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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Smartphone merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat 

ini yang akan menunjang aktifitasnya. Kebutuhan ini begitu diperhatikan oleh 

perusahaan elektronik sehingga bermunculan banyak berbagai merek-merek 

smartphone. Semakin majunya teknologi informasi dan taraf hidup 

masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan dan produk yang digunakan. Kebutuhan 

smartphone telah menjadi kebutuhan gaya hidup yang dianggap penting bagi 

sebagian masyarakat modern saat ini. Fenomena tersebut mendukung 

munculnya banyak smartphone yang menawarkan produknya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi dalam hal berkomunikasi. 

Terdapat beberapa merek smartphone yang bersaing di Indonesia antara 

lain Samsung, Apple, Nokia, BlackBerry, Sony, LG, Lenovo, dan lain-lain. 

Pasar smartphone seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para 

kompetitor usaha di bidang telekomunikasi. Menurut hasil riset penjualan 

smartphone di pasar global pada tahun 2016 yang dikutip dari 

www.makemac.com (2017) mengungkapkan bahwa merek Samsung adalah 

yang melakukan penjualan tertinggi yaitu 95,3 juta unit, kemudian merek 

Apple (produsen iPhone) berhasil menjual sebanyak 50 juta unit, Huawei 

sebanyak 30,6 juta unit, Xiaomi 29,8 juta unit, Microsoft 22,8 juta unit, dan 



 

 

2 

merek lainnya 19,9 juta unit. Sementara di penjualan smartphone di Kota Solo 

belum ada yang melakukan riset, namun dari hasil wawancara dengan pemilik 

Java Cell (Matahari Singosaren), minat penduduk Kota Solo terhadap 

smartphone masih dikuasai oleh Samsung, namun kini smartphone produk 

China seperti Xiaomi, Asus, Huawei sudah mulai digemari. 

Banyaknya jenis dan merek smartphone yang ditawarkan di pasar 

membuat konsumen memiliki banyak pilihan dan hal ini sangat mendorong 

para produsen untuk menjual produknya dengan kualitas yang baik dan harga 

yang komptetitif. Produsen Smartphone yang melihat sebuah fenomena bahwa 

semakin meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia, membuat mereka 

berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan para 

konsumennya dan juga terus berusaha untuk menguasai pangsa pasar yang 

ada. Produk smartphone ini di Indonesia dikuasai oleh beberapa produsen 

Smartphone besar seperti Samsung, Advan, Apple, Oppo, Sony dan 

sebagainya. Faktor-faktor yang menjadi alasan bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian terus ditingkatkan, seperti fitur, harga, citra merek, 

promosi, garansi, kualitas produk, dan lain-lain. Para produsen smartphone 

terus melakukan perbaikan kualitas dan melakukan inovasi-inovasi produk, 

serta terus melakukan bauran produknya. 

Tingginya tingkat persaingan baik untuk produk yang serupa maupun 

produk yang berbeda, menyebabkan konsumen bertindak selektif dalam 

melakukan keputusan pembelian. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk 

dapat mengikuti keinginan dan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. 
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Untuk itu, perusahaan harus memahami perilaku konsumen dalam 

menentukan keputusan dalam mengambil keputusan untuk membeli. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), keputusan pembelian adalah 

beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan 

keputusan pembelian suatu produk. Keputusan pembelian didefinisikan juga 

sebagai sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 

untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian, keterlibatan konsumen dan tingkah laku setelah pembelian, dan 

pengkonversian dari evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan oleh konsumen 

untuk selanjutnya memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Swastha dan Irawan (2008) menyatakan keputusan pembelian adalah 

sebagai sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 

untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian. Pengambilan keputusan 

merupakan suatu kegiatan individu secara langsung. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) ada banyak faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. 

Biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 

sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Beberapa atribut yang ada dalam 
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sebuah produk yaitu kualitas produk, fitur produk dan desain produk. 

Keputusan konsumen didasari atas beberapa hal, seperti citra merek, harga, 

kualitas produk, dan garansi. 

Konsumen atau pelanggan biasanya mempunyai kebiasaan untuk 

berbagi informasi dengan teman-teman mereka tentang produk-produk yang 

menurut persepsi mereka mempunyai nilai yang tinggi, data di atas 

menunjukkan bahwa produk yang dibeli tidak memenuhi harapan 

pelanggannya, sehingga sering terjadi referensi negatif yang muncul, hal ini 

perlu diperhatikan oleh perusahaan sebab konsumen lebih berminat untuk 

menceritakan pengalaman negatif dari pada pengalaman positif mereka. 

Menurut Setiadi (2013), peningkatan merek yang diberikan kepada konsumen 

yang mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian maka 

keputusan merek akan tercipta. Ketika citra merek yang diberikan mampu 

memenuhi pengharapan konsumen, maka konsumen yang bersangkutan akan 

merasa puas dengan harga penjualan yang diberikan. 

Citra merek adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek 

tertentu. Saat konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk sebenarnya 

mereka memiliki alasan-alasan tertentu dalam memilih produk, jika konsumen 

tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk, mereka cenderung untuk 

mempercayai merek yang disukainya atau yang terkenal dan juga menjelaskan 

bahwa jika citra merek yang bernilai positif pada produk, konsumen akan 

lebih mungkin untuk mempunyai sikap positif dan membeli produk itu (Kotler 

dan Amstrong, 2008).  
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Selain itu, layanan pelengkap (supplementary service) merupakan 

pendukung jalannya fungsi daripada bisnis pokok yang dijalani perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2011) perusahaan akan melakukan suatu aktivitas dengan 

memberikan layanan kepada pelanggan yang telah membeli produknya. 

Pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan tidak selalu dapat memenuhi 

semua harapan para pelanggan. 

Garansi adalah suatu kesepakatan kontraktual yang terkait dengan 

penjualan produk yang membutuhkan produsen untuk memperbaiki atau baik 

mengkompensasi kegagalan selama masa garansi. Memberikan garansi berarti 

mengeluarkan tambahan ongkos bagi produsen secara signifikan dari total 

penjualan. Garansi menunjukkan nilai yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini karena konsumen tidak tahu kualitas produk yang 

sebenarnya sebelum mereka memakainya dalam jangka waktu tertentu setelah 

pembelian. Untuk itu konsumen perlu diberikan garansi terhadap produk 

untuk waktu yang lebih lama. Dengan demikian, konsumen memiliki 

keyakinan terhadap produk dan melakukan pembelian (Putra dan Seminari, 

2014). 

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH GARANSI PRODUK DAN CITRA 

MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE DI 

KOTA SOLO.” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah garansi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone di Kota Solo?  

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone di Kota Solo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh garansi produk terhadap keputusan pembelian 

smartphone di Kota Solo  

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

smartphone di Kota Solo 

  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

pemikiran tentang teori pengambilan keputusan konsumen dalam 

membeli, terutama kaitannya dengan kebijakan harga, kualitas, dan citra 

merek. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini,antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai informasi bagi manajemen mengenai harga, kualitas, dan citra 

merek dalam mempengaruhi kepuasan konsumen 
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b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah 

bacaan ilmiah bagi mahasiswa Muhammadiyah Surakarta sebagai 

acuan dan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Berisi tinjauan pustaka, selanjutnya kajian teori tentang pemasaran 

dan konsep pemasaran, perilaku konsumen, keputusan pembelian, 

garansi produk, citra merek, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 Berisi hasil penelitian berupa gambaran umum responden, deskripsi 

data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 


