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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Fotografi merupakan bidang komunikasi visual yang banyak diminati di 

Indonesia bahkan di dunia.  Fenomena perkembangan dunia fotografi saat ini 

membuat kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex) tidak hanya dimiliki oleh 

orang yang memiliki hobi fotografi dan orang yang bekerja sebagai fotografer 

saja. Seiring perkembangan berkembangnya fotografi dan banyaknya peminat 

kamera DSLR, berkembang pula kelompok atau komunitas fotografi yang 

terbentuk saat ini dari mulai komunitas fotografi berdasarkan wilayah, jenis 

kamera, bidang foto tertentu, dan sebagainya (Wijaya & Paramita, 2014). 

Kamera digital tipe DSLR merupakan kamera profesional yang memiliki 

resolusi digital berkualitas dengan ketajaman gambar yang tinggi. Kamera ini  

dapat menggunakan variasi lensa sesuai kebutuhannya. Perkembangan teknologi 

semakin pesat menjadikan kamera digital pun mengalami peningkatan dalam 

kemudahan untuk digunakan oleh pemula ketika baru memiliki DSLR misalnya ; 

dapat melihat langsung gambar yang dihasilkan dalam satu pengambilan gambar 

tanpa harus diafdruk terlebih dahulu, memotret tanpa menggunakan film 

melainkan menggunakan memory card, tipe sensor lebih beragam, hingga proses 

akhir mengenai kemudahan percetakan dan efisiensi biaya serta waktu. 

Merek kamera yang bersaing di pasar Indonesia seperti Canon, Nikon, 

Sony, Pentax, Fuji dan juga Olympus, akan tetapi yang menguasai dan kuat 

bersaing hanya ada dua merek yaitu Canon dan Sony. Untuk penguasa pangsa 

pasar beberapa tahun belakang ini adalah Canon dengan masih diikuti dengan 

Sony dibelakangnya. Menurut Sukimin Thio (2013), selaku Manajer Pemasaran 

PT Nikon Indonesia, pasar kamera Indonesia terbilang menjanjikan. Belum 

banyak prinsipal yang secara serius menggarap pasar dan pada umumnya masih 

mengandalkan dari distributor. Pernyataan ini pun diperkuat oleh Nurcahyana 

(2010) dimana pasar kamera digital di Indonesia terbilang unik. Pada awalnya, 

pemasaran kamera digital terbilang sulit dikarenakan harga kamera yang masih 
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tergolong mahal. Perkembangan selanjutnya harga kamera untuk kelas pemula 

sudah mulai terjangkau dengan kisaran Rp 1 Juta-Rp 1,5 juta. 

Salah satu kamera yang banyak diminati adalah kategori DSLR. Menurut 

Sintra Wong (2014) sebagai Manajer Komunikasi PT Datascript, diantara 

berbagai jenis kamera seperti compact dan mirrorless yang kini kurang diminati 

dikarenakan tumbuhnya penjualan smartphone yang telah mewakili 

kemudahannya berdasarkan harga dan multifungsinya yang dibandingkan dengan 

kamera tersebut. Datascrip berhasil membawa Canon dalam urutan pertama 

produk kamera digital di Indonesia meski pada awal debut kamera digital 

mengalami hambatan (Nurcahyana, 2010). Kategori kamera DSLR memiliki 

keunggulan yang fleksibel dalam mengganti lensa – lensa sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsinya ketika digunakan secara komersil atau sebagai 

dokumentasi pribadi. Tren pasar di Indonesia mengalami perubahan sejak 

masyarakat Indonesia demam pada fotografi. Masyarakat selalu ingin 

mengabadikan momen di setiap acara dengan kamera. Pada kurun waktu 2005-

2008, pasar kamera digital Indonesia mulai diramaikan dengan kehadiran seri-seri 

professional yang termasuk dalam kategori DSLR (Nurcahyana, 2010).  

Produk kamera DSLR Nikon yang ada selama ini mendapatkan tempat 

yang cukup baik di mata konsumen. Produk tersebut mempunyai beberapa 

kelebihan jika dibandingkan dengan produk lain yang sejenisnya. Kelebihan 

tersebut antara lain menyediakan banyak fasilitas misalnya, after sales service, 

kualitas produk yang lebih khusus secara komersil, komunitas pengguna kamera 

Nikon dan sudah lamanya merek tersebut beredar di pasaran melalui banyak 

distributor dan pada bulan Februari 2013 Nikon membuka kantor resmi untuk 

aktivasi merek sekaligus meyakinkan konsumen bahwa Nikon semakin eksis di 

Indonesia.  

