon pintar 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengaruh sosial terhadap minat 

beli telepon pintar. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan citra merk terhadap minat beli 

telepon pintar 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan atribut produk terhadap minat beli 

telepon pintar. 

6. Untuk mengetahui pengaruh signifikan manfaat relatif terhadap minat beli 

telepon pintar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berikut ini adalah manfaat-manfaat penelitian yaitu : 

1. Bagi manajer pemasaran perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan informasi kepada perusahaan tentang faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli telepon pintar supaya 

perusahaan dapat meningkatkan inovasi demi meningkatkan profit 

perusahaan, kepuasan konsumen serta lebih memahami kebutuhan 

konsumen sekarang maupun masa yang akan datang. 

2. Bagi akademi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai minat pembelian. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Untuk memperjelas penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

sistematika penulisan diatur sebagai berikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari kerangka teoristis dan perumusan hipotesis. 

yang membahas dan menerangkan penelitian-penelitian sejenis 

yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain dan perumusan 

hipotesis yang menerangkan mana sebagai variabel dependen dan 

independen. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

yaitu terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisa dan membahas data-data yang sudah 

terkumpul dalam penyajian statistik deskriptif dan pengujian 

hipotesis 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan, 

keterbatasan, dan rekomendasi dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
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