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BAB I 

PENGANTAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan pesat dalam dunia ilmu pengetahuan dan 

teknologi, bidang telekomunikasi juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, 

penggunaan telepon seluler di kalangan masyarakat juga sedemikian meluas. Pada 

era tahun 1980 sampai dengan 1990-an pengguna telpon seluler terbatas pada 

pelaku bisnis dikalangan eksekutif, sehingga kepemilikan telepon seluler pada 

masa itu dianggap sebagai simbol kesuksesan dan status sosial. Namun dalam 

perkembangannya, kini hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan telepon 

seluler. Telpon seluler sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Pola bekerja, 

pengisian waktu luang, interaksi dalam keluarga hingga kebiasaan tidur menjadi 

berubah dengan intensitasnya pemakaian telepon seluler di kalangan masyarakat 

luas (Beaton & Wajeman, 2004).  

Pengguna ponsel di Indonesia tercatat sebanyak 68 juta pada akhir tahun 

2006 dan akan tumbuh menjadi 94,7 juta pada tahun 2007. Pada tahun 2010, 

angka pengguna ponsel di Indonesia pun diprediksikan mencapai angka 133 juta. 

Sekitar separuh dari seluruh populasi negeri ini yang diperkirakan mencapai 250 

juta jiwa, merupakan pengguna ponsel. Kaum muda dianggap sebagai pengguan 

terbesar telepon genggam. Di indonesia tercatat sekitar 7,3 juta penggunan telepon 

genggam adalah kaum muda yang berusia dibawah 20 tahun. Perkembangan pasar 

ponsel Indonesia yang pesat ini di antaranya, dipengaruhi oleh layanan jaringan 
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yang tumbuh cepat karena investasi yang agresif dalam bidang infrastruktur. 

Beberapa operator ponsel juga telah melakukan penurunan tarif radikal meskipun 

industri ini disebutkan masih dalam taraf pertumbuhan. Hal ini membuat akan 

lebih banyak penduduk dengan pendapatan rendah atau menengah menjadi 

konsumen ponsel. (Kristo, 2007).  

Pengguna telepon genggam pada kaum muda tidak lepas pada pasar yang 

menawarkan barang-barang yang menarik dan berkualitas menjadikan salah satu 

sebab tingginya kecenderungan pengambilan keputusan untuk membeli telepon 

genggam. Hal ini seringkali terjadi karena remaja dipengaruhi oleh iklan yang 

menampilkan gambar ataupun kata-kata yang menarik, seperti iklan telepon 

gengam merk Nokia yang diperankan oleh salah satu model yang yang masih 

remaja didalam salah satu kalimatnya adalah ”nggak pede kalau nggak pakai 

telepon genggam”. Selain itu akhir-akhir ini dapat kita jumpai corak warna yang 

ditawarkan oleh produsen telepo genggam sesuai dengan selera remaja. Kini 

sebanyak 2.100 seri ponsel Nokia mendulang sukses. Target penjualan sebanyak 

500 ribu unit berhasil diraih pada 1994. Dengan tenaga kerja sebanyak 54 ribu 

orang, produk Nokia terjual di 130 negara. Sekarang mungkin setiap orang tahu 

telepon seluler yang mudah dalam pengoperasiannya adalah Nokia.  ( Khaerudin, 

2009)  

Adapun dampak adanya perubahan perilaku yang dilakukan oleh 

konsumen, terutama dalam kegiatan membeli yang di dukung pula oleh 

perkembangan di segala bidang termasuk bidang telekomunikasi adalah semakin 

meluasnya minat terhadap kepemilikan alat telekomunikasi yaitu telepon 
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genggam yang berfungsi untuk mempermudah telekomunikasi, yang kemudian 

konsumen menampakan perilaku membeli terhadap suatu produk, hal ini 

disebabkan oleh persepsi konsumen tersebut terhadap suatu produk. Dari berbagai 

penelitian tentang perilaku konsumen yang telah dilakukan, maka diketahui 

bahwa perilaku membeli yang ditampakan konsumen dipengaruhi oleh berbagi 

macam faktor, baik itu merek, ukuran, bentuk dan warna yang tentunya akan 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk. 

