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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat, terutama gadget 

smartphone yang secara tidak langsung menjadi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat. Gadget smartphone tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi, 

banyak juga fitur menarik yang dapat diakses seperti browsing internet, game, 

pendidikan, bisnis bahkan program Microsoft juga dapat diakses melalui 

gadget smartphone. Hal ini karena kebutuhan masyarakat yang beragam 

kemudian dengan keinginan yang serba mudah, cepat dan instan membuat 

pengguna smartphone semakin bertambah. Kondisi seperti ini membuat 

pabrikan gadget smartphone bersaing untuk menguasai segmen pasar. Melihat 

respon masyarakat yang sangat tinggi terhadap gadget smartphone, Samsung 

salah satu pabrikan asal Korea Selatan ini ikut andil dalam meramaikan pasar 

smartphone. 

Pada 27 April tahun 2009 Samsung memulai awal kesuksesan di dunia 

smartphone, dengan meluncurkan handphone android pertamanya yakni 

Samsung i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED 

berukuran 3.2 inci OS Android Cupcake 1.5. Samsung menjadi gadget yang 

banyak dicari pengguna smartphone karena fitur dan desain yang ditawarkan 

selalu update, ditambah harga yang sejajar dengan kualitas yang diberikan. 

Sistem operasi mudah sertafitur-fitur yang lengkap dan selalu mengikuti 
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perkembangan gadget dengan teknologi yang modern. Penjualan smartphone 

secara global. Berdasarkan laporan lembaga riset IDC, vendor asal Korea 

Selatan, Samsung, masih menjadi nomor satu dalam penjualan smartphone 

secara global. Sebagaimana dikutip dari Venturebeat (2016),  selain itu Apple 

masih berada di posisi kedua. Penurunan penjualan Iphone tampaknya tidak 

berpengaruh dengan peringkat versi IDC. Sedangkan vendor asal Tiongkok, 

Xiaomi, kehilangan posisi lima besar penjualan smartphone sepanjang kuartal 

I 2016 secara global karena digeser sesama vendor asal negeri Tirai Bambu, 

Oppo. Menurut IDC, sebanyak 334,9 juta unit ponsel terjual di seluruh dunia 

dan naik 600.000 unit saat terjual 334,3 juta unit tahun 2015 lalu. 

Di peringkat pertama penjualan smartphone kuartal I 2016, Samsung 

sukses menjual 81,9 juta unit Apple yang berada di posisi kedua mampu 

menjual 51,2 juta unit. Di posisi tiga, vendor Tiongkok, Huawei, sukses 

menjual 27,5juta unit ponsel. Dua vendor asal Tiongkok. Oppo dan Vivo, 

sukses menggeser saingannya yang sesame Tiongkok, yakni Xiaomi dan 

Lenovo di posisi lima besar. Oppo berada di posisi keempat dan Vivo berada 

di posisi lima. Di posisi keempat penjualan smartphone tingkat dunia, Oppo, 

sukses menjual 18,5 juta unit. Sementara Vivo menjual sebanyak 14,3 juta 

unit ponsel. Masuknya Oppo di jajaran lima besar vendor dunia karena 

promosi lur biasa yang mereka lakukan. Oppo dan Vivo tidak hanya berkutat 

di Tiongkok, dua vendor Asia itu melakukan promosi besar-besaran di 

Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara seperti Indonesia. Apabila terus 
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begini bukan tidak mungkin Oppo dan Vivo mengancam dominasi Samsung 

dan Apple dalam beberapa tahun kedepan. 

Semakin banyaknya persaingan antar merek setiap produk akan 

semakin sulit dalam merebut konsumen. Agar bias mengenal, menciptakan 

dan mempertahankan pelanggan, maka perusahaan harus lebih bias menguasai 

para konsumen. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

seseorang untuk melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong (2008), 

keputusan pembelian seseorang dapat dipengaruhi oleh motivasi, persepsi dan 

sikap. Menurut Kotler dan Amstrong (2006: 226) keputusan pembelian adalah 

tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-

benar membeli. Untuk menentukan keputusan pembelian, terdapat beberapa 

indicator menurut Kotler (2000:212), yaitu: Kemantapan pada sebuah produk, 

Kebiasaan dalam membeli produk, Memberikan rekomendasi kepada orang 

lain, Melakukan pembelian ulang.  

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang 

bertindak (Kotler dan Keller 2006). Motivasi itu muncul karena ada kebutuhan 

yang di inginkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan 

muncul karena konsumen memang sangat membutuhkan atau meninginkan 

sesuatu yang dirasa bias untuk memenuhi keinginannya. Motivasi terbentuk 

karena adanya keinginan yang dating dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan tindakan. Konsumen dalam melakukan keputusan pembelian akan 

mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya persepsi kualitas produk. 