Tidak ada perusahaan yang tidak menginginkan mereknya sukses di 

pasaran. Begitu juga Nikon dalam memproduksi kamera-kamera terbaik. Nikon 

telah begitu terkenal di dunia dan juga di Indonesia. Untuk mengukur kesuksesan 

sebuah merek, hampir di setiap negara, termasuk Indonesia, mengabadikan dan 
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menggambarkan kesuksesan merek mereka dalam sebuah tabel peringkat yang 

tersaji oleh suatu lembaga survei.  

Merek Top Indonesia adalah merek yang dirumuskan oleh Frontier 

Consulting Group berdasarkan mind share, market share, dan commitment share. 

Mind share mengindikasikan kekuatan merek di dalam benak konsumen kategori 

produk bersangkutan. Market share menunjukkan kekuatan merek di dalam pasar 

tertentu dalam hal perilaku pembelian aktual dari konsumen. Commitment share 

menjelaskan kekuatan merek dalam mendorong konsumen untuk membeli merek 

terkait di masa mendatang (Suyanto, 2007). Hasil survei dari lembaga tersebut 

terangkum dalam top brand award yang menjadikan persaingan antar merek lebih 

bergengsi dan terkenal di penetrasi pasar.  

 

Tabel 1.1 : Data Top Brand Index Kategori Kamera Digital di Indonesia Tahun 

2012-2014. 

TOP BRAND INDEX 

Merek Tahun 2012 Tahun 2013 
Tahun 2014 

(Oktober) 

Canon 35,4% 35,2% 38,6% 

Sony 32,4% 27,6% 28,7% 

Nikon 7,1% 6,6% 6,9% 

Samsung 5,9% 6,6% 8,1% 

Kodak 4,0% 4,1% 3,1% 

Fuji 2,4% - - 

Panasonic 2,0% - - 

Olympus 2,0% 3,4% 3,1% 

Casio 1,0% 3,2% 2,4% 

Sumber : Top Brand Award, Oktober 2014 
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Tabel 1.2 : Kamera DSLR Terpopuler Tahun 2013 – 2014 di Flickr. 

Peringkat Tahun 2013 Tahun 2014 

1 Canon EOS 7D (2,6%) Canon EOS 7D (3,2%) 

2 Canon EOS 600D (2,5%) Nikon D7000 (2,4%) 

3 Nikon D7000 (2,4%) Nikon D7000 (2,3%) 

4 Nikon D90 (2,4%) Canon EOS 60D (2,3%) 

5 Canon EOS 550D (2,3%) Canon EOS 5D Mark III (2,2%) 

6 Canon EOS 60D (2,2%) Nikon D3100 (2,0%) 

7 Nikon D3100 (2,0%) Nikon D90 (2,0%) 

8 Nikon D5100 (1,7%) Nikon D5100 (1,8%) 

9 Canon EOS 5D Mark III (1,5%) Canon EOS 6D (1,6%) 

10 Nikon D700 (1,2%) Nikon D3200 (1,2%) 

Sumber : Flickr (Jejaring Foto dan Video), Roth, Maret 2015.  

Tabel 1.1 menunjukkan dari kategori digital dari berbagai merek, indeks 

kamera digital Nikon menempati peringkat ke 3 pada tahun 2013 mengalami 

penurunan dari 7,1% menjadi 6,6%, namun pada tahun 2014 posisi Nikon diambil 

alih oleh Samsung walaupun memiliki peningkatan sebesar 0,3% dari tahun 

sebelumnya. Merek Nikon dalam kategori kamera profesional tercatat sebagai 

merek yang terkuat sekaligus terpercaya hingga mampu menciptakan loyal 

costumer (Wulandari,  2014). Namun berdasarkan indeks tertinggi dari tahun 

2012 – 2014 Merek Canon selalu menempati peringkat pertama hal ini 

menunjukan bahwa konsumen lebih memilih merek lain selain kamera digital 

Nikon, walaupun Nikon telah melakukan langkah strategis dalam aktivasi merek 

seperti ekspansi channel distribusi, melakukan konsep open channel, membenahi 

strategi pricing, dan komunikasi pemasaran secara massif. Pada tabel 1.2 data 

yang dirampung oleh situs web untuk berbagi foto dan komunitas daring fotografi 

raksasa yaitu Flickr bahwa pada tahun 2013 dan 2014 merek Canon EOS 7D 

merupakan kamera terpopuler yang dimiliki oleh pengguna untuk berbagi foto 

pada situs web tersebut, sedangkan merek Nikon D7000 berada pada posisi ke dua 

pada tahun 2014. 
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Persaingan kualitas produk dari produsen kamera DSLR ini dapat 

