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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Keberadaan handphone saat ini bagi masyarakat 

Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang istimewa atau 

mewah, handphone sudah menjadi kebutuhan pada khususnya 

masyarakat Kota Bandung, dan umumnya Masyarakat Indonesia, 

hal tersebut ditandai dengan jumlah kepemilikan handphone 

dimasyarakat Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Tifatul Sembiring (2014) bahwa “...pesatnya pertumbuhan 

komunikasi mobile, ada 270 juta pengguna ponsel.”. Berkaitan 

dengan jumlah pengguna telepon seluler, pada tahun 2012 Badan 

Pusat Statistik (BPS) merilis data pengguna telepon seluler 

berdasarkan provinsi atau klasifikasi daerah sebagai berikut: 

Tabel 1.1  

Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon 

Selular Menurut Provinsi dan Kualifikasi Daerah, 2012 (%) 
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Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa lebih 

dari 50% penduduk Indonesia di perkotaan menggunakan telepon 

seluler, bahkan penduduk pedesaan diseluruh provinsi Indonesia 

sudah menggunakan telepon seluler. Berkaitan dengan hal 

tersebut Padhke (2013) melalui Nielsen Company 

mengungkapkan kondisi pasar handphone di Indonesia dapat 

dilihat melalui infographic berikut:  
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Gambar 1.1 Infographics Smartphone Market Nears 

Saturation in Parts of Asia 

Sumber:http://www.livemint.com/r/LiveMint/Period1/2013/09/20

/Photos/g_Asia-mobile_web.jpg 

http://www.livemint.com/r/LiveMint/Period1/2013/09/20/Photos/g_Asia-mobile_web.jpg
http://www.livemint.com/r/LiveMint/Period1/2013/09/20/Photos/g_Asia-mobile_web.jpg
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Berdasarkan infographics tersebut dapat dijelaskan 

mengenai kondisi pasar smartphone di Indonesia. Penetrasi 

smartphone di Indonesia sebesar 23%, presentase orang yang 

memiliki lebih dari satu handphone sebesar 10%, dari jumlah 

pengguna smartphone di Indonesia yang memiliki smartphone 

jenis tablet pada tahun 2012 sebesar 1% dan meningkat pada 

tahun 2013 menjadi 5%, waktu rata-rata penggunaan smartphone 

orang Indonesia total waktu penggunaan adalah 196% dimana 

63% digunakan untuk berkomunikasi, 40% menggunakan 

aplikasi-aplikasi, dan 51% digunakan untuk hiburan, dari 30 hari 

terakhir 8% orang Indonesia menggunakan smartphone untuk 

menonton video, 56% orang Indonesia meng-klik iklan pada 

smartphone mereka dan 45% nya menerima iklan tersebut. Orang 

Indonesia memiliki tiga kriteria utama dalam memilih perangkat 

yang dibeli yaitu: sistem operasi, desain, dan merek, sedangkan 

dalam membeli smartphone orang Indonesia dapat dipengaruhi 

teman atau orang terdekatnya dan melalui iklan, majalah atau 

Koran.  

Data diatas menjelaskan bahwa Indonesia sebagai pasar 

yang menjanjikan bagi produsen handphone. Di Indonesia 

setidaknya terdapat kurang lebih 75 merek handphone yang 

diperdagangkan. Merek handphone yang diperdagangkan tersebut 

mempunyai spesifikasi yang berbeda, spesifikasi handphone 

merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh konsumen. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Padhke (2013) menjelaskan bahwa 



5 
 

terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan melalui 

smartphone yaitu berkomunikasi, menggunakan aplikasi-aplikasi 

dan menggunakan smartphone sebagai sarana hiburan. Dalam hal 

ini pengalaman penulis menggunakan smartphone, fungsi dari 

smartphone tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi namun 

penulis juga menggunakan untuk mengolah data, menerima dan 

mengirim e-mail, bermain game, menonton video atau untuk 

meng-update berita. Jika semua smartphone mempunyai fungsi 

yang sama lalu hal apa yang dapat membedakan produk yang 

ditawarkan oleh produsen smartphone kepada konsumen 

sehingga dapat menarik minat konsumen untuk memilih produk 

yang ditawarkan. Ada hal menarik dari hasil riset tersebut dalam 

hal the top three device selection criterion orang Indonesia akan 

memilih smartphone berdasarkan O/S (operating system), Design, 

dan Brand. Hal ini menjadi menarik karena ternyata orang 

Indonesia tidak menjadikan harga sebagai faktor utama dalam 

memilih smartphone. 