Produk yang berkualitas dapat memberikan nilai tersendiri bagi konsumen 
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yang mengunakannya. Kotler (1995) mengatakan bahwa kualitas adalah total 

dari seluruh fitur dan karakteristik yang membuat produk dapat memuaskan 

kebutuhan, baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan. Suatu 

produk yang berkualitas akan dipersepsikan baik oleh konsumen. (Kotler dan 

Keller, 2009)  menyatakan bahwa indikator dari motivasi konsumen pada 

produk dapat diukur berdasarkan: Dorongan kebutuhan akan memiliki produk, 

Dorongan kebutuhan akan menggunakan produk, Dorongan untuk menunjang 

penampilan, Dorongan akan tren yang sedang terjadi di lingkungan sosial, 

Dorongan kegemaran akan produk. 

Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang 

diharapkan (Durianto, 2001). Persepsi konsumen atas suatu produk dapat 

berasal dari informasi yang diterima atau dari pengalaman konsumen 

dimasalalu. Persepsi masing-masing konsumen atas kualitas suatu produk 

akan berbeda-beda. Persepsi yang muncul dapat bersifat positif maupun 

negatif. Indikator persepsi kualitas dapat diterangkan sebagai berikut : Hemat 

bahan bakar, Mesin tangguh, Pelayanan purna jual, Tersedia suku cadang 

dalam beberapa pilihan kualitas. 

Menurut Robbins (2006:169) sikap adalah pernyataan-pernyataan atau 

penilaian evaluative berkaitan dengan obyek, orang atau suatu peristiwa. 

Konsumen akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek 

tertentu untuk dibeli, hal itu berkaitan dengan sikap yang dikembangkan. 

Keyakinan-keyakinan dan pilihan konsumen (preference) atas suatu merek 
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merupakan suatu sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap suatu 

merek tertentu sering mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau 

tidak. Sikap positif terhadap suatu merek tertentu akan memungkinkan 

konsumen melakukan pembelian terhadap merek itu, sebaliknya sikap 

negative akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian. Model 

sikap menurut Schiffman dan Kanuk (2004: 225) bahwa  di dalam sikap 

terdapat tiga komponen yaitu: Komponen kognitif  (kepercayaan merek) 

Pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman 

secara langsung dengan obyek sikap dan informasi yang berkaitan dari 

berbagai sumber, Komponen afektif (evaluasi merek) Emosi atau perasaan 

konsumen mengenai suatu produk atau merek tertentu merupakan komponen 

afektif dari sikap tertentu. Emosi dan perasaan ini sering dianggap oleh para 

peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya, yaitu mencakup penilaian 

seseorang terhadap obyek sikap secara langsung dan menyeluruh, Komponen 

konatif (maksud untuk membeli) Komponen ini berhubungan dengan 

kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan 

khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu obyek tertentu 

Alasan peneliti melakukan penelitian produk ponsel samsung adalah 

ponsel samsung merupakan alat komunikasi yang memudahkan seseorang 

dalam berhubungan dengan orang lain, kualitas produk samsung berstandart 

tinggi, kualitas kamera jernih dan tajam, fitur desain yang ditawarkan selalu 

update dan banyak konter resmi samsung yang tersebar di indonesia sehingga 

memudahkan konsumen untuk membeli produk ponsel samsung. 
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Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN, PERSEPSI 

KUALITAS, DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PRODUK PONSEL SAMSUNG” (Studi kasus pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

 

B. Pembatas Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul diatas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dilapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 

terselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah sehingga 

persoalan yang akan diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini perlu membatasi 

ruang lingkup dan pemfokusan masalah, sehingga persoalan yang diteliti 

menjadi jelas dan kesalah pahaman dapat dihindari. Untuk itu pada Penelitian 

ini hanya terbatas pada  Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh motivasi konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk ponsel Samsung ? 

2. Bagaimanakah pengaruh Persepsi Kualitas terhadap keputusan pembelian 

produk ponsel Samsung? 
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3. Bagaimanakah pengaruh Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 

produk ponsel Samsung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk ponsel Samsung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan 

pembelian produk ponsel Samsung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk ponsel Samsung. 

 

E. ManfaatPenelitian 

Dari penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya kepada konsumen ponsel. 

Disamping itu juga dapat meningkatkan perkembangan ponsel. 
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Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat, mendukung 

atau memperkaya teori mengenai pengambilan keputusan pembelian 

berkaitan dengan motivasi konsumen, persepsi kualitas, dan sikap 

konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan 

samsung mengenai factor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam motivasi konsumen, persepsi kualitas dan sikap 

konsumen yang dapat diterapkan perusahaan dalam memasarkan 

produknya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, sistematika 

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesa yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan penelitian terdahulu dan menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian ini.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Selain itu dijelaskan profil singkat 

perusahaan, variabel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis 

data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisa yang digunakan untuk menganalisa hasil 

pengujian sampel. 

BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisa 

data   dan pembahasannya. 

BAB V   PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan 

analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 


