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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi pada dekade terakhir ini memberikan 

pengaruh yang besar bagi dunia industri, salah satunya adalah industri 

komunikasi. Untuk melakukan suatu kontak tidak perlu dilakukan dengan harus 

bertatap muka langsung, melainkan kita bisa menggunakan beberapa macam 

media. Sedangkan fungsi media sendiri ialah menggunakan alat-alat seperti 

koran, majalah, televisi, internet maupun telepon untuk memberi informasi yang 

berguna bagi masyarakat. Seperti misalnya telepon, saat perkembangan teknologi 

semakin pesat, perkembangan telepon sebagai alat komunikasi pun semakin 

canggih, misalnya dalam bentuk telepon seluler yang memberikan beberapa 

kemudahan bagi penggunanya. 

Dengan banyaknya merek ponsel yang ada di pasaran akan mendorong 

perusahaan bersaing mendapatkan calon konsumen melalui berbagai strategi 

yang tepat, misalnya mengubah penampilan, warna, fitur yang baru, promosi dan 

harga. Lebih jauh lagi produsen dalam mendistribusikan produknya ke pasar 

konsumen berusaha agar produknya dapat diterima sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Perusahaan Samsung merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia 

yang menyediakan ponsel. Selain model, kecanggihan dan fasilitas lain yang 
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tersedia pada telepon seluler menjadi pertimbangan bagi para produsennya. 

Perusahaan-perusahaan telepon seluler besar seperti Samsung, tentu tidak ingin 

konsumennya beralih pada kompetitor yang lain. 

Disamping memperhatikan performance produk yang meliputi design dan 

ergonomisitas, Samsung juga meluncurkan ponsel dengan harga yang relatif 

murah, sehingga mampu dibeli karena harganya yang terjangkau, dan mudah 

didapatkan karena semakin banyaknya counter-counter handphone yang menjual 

produk Samsung, ditambah lagi semakin menjamurnya gerai-gerai resmi 

Samsung. Dengan semakin banyaknya produk ponsel yang ada di pasaran berarti 

memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih merek yang sesuai 

dengan keinginannya. Oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk menganalisis 

perilaku konsumen ponsel untuk mengetahui pola pembeliannya. 

Tidak jarang konsumen selain memperhitungkan daya guna dan efisiensi, 

performance fisik suatu produk pun menjadi dasar mereka dalam melakukan 

pembelian handphone, khususnya bagi eksekutif muda dengan ekonomi 

menengah ke atas, mereka lebih mengutamakan merek yang sudah terkenal, 

meskipun harganya sedikit mahal tetapi paling tidak sesuai dengan kualitas yang 

ditawarkan, namun ada juga konsumen yang cenderung memilih handphone 

dengan model dan menu yang sederhana, karena mereka lebih mementingkan 

fungsi handphone itu sendiri sebagai alat komunikasi yang sesungguhnya. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2007:200), pembelian konsumen sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Sebagian 
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besar dari faktor-faktor itu tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, namun mereka 

harus mempertimbangkannya. Selanjutnya menurut Kotler dan Armstrong, 

pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis yang penting, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta 

kepercayaan dan sikap (2007:215). 

Produk ponsel sebagaimana diketahui adalah salah satu produk yang 

semakin lama semakin banyak digemari masyarakat karena memudahkan dalam 

hal berkomunikasi. Demikian juga bagi kalangan mahasiswa yang sebagian besar 

berdomisili jauh dari orangtua, ponsel ini merupakan salah satu alat yang mampu 

melakukan komunikasi kepada orang tua guna melepas rindu atau meminta uang 

bulanan untuk biaya kuliah atau membayar kos. 

Mengapa diantara makin banyaknya produk ponsel, merek Samsung lebih 

menarik untuk dijadikan objek penelitian? Karena harus diakui bahwa ponsel 

Samsung merupakan ponsel yang dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga di dunia. Dengan banyaknya orang yang mengenal produk 

ponsel Samsung, maka akan memudahkan dalam melakukan objek penelitian. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ponsel oleh 

konsumen, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor budaya 

menjelaskan tentang bagaimana suatu kultur memandang baik atau buruknya 

produk. Kebudayaan yang berbeda akan berimbas pada gaya hidup dan 

kebutuhan yang berbeda pula, dan selanjutnya berpengaruh terhadap masyarakat 

dalam memilih merek ponsel. Faktor sosial menjelaskan bagaimana orang-orang 
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di sekeliling kita seperti keluarga, teman, dan masyarakat sekitar mempengaruhi 

atau menganjurkan untuk memilih produk tertentu. Faktor pribadi yaitu tentang 

pengaruh dari gaya hidup seseorang dan keadaan ekonomi/penghasilannya dalam 

memilih suatu produk. Faktor psikologis menjelaskan bagaimana persepsi 

seseorang terhadap produk tertentu, serta keyakinan atau motivasi seseorang 

dalam memilih produk. 

Penelitian ini sengaja dilakukan dengan mengambil sampel pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena saya ingin memfokuskan bahan 

penelitian, disamping itu akan lebih menghemat waktu dan biaya, dan mahasiswa 

merupakan orang yang selalu tanggap dengan teknologi serta orang yang relatif 

banyak membawa ponsel. 

Sekarang ponsel tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi sekarang 

digunakan sebagai life style. Untuk itu, fitur yang lengkap pada suatu ponsel pasti 

akan mendapat respon baik dari konsumen, dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

dapat menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian ponsel merek Samsung. 

Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian Konsumen Ponsel Merek Samsung” (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diungkapkan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor budaya berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

ponsel merek Samsung? 

2. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

ponsel merek Samsung? 

3. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

ponsel merek Samsung? 

4. Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen ponsel merek Samsung? 

5. Apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen ponsel merek 

Samsung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui apakah faktor budaya berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen ponsel merek Samsung. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen ponsel merek Samsung. 

3. Untuk mengetahui apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen ponsel merek Samsung. 
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4. Untuk mengetahui apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen ponsel merek Samsung. 

5. Untuk mengetahui apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

ponsel merek Samsung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan 

sebagai acuan, referensi, dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif 

untuk memahami karakteristik pembeli kepada perusahaan yang diteliti 

sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan strategi 

perusahaan. 
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E. Sistematika Penelitian 

Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi digunakan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori pemasaran, kualitas, tingkat harga, lokasi 

strategis, pengaruh promosi, keputusan pembelian, proses 

pengambilan keputusan, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang kerangka pikiran, jenis penelitian, 

metode pengambilan sampel (populasi dan sampel), metode 

pengumpulan data, sumber data, definisi operasional, analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA dan HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi data, analisis data dan pembahasan serta 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