Penulis melakukan pra survey sesuai dengan survey yang 

dilakukan oleh Sagar Padhke mengenai device selection criterion, 

namun survey dilakukan dalam skala lebih kecil yaitu dengan 

menyurvey orang disekitar penulis yang berdomisili di Bandung, 

hasil pra survey tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Hasil Pra Survey 

 
Sumber: Data diolah tahun 2014  

Hasil pra survey tersebut menunjukkan bahwa dari 55 

responden menjawab Operating System (O/S), Brand, dan Design 

menjadi tiga urutan teratas kriteria pemilihan perangkat 

smartphone dari hasil pra survey tersebut dapat dijelaskan bahwa 

operating system merukapan kriteria yang paling besar yaitu 45% 

dan yang paling banyak memilih O/S adalah para pengguna 

Iphone sebesar 20%, pada urutan kedua adalah brand sebesar 

20% dimana pengguna Samsung lebih banyak memilih 

smartphone tersebut karena brand sebesar 9%, namun untuk 

pengguna Samsung persentase yang memilih brand dan O/S sama 

sebesar yaitu 9%, pada urutan ke tiga design sebesar 15%, design 

paling banyak dipilih oleh pengguna Samsung sebesar 5% dan 

pengguna Iphone sebesar 4%, pada urutan keempat Spesifikasi 

Hardware 7%, urutan ke lima Pixel 5%, urutan ke enam Aplikasi 

BBM 2%, urutan ke tujuh Aplikasi Tambahan 2%, urutan ke 

delapan O/S, Design, dan Brand (secara bersama-sama) sebesar 

2%, dan urutan ke sembilan Harga dan Kualitas Sebanding 

sebesar 2%. 
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Data diatas menjelaskan bahwa orang-orang disekitar 

penulis banyak yang menggunakan smartphone merek Iphone, 

Samsung, dan Sony Experia, kriteria dalam memilih smartphone 

orang disekitar memilih bahwa Iphone identik dengan O/S yang 

canggih, Samsung memiliki brand yang kuat, dan design menjadi 

urutan yang ketiga, hal tersebut sama dengan survey yang 

dilakukan Sagar Padhke (2013) dalam sekala nasional. 

Mencermati bahwa harga bukan merupakan kriteria utama yang 

mempengaruhi niat beli smartphone, masyarakat Indonesia bisa 

dikatakan sangat selektif memilih smartphone yang akan 

dibelinya dan perusahaan yang melakukan penjualan produknya 

di Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa yang harus 

mereka jual adalah barang yang berkualitas di Indonesia.  

Berkaitan dengan hal tersebut Kotler dan Kartajaya 

(2007) menjelaskan bahwa: Kita akan segera menyaksikan 

munculnya Marketing 3.0 atau era human-centric dimana 

konsumen akan diperlakukan sebagai manusia yang aktif, cemas 

dan kreatif. Mereka akan meminta lebih banyak partisipasi dalam 

penciptaan sebuah nilai. Mereka akan menuntut kegelisahan dan 

keinginan — bukan pada kebutuhan dan keinginan tradisional — 

yang teridentifikasi dan terpenuhi. Mereka akan meminta 

kreativitas mereka untuk dihargai. 

Jika diartikan dalam hal konsumen mengkonsumsi 

produk yang ada dipasaran maka penjelasan diatas dapat diartikan 

bahwa diera human centric pada dasarnya konsumen ingin 
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dihargai dimana barang yang mereka konsumsi bukan hanya 

sekedar dapat memenuhi kebutuhan mereka, namun mereka juga 

ingin barang yang mereka konsumsi sesuai dengan apa yang 

mereka harapkan bukan pada apa yang perusahaan sampaikan 

melalui iklan yang cenderung mengelabuhi konsumen dengan 

efek dramatisasi tayangan dan jika dilihat pada saat sekarang ini 

masyarakat Indonesia yang tinggal diperkotaan memiliki 

kehidupan yang dinamis dan kreatif. Banyak hal yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia diperkotaan melalui ponsel 

mereka, mulai dari berbagi foto dan berbincang-bincang, hal ini 

pun termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Padhke 

(2013) tentang alasan mengapa orang Indonesia membeli 

smartphone. 

