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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sarana komunikasi saat ini mengikuti mobilisasi 

manusia. Sarana komunikasi tidak dibatasi lagi oleh ruang, manusia dapat 

kapan saja, dimana saja melakukan komunikasi. Perkembangan mobilisasi 

manusia yang semakin bervariasi membuka peluang bagi perkembangan 

telepon seluler untuk dipasarkan. Dengan tanpa adanya hambatan ruang gerak. 

Industri telepon seluler di Indonesia saat ini juga mengalami peningkatan 

volume penjualan. Banyaknya professional yang ada di Indonesia saat ini 

mendongkrak volume penjualan. Telepon seluler bagi mereka merupakan 

barang yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan bisnis mereka. Namun 

pengguna telepon seluler sekarang ini tidak hanya terbatas pada pan 

professional muda tetapi juga sudah digunakan oleh pan mahasiswa, pelajar, 

pedagang, dan kalangan lainnya. 

Dengan adanya pola perilaku serta berkembangnya pemakai 

(konsumen) telepon seluler di Indonesia, pasar telepon seluler sangat 

menjanjikan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan telepon seluler di 

Indonesia. Berbagai macam merk seperti Nokia, Siemens, Ericsson, Motorola, 

Samsung, Philips, dapat tersedia. Dan banyaknya merk yang ada dapat 
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menunjukkan bahwa para investor produsen telepon seluler (handphone) 

melihat pasar yang begitu besar di Indonesia. Pola perilaku masyarakat 

Indonesia khususnya para professional, mahasiswa, pelajar, dan pars pelaku 

ekonomi Iainnya menganggap bahwa telepon seluler (handphone) merupakan 

media komunikasi yang sangat penting untuk memperlancar usaha ataupun 

mempermudah menghubungi siapapun. 

Perang pemasaran akan menjadi perang antar merk. Strategi pemasaran 

ditempuh untuk mengadapi persaingan tersebut diantaranya melalui iklan atau 

advertising yang efektif. Supaya perusahaan dapat unggul atau bahkan untuk 

bertahan hidup karena mereka bisa memberikan nilai Lebih baik daripada para 

pesaing kepada pasar sasarannya. Perusahaan ini akan mahir demi mendapatkan 

pelanggan bukan sekedar membuat produk merle canggih dalam merekayasa 

pasar dan bukan hanya merekayasa produk. Kita telah mengetahui bahwa 

pembeli melakukan penelitian terhadap nilai kualitas pelayanan dan bertindak 

atas penilaian tersebut. Apakah pelanggan
.
 puas sesudah pembelian tergantung 

pada kinerja penawaran tersebut dibanding harapannya. Definisi kepuasan 

pelanggan: Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja produk (hasil) yang is rasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (Percived 

Performance) dan harapan (Expectation) pelanggan bisa mengalami salah satu 

dari tingkat kepuasan yang umum. 
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Secara umum perkembangan perusahaan pada akhirnya dihadapkan pada 

salah satu masalah yaitu pemasaran, karena pemasaran merupakan salah satu 

fungsi dari kegiatan untuk mendapatkan laba, berkembang dan mempertahankan 

kelangsungan perusahaan. Fungsi pemasaran memegang peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktifitas yang berhubungan dengan 

arus barang atau jasa sejak dari produsen sampai pada konsumen akhir. Dalam 

hal ini perusahaan harus memahami dan mengetahui masalah tersebut untuk 

memahami perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa. Dalam hal ini 

perilaku konsumen (consumen behavior) dapat didefinisikan sebagai berikut : 

"Kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang atau jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut". 

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu yang pertama 

adalah proses pengambilan keputusan dan yang kedua adalah kegiatan fisik, 

yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa ekonomis. Konsumen dalam melakukan 

pembelian didorong oleh beberapa faktor. Diantarannya adalah pendorong dari 

luar seperti stimulus pemasaran pada produk yang ditawarkan, harga yang 

menarik, desain yang menarik dan tempat yang nyaman dan rangsangan lain 

dalam lingkungan pembeli seperti kondisi social, budaya, ekonomi teknologi 

dan lainnya. 
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Diantara faktor pendorong pemasaran yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam pembelian produk diatas adalah salah satunya terdapat pada 

bagian marketing mix yaitu produk beserta wujudnya. Wujud produk secara 

umum memiliki kualitas, harga dan desain produk dikarenakan peneliti 

menganggap ketiga faktor tersebut yang paling mempunyai pengaruh. 

Pentingnya pemahaman perilaku konsumen terhadap produk telepon 

seluler tersebut didasari oleh situasi perekonomian yang terjadi dewasa ini yang 

meliputi : 

1. Kondisi konsumen sekarang ini yang selalu tanggap dan selektif dalam 

menilai produk yang dipasarkan perusahaan. 

2. Pandangan dan selera konsumen yang berbeda-beda terhadap produk yang 

dipasarkan, hal ini disebabkan perbedaan lingkungan, pendidikan, pekerjaan 

dan kebiasaan konsumen. 

3. Kondisi persaingan yang semakin ketat antar perusahaan, berakibat semakin 

sempitnya peluang pasar. 

Banyaknya konsumen yang lebih memilih hp Nokia, dikarenakan dari 

150 konsumen 100 konsumen lebih memilih hp Nokia di banding merk lain. 

Maka peneliti ingin mengetahui apa yang menyebabkan konsumen lebih 

memilih Nokia dibanding merk lain. 

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis akan meneliti tentang 

"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN TERHADAP 
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KEPUTUSAN PEMBELIAN HP NOKIA PADA CONTER PLLUS 

CELLULER DI AMBARAWA". 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan-permasalahan 

yang ada serta dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas, harga, desain 

produk terhadap keputusan pembelian hp Nokia pada Counter Pllus 

Celluler di Ambarawa baik secara parsial maupun bersama-sama? 

2. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan permasalahan dan data yang akan dibahas 

dan disimpulkan dalam penelitian, maka dalam penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu : 

1. Penelitian dilakukan pada konsumen pada counter Pllus Celluler di 

Ambarawa. 

2. Aspek yang menjadi penelitian dibatasi pada aspek pemasaran. 
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3. Variabel dependen atau terikat dibatasi pada satu variabel yaitu keputusan 

pembelian. Sedangkan yang menjadi variabel independent atau bebas adalah 

kualitas, harga, dan desain produk. 

4. Alasan peneliti hanya mengambil 3 variabel karena peneliti menganggap 

ketiga faktor tersebut yang paling mempunyai pengaruh. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas, harga, dan desain produk terhadap 

keputusan pembelian hp Nokia pada counter Pllus Celluler di Ambarawa 

baik secara parsial maupun bersama-sama 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian hp Nokia pada counter Pllus Celluler di Ambarawa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

perusahaan dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. 
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2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan untuk 

menambah bahan referensi keilmuan dalam masalah yang sama serta pihak 

lain yang ada kaitannya dengan masalah ini khususnya tentang Analisis 

atribut produk yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian. 