Konsumen cenderung mempersepsikan suatu produk sebelum melakukan 

pembelian  salah satunya berdasarkan sekumpulan kriteria yang berbeda karena 

mengingat kepentingan dan keterlibatan konsumen berbeda-beda. Persepsi 

terhadap kualitas mencerminkan perasaan konsumen yang secara menyeluruh 

mengenai suatu merk. Dalam konsep perilaku konsumen persepsi terhadap 

kualitas dari seorang konsumen adalah hal yang sangat penting, produsen 

berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk dapat menghasilkan suatu produk 

atau jasa yang bagus menurut konsumen (Parji, 1991). 

Konsumen cenderung menilai kualitas suatu produk berdasarkan faktor-

faktor yang mereka asosiasikan dengan produk tersebut. Faktor tersebut dapat 

bersifat instrinsik yaitu karakteristik produk seperti ukuran, warna, rasa atau 

aroma dan faktor ekstrinsik seperti harga, citra toko, citra merk dan pesan 

promosi. Apabila atribut-atribut yang terdapat dalam suatu produk itu sesuai 

dengan apa yang diinginkan konsumen maka ini akan menimbulkan minat 

membeli yang dikuti dengan adanya keinginan memiliki produk sehingga 
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menimbulkan suatu keputusan membeli Schiffman and Kanuk ( dalam Cahyono, 

1990). 

 Individu dalam memilih suatu produk selalu menginginkan produk yang 

baik dan berkualitas. Selama ini persepsi konsumen terhadap kualitas suatu 

produk masih diwarnai keragu-raguan karena konsumen hanya mendapatkan 

sedikit informasi yang objektif dari produsen. Informasi yang dioperoleh dari 

iklan-iklan yang beredar dimedia masa kadang dapat menyesatkan sedangkan 

konsumen membutuhkan informasi yang akurat untruk mempersepsikan kualitas 

produk sehingga dapat disesuaikan dangan kebutuhan dan keingginan agar dapat 

mempengruh keputusan membeli. Salah datu faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam proses pembalian adalah penglaman konsumen terhadap kualitas 

suatu produk. Pemilihan produk yang akan dibeli didasarkan pada informasi yang 

diperoleh tentang produk tersebut, terutama informasi yang berisi tentang kualitas 

produk yang ditawarkan oleh produsen.  

Dari uraiaan diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah ” apakah 

ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas produk dengan keputusan 

membeli ”. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis 

mengajukan penelitian dengan judul ” Hubungan antara persepsi kualitas produk 

dengan keputusan membeli”.   
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi terhadap kualitas 

produk dengan keputusan   membeli  

2. Ingin mengetahui seberapa  besar tingkat persepsi terhadap kualitas produk  

3. Ingin mengetahui seberapa  besar tingkat keputusan membeli  

4. Ingin mengetahui sebarapa besar peran persepsi terhadap kualitas produk 

dengan keputusan membeli 

 

C. Manfaat  Penelitian 

a. Bagi subjek penelitian (siswa-siswi SMA Negeri 1 Wirosari), pemahaman 

akan persepsi kualitas produk ini akan dapat membantu mereka lebih selektif 

dalam merespon suatu  produk ponsel, sehingga mengerti akan kualitas 

ponsel yang akan dibeli 

b. Bagi produsen (perusahaan ponsel Nokia), membantu perusahaan untuk 

dapat lebih meningkatkan persepsi di masyarakat tentang kualitas produk 

mereka secara positif, sehingga diharapkan meningkatkan pembelian dan 

dilanjutkan dengan pembelian ulang 

c. Bagi penelitian sejenis dan selanjutnya yang meneliti tentang pesepsi 

terhadapa kualitas produk dan keputusan membeli diharapkan dapat 

memberi masukan untuk mempertimbangkan faktor lain yang lebih 

berpengaruh sehingga bisa diambil kesimpulan yang lebih produktif 
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d. Bagi Ilmuan Psikologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan psikologi konsumen pada khususnya, berupa data 

empiris tentang keterkaitan persepsi terhadap kualitas produk dengan 

keputusan membeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




