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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi menuntut setiap orang untuk dapat berpikiran maju dan 

bergerak cepat. Ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta komunikasi 

yang terus berkembang di kehidupan sehari-hari dimana ditandai dengan 

perubahan yang sangat cepat di segala bidang khususnya pada bidang teknologi 

informasi. Telepon seluler merupakan salah satu hasil dari perkembangan 

teknologi informasi yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Hampir 

setiap orang memiliki dan mengikuti perkembangan telepon seluler tersebut 

(Noviyarto, 2010) 

Telepon seluler pertama kali ditemukan pada tahun 1973 yang 

berfungsi sebagai alat komunikasi dan terus berkembang hingga sekarang 

menjadi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga memiliki fungsi seperti 

komputer. Perkembangan telepon seluler saat ini sangat bervariasi, banyak 

perusahaan dan merek telepon seluler yang memiliki keunggulan dan fitur 

tersendiri untuk memenangkan persaingan.  

Kebutuhan akan komunikasi yang fleksibel menuntut tiap individu 

untuk memiliki handphone. Smartphone menjadi produk yang paling digemari 

sejak tahun 2011. Samsung menjadi salah satu perusahaan handphone yang 

memproduksi smartphone berbasis android. Android adalah sebuah Operating 
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System (OS) yang dikembangkan Google untuk mobile device atau yang 

dikenal dengan smartphone (Susanto,2013). 

Menurut Mawston (2011) dalam Susanto (2013), di pasar negara-

negara berkembang seperti di Indonesia samsung tercatat sebagai pemain yang 

cukup dominan di segmen handphone android murah, desain ponsel yang 

menarik, fitur yang canggih serta penggunaan sistem android secara jaringan 

distribusi yang luas secara global. Hal tersebut yang membuat samsung 

berkembang dengan pesat.  

Kemampuan konsumen dalam berpikir dan menentukan produk mana 

yang akan dipilihnya sangat ditentukan oleh faktor perilaku konsumen tersebut. 

(Nguyen, 2014). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

salah satunya adalah faktor budaya (Philip Kotler dan Kevin Lane, 2009). 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar, 

masyarakat Indonesia memiliki budaya yang cenderung konsumtif, hal ini 

dapat memotifasi seseorang untuk melakukan pembelian telepon seluler. Sub 

budaya juga merupakan bagian dari faktor budaya. Sub budaya adalah 

sekelompok orang yang berbagi sisterm nilai berdasarkan persamaan dan 

pengalaman hidup serta keadaan, seperti kebangsaan, agama, ras dan daerah. 

Orang yang berada di daerah perkotaan cenderung konsumtif dan sering 

mengikuti perkembangan, hal ini juga dapat mempengaruhi seseorang untuk 

membeli telepon seluler. 

Menurut Noviyarto (2010), selain faktor budaya ada faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari 
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kelompok acuan, pengaruh keluarga, peran dan status. Kelompok acuan terdiri 

dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak 

langsung terhadap sikap maupun perilaku seseorang. Jika seseorang menyukai 

artis atau personal figure tertentu, maka seseorang tersebut akan menginginkan 

sesuatu benda yang dimiliki atau diiklankan oleh figure tersebut. Selain 

kelompok acuan, pengaruh keluarga juga dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang, sebagai contoh adalah seorang suami yang melakukan sesuatu untuk 

demi mengikuti keinginan seorang istri. 

Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Situasi 

ekonomi merupakan salah satu faktor pribadi yang dapat membentuk perilaku 

seseorang. Orang yang memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik, cenderung 

sering mengikuti perkembangan teknologi. Selain kondisi ekonomi, gaya hidup 

juga berpengaruh. Orang yang memiliki gaya hidup mewah akan sering 

melakukan pembelian sesuatu yang baru dan berharga mahal untuk terlihat 

prestise. Selain dua hal tersebut, ada hal lain yang juga berpengaruh terhadap 

perilaku seseorang, antara lain adalah kepribadian, usia dan pekerjaan. (Nasrul, 

2014). 

Faktor psikologis juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. 

Faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. 

Motivasi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, motivasi adalah dorongan 

dalam diri untuk melakukan sesuatu, jika dorongan tersebut telah sangat 

mendesak, hal tersebut akan berubah menjadi perilaku. Selain motivasi, 

persepsi juga membentuk perilaku seseorang. Persepsi merupakan proses yang 
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digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi dan mengartikan masukan 

informasi guna menciptakan suatu gambaran yang berarti dari lingkungan 

sekitarnya. Dengan adanya persepsi ini, maka perilaku seseorang akan 

terbentuk (Jeddi et al, 2013). Proses keputusan pembelian seseorang konsumen 

meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

membeli dan tingkah laku paska pembelian. 

Kebutuhan smartphone bagi mahasiswa sangat penting karena tuntutan 

perkembangan teknologi dan informasi. Kemudahan akses data dari berbagai 

sumber yang tak terbatas sangat memudahkan mahasiswa dalam mengembangkan 

ide dan gagasanya untuk menambah wawasan keilmuan mahasiswa tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam pengaruh dari 

perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian smartphone yang dilakukan 

oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Menurut Susanto (2013), Samsung merupakan pabrikan yang masih 

menguasai pangsa pasar android kelas menengah kebawah dengan berbagai fitur 

yang menarik dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

ingin meneliti lebih dalam apakah keputusan mahasiswa FEB UMS  membeli 

smartphone samsung dipengaruhi  faktor perilaku konsumen masing-masing 

ataukah faktor lain yang tidak terlibat dalam faktor perilaku konsumen. Sehingga 

judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Smartphone Samsung”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor budaya berpengaruh signifikan dalam keputusan 

pembelian smartphone samsung? 

2. Apakah faktor sosial berpengaruh signifikan dalam keputusan 

pembelian smartphone samsung? 

3. Apakah faktor pribadi berpengaruh signifikan dalam keputusan 

pembelian smartphone samsung? 

4. Apakah faktor psikologis berpengaruh signifikan dalam keputusan 

pembelian smartphone samsung?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis faktor budaya dalam keputusan pembelian 

smartphone samsung. 

2. Untuk menganalisis faktor sosial dalam keputusan pembelian 

smartphone samsung. 

3. Untuk menganalisis faktor pribadi dalam keputusan pembelian 

smartphone samsung. 

4. Untuk menganalisis faktor psikologis dalam keputusan pembelian 

smartphone samsung. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai perilaku konsumen, terutama yang berkaitan dengan perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian smartphone samsung. 

2. Manfaat Empiris 

a. Bagi penelitian lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi penelitian, khususnya penelitian yang 

bersangkutan dengan perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian smartphone samsung. 

b. Bagi perusahaan, distributor, penjual atau pihak yang berkaitan 

dengan smartphone samsung, penelitian ini bisa dijadikan referensi 

untuk menentukan kebijakan strategis dalam hal penjualan 

smartphone samsung. 

c. Bagi pembeli, hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan 

sebeum melakukan pembelian smartphone samsung. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun secara 

berurutan mulai dari pendahuluan hingga penutup. Untuk lebih rincinya 

adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori yang mendasari penelitian, kerangka 

teori, penelitian-penelitian terdahulu, serta hipotesis. Adapun teori-teori 

yang mendasari penelitian ini meliputi penjelasan mengenai variabel 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan variable keputusan 

pembelian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data, dan pembahasan hasil 

penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian 

yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

terhadap keputusan pembelian. 