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra merek produk. Konsumen 

selalu mengikuti perkembangan kualitas produk kamera DSLR dalam menentukan 

pilihannya. Pada tabel 1.1 menyatakan Indeks merek Canon selalu menempati 

posisi teratas, akan tetapi upaya Nikon yang telah melakukan aktivasi merek 

nampak kesulitan menjadikan merek ternama di Indonesia. Berdasarkan penelitian 

Nurcahyana (2010) mengenai kualitas Nikon, bahwa produk untuk kelas Sport 

Journalist yaitu Nikon D3 kamera ini mempunyai kemampuan yang pintar karena 

ditunjang dengan dual processor, sehingga memudahkan rekan-rekan jurnalis 

untuk melakukan pekerjaannya. Namun Canon terlihat kewalahan dengan adanya 

produk ini, terbukti dengan Canon terburu-buru mengenalkan produk untuk 

keperluan jurnalis, yaitu Canon 1D Mark III. Padahal jarak keluarnya produk ini 

dengan Canon ID Mark II belum terlalu lama. Para jurnalis banyak yang kecewa 

karena fasilitas tidak berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Dalam kasus ini, 

persepsi konsumen mengenai produk Canon mengartikan bahwa produk Nikon 

lebih baik dalam hal fasilitas yang tersedia misalnya dalam hal teknologi terbaru 

ketimbang Canon. Oleh karena itu, respon positif perilaku pelanggan akan 

menentukan minat beli yang ditentukan oleh konsumen kepada kamera yang 

beragam seperti halnya teknologi, harga, ataupun relasi teman.  

Jika suatu merek yang terkenal, maka akan meningkatkan minat beli oleh 

calon konsumen (Kamin & Marks dalam  Chi, 2009). Apabila sebuah produk 

memiliki brand awareness yang tinggi dapat meningkatkan minat beli yang tinggi 

pula (Chi et al, 2009), serta evaluasi yang diambil oleh konsumen lebih baik 

dikarenakan tingginya pangsa pasar dan kualitas yang dievaluasi (Dodds dalam 

Chi et al, 2009). Dalam manajemen strategis, banyak perusahaan meyakini bahwa 

pangsa pasar yang luas akan meningkatkan reputasi, profit, keunggulan bersaing 

dan persepsi kualitas yang positif (Liaw et al, 2004). Seseorang yang ingin 

membeli suatu kamera terlebih dahulu mencari informasi mengenai produk yang 

ingin dibelinya. Banyaknya merek kamera yang ada di Indonesia menjadikan para 

pemula fotografi yang hendak mengambil keputusan mesti mengevaluasi 

mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk–produk tersebut. Sehingga 
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informasi ini dapat menjadi alternatif yang sesuai keinginan konsumen (Wijaya & 

Paramita, 2014). Setelah calon konsumen mengetahui kamera yang sesuai dengan 

kriterianya dalam bentuk minat beli maka ia melakukan tindakan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk. Setelah pembelian, konsumen mengalami puas 

atau tidaknya menjadi persepsi pada produk tersebut. Sehingga persepsi yang 

diciptakan setelah pembelian kamera dapat menjadi komunikasi yang positif atau 

negatif mengenai kualitas terhadap produk.  