Berkaitan dengan keinginan konsumen dihargai dimana 

barang yang dikonsumsi tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan 

dasar konsumen, belum lama ini ada fenomena dimana produk 

smartphone BlackBerry yang dari tahun 2008 menguasai pasar 

Indonesia mulai ditinggalkan oleh pelanggannya. Lukman (2013) 

menyebutkan alasan masyarakat Indonesia meninggalkan 

BlackBerry dan beralih ke ponsel lain adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada lagi fitur yang eksklusif 

Dua keunggulan sebelumnya, fitur e-mail, model keyboard 

QWERTY dan Blackberry Messenger (BBM) membuat 

jumlah pengguna ponsel BB melonjak di pasaran saat itu. Tapi 
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keunggulan itu mulai ditiru oleh vendor lain. Terlebih, kini 

BBM juga hadir untuk ponsel iPhone dan Android. 

2. Monoton 

Desain BlackBerry yang terkesan monoton dan pengalaman 

para pengguna yang tak berkembang membuat mereka bosan. 

Bahkan, menurut catatan, pengguna yang menggunakan BB 

kebanyakan punya ponsel lain (selain BB) untuk menunjang 

kebutuhan mereka. 

3. Peminat semakin sedikit 

Kenyataannya, meski harganya sudah turun, peminat Z10 

masih sangat sedikit. Menurut data, pengguna yang membeli 

Z10 biasanya mereka yang hanya tertarik pada fitur OS-nya 

yang baru. 

4. Blackberry tidak percaya diri 

Sejauh ini, kehadiran BBM pada platform lain membuat 

perusahaan tetap hidup. Tapi, sistem operasi keluarannya 

mungkin tak bisa bertahan lama. Tindakan yang paling 

mungkin dilakukan untuk bertahan adalah bermigrasi ke 

Android atau iOS. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wadu (2012) 

bahwa dalam hasil penelitiannya menunjukan ketersediaan fitur 

adalah faktor utama yang mempengaruhi minat beli konsumen. 

sedangkan untuk Smartphone symbian (Nokia) diperoleh 

harga merupakan faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen dan variabel fitur, ketepatan waktu, dan 
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dokumentasi adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

Produsen smartphone berlomba-lomba memproduksi 

smartphone yang dapat diterima oleh Masyarakat Indonesia, 

beberapa smartphone yang diingat oleh masyarakat adalah Iphone 

merupakan smartphone yang identik dengan O/S yang canggih, 

Samsung mempunyai brand yang dipercaya dibidang teknologi 

elektronik, citra merek yang kuat membuat Samsung menjadi 

pilihan banyak orang, prosesor, O/S dan design menjadi kekuatan 

yang ditawarkan, Sony Experia merupakan smartphone yang juga 

menjadi pilihan banyak orang, resolusi gambar yang tajam, 

megapixel kamera yang besar sehingga hasil foto dari kamera 

Sony Experia lebih jernih. Hal tersebut dilakukan oleh produsen 

smartphone tidak hanya untuk diferensiasi produk, namun 

spesifikasi yang canggih tersebut dilakukan untuk menarik minat 

beli konsumen. Niat beli khususnya masyarakat Kota Bandung 

dan umumnya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bagaimana 

smartphone dapat mengakomodir aktivitas, kreativitas, dan 

kehidupan masyarakat yang dinamis. 

Menurut Nathan Muto (2012:2) bahwa sistem operasi 

mobile atau Mobile OS adalah sistem operasi yang mengontrol 

Smartphone. Ini adalah perangkat lunak yang menjalankan 

telepon. Menurut Chitturi, Raghunathan dan Mahajan 

sebagaimana dikutip oleh Kotler dan Keller (2012:332) desain 

adalah totalitas fitur yang mempengaruhi bagaimana sebuah 
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produk terlihat, terasa, dan berfungsi untuk konsumen. Design 

menawarkan manfaat fungsional dan estetika dan menarik bagi 

kedua belah pihak rasional dan emosional kita. Brand menurut 

Kotler dan Amstrong (2012:231) Brand adalah nama, istilah, 

tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari ini, yang 

mengidentifikasi pembuat atau penjual produk atau jasa. 

