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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Handphone (HP) adalah alat komunikasi media elektronik yang 

manfaatnya sama dengan telepon konvensional akan tetapi mudah dibawa 

kemana-mana, mudah penggunannya serta didalamnya terdapat fitur-fitur 

yang sangat canggih untuk berkomunikasi. Handphone tidak hanya digunakan 

untuk menelpon saja, handphone juga mempunyai manfaat lainnya seperti 

pengiriman dan penerimaan pesan singkat (SMS). Di beberapa negara 

penyedia jasa telepon genggam menyediakan layanan generasi ketiga (3G) 

yang  menambahkan jasa videophone ,alat pembayaran serta televisi online di 

telepon genggam tersebut. 

Perkembangan tekhnologi handphone dari sejak pertama keluar hingga 

sekarang sangatlah pesat sehingga membuat perusahaan-perusahaan pembuat 

handphone haruslah bersaing ketat dan mengeluarkan produk-produk 

terbarunya yang dapat menarik para konsumen untuk membeli produk mereka. 

Banyak merek-merek handphone yang beredar dipasaran seperti Samsung, 

Sony, Lenovo, Huawei, Apple, Asus, Oppo, Nokia, Blackberry, Advan dan 

masih banyak yang lainnya yang menjadikan persaingan di pasaran semakin 

ketat. Banyak sekali vendor handphone yang mengeluarkan banyak jenis 

smartphone dalam satu tahun yang membuat bingung konsumennya karena 

banyak pilihan. 
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Samsung merupakan salah satu perusahaan yang terbesar didunia. 

Dengan kualitas produk yang sangat terpercaya sebagai produk paling 

diminati masyarakat dari segi kualiatas produk, desain produk, harga hingga 

citra mereknya sehingga dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Saat ini 

Samsung merupakan salah satu produk smartphone yang terlaris didunia salah 

satunya Indonesia. Indonesia menjadikan produk Samsung sebagai produk 

yang terlaris dan banyak diminati oleh konsumen di berbagai kalangan. 

Produk handphone Samsung terus berinovasi dalam menciptakan 

produk-produknya yang canggih dan modern untuk memenuhi kebutuhan 

konsumennya. Samsung terus menciptakan produk baru yang disertai 

spesifikasi dan juga fitur-fitur terbarunya yang lebih canggih dan lengkap. 

Produk handphone ini sangat diminati banyak masyarakat Indonesia dari 

kalangan bawah, menengah hingga kalangan atas karena produk ini 

mempunyai harga cukup terjangkau. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dengan 

demikian peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang “ANALISIS 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, DAN IKLAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE SAMSUNG” 

(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan 

yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone Samsung? 

2. Apakah citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone Samsung? 

3. Apakah iklan berpengaruh secara signifikan keputusan pembelian terhadap 

handphone Samsung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang ada diatas, maka dapat diambil tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

2. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian.  

3. Menganalisis pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk 

mempelajari langsung dan menganalisis hubungan mengenai pengaruh 
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kualitas produk, citra merek dan iklan terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan informasi tambahan bagi pembaca untuk menambah 

referensi penelitian yang lebih baik selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Penulisan hasil penelitian di dalam skripsi ini disusun dalam sistematika 

sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan penjabaran dari landasan teori 

dan penelitian terdahulu yang memuat materi-materi yang 

disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang 

dipakai sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, 

kerangka pemikiran, populasi dan sampel, jenis data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional, teknik analisis data. 
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 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil 

penelitian, pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis. 

 BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi pada bab IV serta saran-saran yang 

perlu disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


