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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemasaran adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan suatu produk 

dan bagi kelanjutan suatu perusahaan, karena jika sebuah produk dipasarkan 

dengan cara yang kurang tepat dapat berakibat pada kegagalan sehingga akan 

berdampak pada perusahaan. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan dan akan 

berdampak pada pendapatan suatu perusahaan. Persaingan produk saat ini 

semakin sengit diantara produsen. Berbagai macam cara dilakukan perusahaan 

agar mampu memikat hati konsumen. Bahkan perusahaan yang sudah menjadi 

pemimpin pasar pun dapat saja kalah bersaing dengan produk baru yang semakin 

inovatif dan beragam.  

Persaingan di industri elektronik ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, strategi pemasaran yang dilakukanpun semakin gencar agar produk 

itu mampu diterima di pasaran. Para produsen menggunakan media massa sebagai 

sarana pemasaran yang efektif. Lampu adalah suatu sumber cahaya buatan yang 

dihasilkan dari penyaluran arus listrik yang kemudian menghasilkan cahaya. Salah 

satu produsen lampu di Indonesia yang cukup terkenal adalah Philips. Harga 

lampu Philips di Indonesia, memang cukup mahal dibanding merk lampu lainnya, 

namun kualitasnya memang dipastikan dua jempol untuk lampu ini. Lampu 
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Philips adalah produk yang paling diminati konsumen di Tanah Air. Lampu merk 

Philips memang kini terus menjadi produk terlaris di Indonesia. Hal ini karena 

ketahanan dan juga kualitas lampu ini yang memang sangat berani diadu. Kualitas 

yang ditawarkan oleh pabrikan Philips memang istimewa, sehingga produk ini 

dikenal masyarakat sebagai lampu yang awet tidak gampang terbakar saat 

digunakan. 

Harga lampu Philips sendiri dibanderol berdasarkan ukuran bentuk lampu 

dan ukuran watt yang dimiliki. Jika pengguna termasuk orang yang cukup 

memperhatikan seni sebuah ruangan, tentu akan memilih jenis lampu Philips yang 

berkarakter. Yang dimaksud disini adalah lampu Philips yang memiliki seni 

lekuk, selain terang dipastikan ruangan juga indah. Seperti yang diketahui, ada 

beragam jenis lampu yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari 

lampu neon, pijar, halogen, hingga yang terbaru lampu LED (Light Emitted 

Diode). Masing-masing jenis lampu tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan 

tersendiri. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan listrikpun meningkat.  

Philips di Indonesia terus berupaya melahirkan inovasi terbaru. Melalui 

teknologi lampu LED yang baru saja dilahirkan, Philips berharap dapat 

memberikan solusi bagi masyarakat untuk ekonomi lebih baik. Head of Marketing 

Lighting PT Philips Indonesia, Ryan Tirta Yudhistira, mengatakan bahwa 

teknologi LED produksi Philips ini hadir untuk mewujudkan lingkungan yang 

ramah, lebih sehat, hemat energi hingga 85% dan tentunya berperan membuat 

lampu lebih tahan lama. Ada beberapa keunggulan dari lampu Philips yaitu 

pencahayaan terang  lampu LED Philips tidak hanya dapat menghemat energi 
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hingga 85% jika dibandingkan bola lampu tradisional, namun juga ramah 

lingkungan dengan cahaya terang bernuansa putih alami yang nyaman untuk mata 

Anda. Berbagai pilihan lampu LED dapat dipilih dan disuaikan dengan 

kebutuhan, baik untuk rumah, industri, ataupun ruang publik. Dengan garansi 2 

tahun dari Philips, jadikan LED Philips sebagai pilihan untuk menerangi rumah 

Anda dengan cahaya terang tahan hingga 15 tahun serta hemat  energi. Royal 

Philips Electronics memperkenalkan lampu dengan teknologi Light Emitting 

Diode (LED), Sabtu 18 Mei 2013. Lampu dengan teknologi tersebut diklaim bisa 

menghemat energi hingga 85 persen dibanding Lampu Hemat Energi (LHE). 

Keunggulan lain dari lampu Philips LED ini adalah tidak mengandung gas 

merkuri yang berbahaya. Ini berbeda dengan lampu LHE yang akan mengeluarkan 

gas mercuri ketika pecah sehingga bisa menyebabkan kerusakan lapisan ozon. 

Dari kebijakan strategi pemasaran yang ditempuh oleh setiap perusahaan 

bukan berarti tidak terlepas dari masalah. Walaupun saat ini produk lampu Philips 

mampu meraih kesuksesan disektor lampu bermerek, namun telah banyak produk 

sejenis yang muncul di pasaran yang siap mencuri pangsa pasar lampu Philips. 

Mengingat industri lampu ini mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dan sangat 

menguntungkan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga 

mendorong masuknya pesaing potensial, oleh karena itu agar suatu produk dapat 

menjadi market leader, maka perlu diketahui faktor-faktor dalam strategi 

pemasaran yang membuat konsumen membeli dan mengkonsumsi produk lampu 

tersebut. Karena itu diadakan penelitian untuk melihat pengaruh produk dan harga 
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terhadap keputusan pembelian lampu Philips dengan menggunakan variabel 

bauran pemasaran sebagai strategi pemasaran. 

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul : 

“Analisis Pengaruh Faktor Produk, Harga dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian “Lampu Philip” (Studi Kasus Pada Masyarakat 

Sukoharjo)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli lampu 

Philips? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli lampu 

Philips? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli 

lampu Philips? 

 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan pembelian lampu 

Philips. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian lampu 

Philips. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian lampu 

Philips. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan serta 

lebih mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan penelitian tentang 

pengaruh bauran pemasaran  terhadap keputusan pembelian lampu Philips. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti: bermanfaat sebagai sumber informasi (referensi)  yang dapat 

digunakan   untuk mengembangkan ilmu dan penelitian lanjutan tentang 

pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian lampu Philips. 

b. Bagi Perusahaan: memberikan masukan kepada perusahaan, bagaimana cara 

untuk melakukan strategi pemasaran agar meningkatkan penjualan. 

 

 

 

 