Pengalaman seseorang membeli sesuatu produk berdasarkan aspek 

kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi berlandaskan atas dasar motif 

rasional dan emosional (Liaw et al, 2004). Motivasi adalah kebutuhan yang cukup 

mampu mendorong seseorang bertindak (Kotler & Keller, 2009). Motivasi 

tersebut muncul karena ada kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan 

sendiri muncul karena ada konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang 

seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Definisi yang lebih 

spesifik tentang motivasi ialah dapat digambarkan sebagai tenaga pendorong 

dalam diri individu yang memaksa mereka untuk memenuhi kebutuhan. Tenaga 

pendorong tersebut dihasilkan oleh keadaan tertekan, yang timbul sebagai akibat 

kebutuhan yang tidak terpenuhi. Individu secara sadar maupun tidak sadar 

berjuang untuk mengurangi ketegangan tersebut melalui perilaku yang mereka 

harapkan akan memenuhi kebutuhan mereka dan dengan demikian akan 

membebaskan mereka dari tekanan yang mereka rasakan. Tujuan tertentu yang 

mereka pilih dan pola tindakan yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut merupakan hasil pemikiran dan proses belanja individu (Schiffman & 

Kanuk, 2008).  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

melakukan pembelian (Boonlertvanich,2009). Namun sebelum adanya keputusan 

pembelian, pada awalnya konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu merek 

yang dikenalinya. Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana 

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, 

berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau 

bahkan menginginkan suatu produk (Kotler & Keller, 2012). Adji dan Semuel 
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(2014) menyatakan bahwa kepuasan dan keyakinan pelanggan dapat 

meningkatkan minat pembelian konsumen. Minat beli pada dasarnya merupakan 

perilaku pelanggan merespon positif terhadap kualitas serta kepuasan yang 

didapatkan konsumen dari perusahaan. Hal tersebut akan membuat konsumen 

untuk melakukan kegiatan kunjungan atau mengkonsumsi produk perusahaan 

tersebut.  

Produk yang berkualitas diharapkan dapat memberikan nilai bagi 

konsumen yang menggunakannya. Konsumen akan menampakkan perilakunya 

setelah melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang akan diambil dalam 

membeli suatu produk. Artinya, Persepsi kualitas dan minat beli memiliki 

hubungan yang positif (Chang & Wu dalam Chi et al, 2006).. Konsumen sering 

menilai kualitas dari sebuah produk atau berdasarkan berbagai informasi yang 

mereka asosiasikan dengan produk (Schiffman & Kanuk, 2004). Persepsi kualitas 

dari konsumen terhadap suatu produk dapat bersifat positif dan negatif mengenai 

informasi yang diterima atau dari pengalaman konsumen setelah menggunakan 

atau mengonsumsi atas produk tertentu.  

Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan 

dalam mendongkrak angka penjualan produknya. Perilaku konsumen menjadi 

salah satu faktor terpenting dalam usaha pemasaran sebuah produk bagi 

perusahaan. Dalam konsep pemasaran, salah satu cara untuk mencapai tujuan 

perusahaan adalah dengan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen 

sehingga produk mampu diserap oleh pasar (Kotler & Amstrong, 2001). Minat 

beli pada kamera DSLR Nikon merupakan langkah awal dalam pengembangan 

permintaan untuk produk tersebut. Dikarenakan adanya motivasi tertentu yang 

dimiliki oleh seorang konsumen apa yang diharapkan akan tercapai setelah 

melakukan tindakan pembelian ataupun sebaliknya. Dalam motivasi pembelian 

terbagi menjadi rasional motif dan emosional motif (Setiadi, 2010). Produk 

kamera DSLR Nikon yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu 

pembentukan motivasi konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. 

Tugas bagi seorang pemasar mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan 
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memuaskan konsumen melalui produk yang diciptakan serta ditawarkan di pasar 

khususnya pada produk Kamera DSLR Nikon.  

Penelitian tentang psikologi konsumen dalam Fredereca dan Chairy (2010) 

menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukan indikator motivasi konsumen, 

persepsi konsumen dan pembelajaran konsumen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian kembali pada smartphone Blackberry, 

melainkan sikap konsumen merupakan elemen dalam psikologi yang 

mempengaruhi keputusan pembelian kembali secara signifikan. Perbedaan 

penelitian psikologi konsumen dinyatakan dalam Saputra dan Semuel (2013) 

bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

motivasi konsumen. Serta, hasil penelitian mengenai motif belanja konsumen 

antara Hanzaee dan Rezaeyeh (2012) dengan Topaloglu (2012)  menyatakan 

bahwa nilai utilitarian menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan nilai 

hedonis, sedangkan Leha dan Subagio (2014) menyatakan nilai hedonis yang 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan nilai utilitarian.   