Sedangkan brand image menurut Keller dalam Heding, Knudtzen 

dan Bjerre (2009:94) brand image adalah persepsi tentang merek 

yang tercermin dari asosiasi merek yang dihadirkan di memori 

konsumen, dan Menurut Belch dan Belch (2003:120) niat 

pembelian umumnya didasarkan pada pencocokan motif 

pembelian dengan atribut atau merek yang dipertimbangkan. 

Penelitian terdahulu terkait dengan niat beli smartphone 

juga mengungkapkan keterkaitan hal-hal tersebut diatas, menurut 

Yee, Siew, dan Fah (2013) pengguna smartphone sangat setuju 

bahwa mereka menggunakan smartphone karena sistem 

operasinya. Menurut Winayaka (2013) bahwa indikator-indikator 

brand image seperti kualitas produk dan afeksi dari para 

pengunjung berpengaruh positif terhadap purchase intention. 

Menurut Lee, Shu dan Park (2012) menyebutkan smartphone 

design diperlukan dalam rangka memberikan kemudahan dalam 

mengoprasikan perangkat tersebut sehingga design yang dapat 

memberikan kemudahan atas kompleksitas perangkat dapat 

mempengaruhi niat beli konsumen. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga 

research maupun jurnal atau karya ilmiah yang telah 

dikemukakan sebelumnya terdapat hal yang perlu diteliti, faktor 

utama apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam hal 

memproduksi smartphone sehingga dapat menarik niat beli 

konsumen. Merujuk pada fenomena yang dikemukakan oleh 

Enricko Lukman dan melalui penelitian yang dilakukan oleh 

Sagar Padhke, dan Ruth Mariana Bunga Wadu, penulis akan 

melakukan penelitian mengenai operating system, design, dan 

brand image smartphone, dari ketiga hal tersebut penulis akan 

meneliti mana yang paling signifikan pengaruhnya terhadap 

purchase intention, dan apabila ketiga hal tersebut disajikan 

dalam satu produk secara bersama-sama, seberapa besar 

pengaruhnya terhadap purchase intention, yang menjadi subjek 

penelitian ini adalah pengguna smartphone dikalangan mahasiswa 

Pasca Sarjana sedangkan objek penelitiannya adalah Kampus 

Pasca Sarjana Universitas Widyatama. Penelitian ini menjadi 

penting karena dapat memberikan informasi yang memadai bagi 

produsen smartphone. Penelitian terhadap masalah yang 

dikemukakan tersebut berjudul: pengaruh operating system, 

design, dan brand image smartphone terhadap purchase intention 

smartphone di Kalangan Mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas 

Widyatama. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, ada 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Dalam hal memilih smartphone masyarakat tidak selalu 

mempertimbangkan harga 

2. Niat Beli konsumen terhadap smartphone dipengaruhi oleh 

Fitur/ Operating System 

3. Kebutuhan konsumen atas smartphone semakin beragam 

4. Brand Image yang kuat dapat mempengaruhi terhadap niat 

beli Smartphone  

5. Design smartphone mempengaruhi niat beli konsumen 

1.3   Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Operating System terhadap Purchase 

Intention 

2. Bagaimana pengaruh Design terhadap Purchase Intention 

3. Bagaimana pengaruh Brand terhadap Purchase Intention 

4. Bagaimana pengaruh Operating System, Design, dan Brand 

terhadap Purchase Intention 

1.4   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan identifikasi dan rumusan 

masalah diatas, diperoleh bahwa tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Operating System terhadap 

Purchase Intention 

2. Untuk mengetahui pengaruh Design terhadap Purchase 

Intention 

3. Untuk mengetahui pengaruh Brand terhadap Purchase 

Intention 

4. Untuk mengetahui pengaruh Operating System, Design, dan 

Brand terhadap Purchase Intention  

1.5   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi 

kasus pada mata kuliah pemasaran atau mata kuliah perilaku 

konsumen di Program Magister Manajemen. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan secara praktis 

untuk pelaku bisnis atau akademisi dalam menyikapi 

perilaku beli konsumen handphone di Kota Bandung 

khususnya dan umumnya di Indonesia. 

 

 