Keyakinan informasi mengenai produk kamera DSLR oleh konsumen 

akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek tertentu untuk 

dibeli, hal ini berkaitan dengan persepsi yang dikembangkan. Berdasarkan 

penelitian Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) persepsi kualitas memiliki 

dampak yang positif terhadap minat beli. Penelitian Chi et al. (2012) mengenai 

persepsi kualitas dan menghubungkan brand awareness terhadap minat beli 

menunjukkan hasil terdapat pengaruh antara persepsi kualitas terhadap minat beli, 

dimana konsumen akan mengevaluasi persepsi kualitas dari sebuah produk yang 

dibelinya setelah pengalaman pembeliannya.  

Penelitian ini menggunakan objek merek bernama Nikon khususnya 

kamera DSLR, persepsi terhadap produk kamera DSLR Nikon mempengaruhi 

apakah konsumen akan menilai suatu produk berupa penilaian positif dan negatif. 

Persepsi yang  positif terhadap merek tersebut akan memungkinkan konsumen 

untuk tertarik terhadap merek Nikon, namun sebaliknya apabila persepsi yang 

negatif yang ditampakkan akan menghindari merek tersebut. Selain pemaparan 

teori persepsi yang memiliki pengaruh terhadap minat beli, adapun motif – motif 
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ketertarikan minat konsumen terhadap kamera DSLR Nikon dalam menentukan 

pembelian apakah berupa rasional motif atau emosional motif yang disesuaikan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pemaparan teori yang ada maka penelitian ini mengkaji 

mengenai motivasi konsumen, persepsi kualitas terhadap minat beli. Penelitian 

akan dilakukan dengan judul “Pengaruh Motivasi Konsumen dan Persepsi 

Kualitas Terhadap Minat Beli Konsumen Kamera DSLR di Bandung.”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat top brand 

tentang sulitnya Nikon mencapai posis pertama hampir selama tiga tahun dari 

persentase yang berfluktuasi, dan bagaimana cara untuk meningkatkan top brand 

yang berdampak pada peningkatan penjualan kamera DSLR Nikon di Indonesia  

melalui beberapa variabel yang diteliti yang mempengaruhi minat beli konsumen, 

maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut:  

1. Apakah motivasi konsumen berpengaruh terhadap minat beli kamera DSLR 

Nikon di Bandung ? 

2. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap minat beli kamera DSLR 

Nikon di Bandung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah teridentifikasi diatas, yaitu : 

1. Untuk mengetahui motivasi konsumen berpengaruh terhadap minat beli 

kamera DSLR Nikon di Bandung. 

2. Untuk mengetahui persepsi kualitas berpengaruh terhadap minat beli kamera 

DSLR Nikon di Bandung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan tentang motivasi konsumen, persepsi kualitas 

apakah dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen di Bandung, hasil 

penelitian ini diharapkan untuk: 

1.4.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui antara motivasi konsumen dan 

persepsi kualitas terhadap minat beli konsumen kamera DSLR Nikon di Bandung 

Berbagai literatur dan penelitian mengenai motivasi konsumen dan persepsi 

kualitas tentunya sangat beragam. Namun objek yang diteliti tentunya memiliki 

perbedaan karakteristik dan selalu berubah selera karena adanya inovasi- inovasi 

sepertihalnya kebutuhan ‘melek’ teknologi bagi Perusahaan menuntut pasar 

persaingan yang semakin kompetitif.   

Fredereca dan Chairy (2010) menyatakan hasil penelitian motivasi 

konsumen, persepsi konsumen dan pembelajaran konsumen tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian, perbedaan penelitian psikologi 

konsumen dinyatakan dalam Saputra dan Semuel (2013) bahwa faktor yang paling 

dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah motivasi konsumen.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif belanja konsumen antara Hanzaee 

dan Rezaeyeh (2012), juga Topaloglu (2012) menyatakan nilai utilitarian 

menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan nilai hedonis, sedangkan 

Leha dan Subagio (2014) menyatakan nilai hedonis yang memiliki pengaruh yang 

lebih besar dibandingkan nilai utilitarian, dimana dalam penelitian ini nilai 

utilitarian diasumsikan sebagai motif rasional sedangkan nilai hedonis 

diasumsikan sebagai motif emosional. Pembuktian empiris terdahulu dijadikan 

acuan untuk mengetahui motivasi konsumen terhadap minat beli pada kamera 

DSLR Nikon di Bandung. Apabila pembuktian empiris menunjukkan bahwa 

motivasi konsumen berpengaruh terhadap minat beli, maka penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Saputra dan Semuel (2013), Hanzaee dan Rezaeyeh (2012), serta 

Topaloglu (2012). Apabila penelitian ini terbukti berbeda, maka faktor 

penyebabnya diharapkan dapat teridentifikasi berupa faktor motif rasional dan 

motif emosional sebagai indikator motivasi konsumen yang mempengaruhi minat 
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beli konsumen. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap teori dan 

penelitian mendatang mengenai motivasi konsumen untuk memiliki sebuah 

produk. 

Penelitian Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) menunjukkan 

bawah persepsi kualitas memiliki dampak yang positif terhadap minat beli, dan 

Chi et al. (2012) mengenai persepsi kualitas terhadap minat beli menunjukkan 

hasil terdapat pengaruh antara persepsi kualitas terhadap minat beli. Apabila 

penelitian ini menunjukkan perbedaan, maka faktor penyebabnya diharapkan 

dapat teridentifkasi misalnya, faktor yang mempengaruhi minat beli adalah kinerja 

produk, fitur produk, estetika produk, konformasi produk, dan daya tahan produk 

sebagai indikator dalam persepsi kualitas. Sehingga dapat memberikan kontribusi 

terhadap teori dan penelitian mendatang dalam pertimbangan konsumen memilih 

sebuah produk. 

1.4.2 Kontribusi Praktis  

Dalam penelitian ini membahas bagaimana motif – motif dan persepsi 

yang dilakukan oleh konsumen pada masyarakat di Bandung dalam menentukan 

minat belinya terhadap produk kamera DSLR Nikon serta dapat berupa kajian 

untuk ilmu disiplin pemasaran, serta khususnya bagi suatu perusahaan kamera 

digital sebagai bahan masukan serta bahan pertimbangan di dalam mengambil 

keputusan dalam menyikapi masalah yang menyangkut dengan motivasi 

konsumen dan persepsi kualitas terhadap minat beli. Melalui penelitian ini 

diharapkan manajemen perusahaan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan 

dari motivasi konsumen dan menerapkan persepsi yang baik agar minat beli 

konsumen dapat tercapai. 

 

1.5 Definisi Variabel Penelitian 

Agar penelitian mempunyai penelitian yang dapat dimengerti pembaca, 

maka perlu dijabarkan variabel-variabel dalam definisi sebagai berikut: 

1.5.1 Motivasi Konsumen 

Motivasi adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang mendorong 

seseorang untuk mencari kepuasaan atau kebutuhan tersebut (Kotler dan 
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Amstrong, 2008). Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu.  

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis (kebutuhan muncul dari tekanan biologis, 

seperti lapat, haus, dan tidak nyaman). Kebutuhan yang bersifat psikogenis 

(kebutuhan muncul dari tekanan psikologis, seperti kebutuhan yang bersifat, 

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan 

kelompok). Kebutuhan akan menjadi motif jika didorong hingga mencapai level 

intensitas yang memadai (Kotler dan Keller, 2009). 

Dari pernyataan tersebut motivasi seseorang ketika adanya hasrat untuk 

memiliki akan kebutuhan dan mencari kepuasaan dalam produk kamera DSLR 

dapat menjadi motif untuk mencapai level intensitas yang lebih tinggi. Misalnya, 

ingin mendapatkan penghargaan dan rasa memiliki anggota di kelompok atau 

komunitas fotografi tentunya kebutuhan untuk memiliki kamera sangat tinggi.  

1.5.2 Persepsi Kualitas  

Dalam istilah, persepsi kualitas merupakan menyediakan kebutuhan-

kebutuhan pelanggan berupa produk atau layanan (customization) serta 

memberikannya kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dapat dipertanggung-

jawabkan (reliability) (National Quality Research Center, 1995 dalam 

Kittilertpaisan & Chanchitpreecha, 2013).  Persepsi kualitas adalah suatu penilaian 

subjektif konsumen pada kualitas produk, konsumen akan mengevaluasi kualitas 

produk dari perasaan mereka dan pengalaman sebelumnya (Chi et al., 2009). 

Dalam pengertian yang luas, kualitas sebagai keunggulan dari sebuah produk atau 

layanan tertentu. Ringkasnya, Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen 

mengenai superioritas dan keunggulan produk - produk (Zeithaml dalam Choi & 

Kim, 2013).  

Pemaparan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

kualitas adalah suatu penilaian dari konsumen terhadap kualitas atau keunggulan 

produk berdasarkan fungsinya dari produk-produk yang sejenis. Dalam membeli 

suatu produk tentunya konsumen akan memiliki pengalaman mengenai persepsi 

terhadap kualitas produk, maka konsumen akan mengevaluasi manakah merek 

yang memiliki produk berkualitas dan tidak mengecewakan dari berbagai merek 

yang ada di pasar atau sebaliknya. 
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1.5.3 Minat Beli 

 Pemahaman tentang perilaku konsumen akan berpengaruh signifikan 

terhadap proses pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik untuk 

pengembangan maupun pengimplikasian strategi pemasaran. Mengetahui motif 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan membantu mempermudah 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan 

menginginkan suatu produk (Kotler & Keller, 2012). Minat beli pada dasarnya 

adalah perilaku pelanggan dimana pelanggan merespon positif terhadap kualitas 

serta kepuasan yang di dapatkan konsumen dari perusahaan dimana hal tersebut 

akan membuat konsumen untuk melakukan kegiatan kunjungan atau 

mengkonsumsi produk perusahaan tersebut. Dengan terciptanya kepuasan 

konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan 

perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis serta akan membentuk suatu 

rekomendasi bagi konsumen yang dapat menguntungkan perusahaan.  

 

1.6 Outline Skripsi 

Outline skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian 

informasi berdasarkan urutan dan aturan logis penelitian. Pembahasan skripsi ini 

disusun dalam lima bab yang secara keseluruhan membahas pengaruh motivasi 

konsumen dan persepsi kualitas terhadap minat beli konsumen pada produk DSLR 

di Bandung. Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan judul skripsi yang 

menggambarkan secara singkat tentang masalah yang diteliti. Kemudian skripsi 

diawali bab 1 yang berisi pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ada beberapa 

uraian dan penjelasan mengenai rumusan singkat tentang pokok-pokok yang akan 

dibahas seperti identifikasi masalah yang merupakan pertanyaan pokok dari 

keseluruhan peneliti.  

Tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, merinci apa yang ingin 

diketahui penulis dalam bentuk pertanyaan. Manfaat dari kegunaan penelitian 
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yang dihasilkan dari proses penelitian dan sumbangan penelitian terhadap 

perkembangan ilmu manajemen dan pemasaran serta definisi yang digunakan agar 

penelitian mempunyai batas pengertian yang jelas dan membahas tentang outline 

penelitian. 

Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang memuat informasi tentang teori 

yang menjadi latar belakang penelitian atau uraian tentang teori- teori yang 

terdahulu atau sebelum penelitian ini dilakukan untuk mendukung pemahaman 

yang lebih luas dalam pengertian terkait teori tersebut, membahas variabel-

variabel yang digunakan, tinjauan pustaka juga membantu dalam menyusun 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Kerangka pemikiran adalah 

pola nalar peneliti dalam menjawab masalah yang diturunkan dari teori. 

Sedangkan, pengembangan hipotesis dilakukan dengan menggunakan teori yang 

relevan atau dengan logika hasil-hasil penelitian sebelumnya 

Pada bab 3 yaitu berisi uraian mengenai metodologi penelitian. Dimana 

dimulai dari objek penelitian yang dilakukan pada masyarakat dikota Bandung 

yang belum pernah melakukan pembelian produk kamera DSLR, desain penelitian 

yang akan dilakukan, operasional penelitian, jenis penelitian, dan metode 

penelitian. 

Pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu memuat pendeskripsian 

yang dilakukan menyangkut data dan hasil penelitian. Pendeskripsian tersebut 

meliputi hasi pengukuran variabel-variabel yang akan diteliti, pengujian hipotesis, 

analisis hasil penelitian,  dan interprestasi data. 

Selanjutnya pada akhir bab yaitu di bab 5 simpulan dan saran yang 

merupakan bab terakhir, dimana bagian ini diambil kesimpulan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran dapat bermanfaat bagi perusahaan agar dapat 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari banyaknya informasi-

informasi dalam pemecahan masalahnya. Serta, perusahaan dapat memahami pula 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam. 


