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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1  Telecommunication 

Menurut Goleniewski (2003:3) kata telekomunikasi 

memiliki asal kata dalam bahasa Yunani: tele berarti “lebih jauh,” 

dan communicara berarti “kemampuan untuk berbagi”, oleh 

karena itu, telekomunikasi secara harfiah berarti “berbagi 

informasi melalui jarak jauh”. Telekomunikasi adalah cara hidup. 

Telekomunikasi mempengaruhi bagaimana dan dimana Anda 

melakukan segala sesuatu – hidup, bekerja, bermain, 

bersosialisasi, menghibur, melayani, belajar, mengajar, istirahat, 

menyembuhkan, dan melindungi. Telekomunikasi telah menjadi 

peran penting dalam membentuk masyarakat dan budaya, serta 

dalam membentuk bisnis dan ekonomi. 

Sedangkan, menurut Freeman (2005:1) telekomunikasi 

meliputi komunikasi elektrik jarak jauh pada suara, data, dan 

informasi gambar. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh melalui 

komunikasi elektrik yang dapat mempengaruhi bagaimana dan 

dimana Anda melakukan segala sesuatu – hidup, bekerja, 

bermain, bersosialisasi, menghibur, melayani, belajar, mengajar, 

istirahat, menye,buhkan, dan melindungi, yang mana komunikasi 

elektrik ini meliputi suara, data, dan informasi gambar. 
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Menurut Goleniewski (2003:8) tentang perkembangan 

telekomunikasi, kita bergerak menjauh dari komunikasi manusia 

ke manusia ke era komunikasi dari mesin ke mesin. Perangkat 

telah menjadi semakin cerdas, dan salah satu karakteristik dari 

sistem yang cerdas adalah bahwa sistem yang cerdas itu dapat 

berkomunikasi. Sebagai seluruh bidang dari komunikasi 

memungkinkan perangkat tumbuh, begitu juga dengan volume 

lalu lintas di antara mereka. Sebagai hal-hal yang cerdas 

perangkat mulai mengambil banyak tugas dan komunikasi yang 

manusia pertukarkan secara tradisional, mereka akan mengubah 

tatanan masyarakat. 

Sedangkan, menurut The International Bank for 

Reconstruction and Development/The World Bank, Info Dev, and 

The International Telecommunication (2011:3) mengenai 

telekomunikasi, evolusi jangka panjang teknologi dan layanan 

baru berlangsung terus-menerus, dengan fokus perhatian pada 

semakin pentingnya telekomunikasi untuk ekonomi nasional dan 

pertumbuhan perdagangan internasional di bidang jasa 

telekomunikasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa, pada era sekarang ini komunikasi dari manusia ke 

manusia mulai tergantikan dengan komunikasi mesin ke mesin 

dan perangkat dengan sistem yang cerdas mulai tumbuh dan 

mengubah tugas dan komunikasi yang manusia dilakukan secara 

tradisional. Evolusi jangka panjang ini menjadi penting bagi 
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ekonomi nasional dan pertumbuhan perdagangan international di 

bidang jasa telekomunikasi. 

2.2  Smartphone 

Menurut Rittinghouse dan Ransome (2010:236) 

Smartphone, bagi sebagian besar pengguna, pada umumnya 

menyatakan bahwa smartphone adalah perangkat mobile yang 

menawarkan kemampuan kecanggihan diluar yang ditawarkan 

oleh ponsel biasa. Versi modern datang dengan fungsionalitas 

seperti PC. Banyak model-model baru telah disesuaikan dengan 

sistem operasi dan perangkat lunak terkait yang menyediakan 

antarmuka standar. Hampir semua fitur smartphone telah maju 

seperti email, akses internet, instant mesagging, dll. Smartphone 

lebih dari sekedar ponsel seperti yang lain. Mereka menyediakan 

akses cepat ke web, yang diterjemahkan ke dalam kemampuan 

kolaborasi langsung. 

Sedangkan, menurut Yang, Zheng, dan Ni (2007:4) 

Smartphone, Umumnya, smartphone adalah kuat, ponsel multi-

fungsi yang menggabungkan sejumlah fungsi PDA, seperti 

penjadwalan pribadi, kalender, dan buku alamat, serta 

kemampuan untuk mengakses layanan internet dan aplikasi baik 

menggunakan keypad atau stylus. Selain membuat panggilan dari 

smartphone, pengguna dapat menjelajahi web, memeriksa e-mail, 

membuat dokumen, bermain game online, update schedules, atau 

mengakses jaringan perusahaan melalui jaringan pribadi virtual 

(VPN). Akses internet nirkabel diaktifkan melalui jaringan 
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nirkabel seluler – seperti GSM/GPRS, CDMA, CDMA200, atau 

WCDMA, antara lain. 

Sedangkan menurut Ilyas dan Ahson (2006:2-3) 

Smartphone mengintegrasikan fungsi PDA dengan handset suara-

sentris. Smartphone memungkinkan pengguna untuk mengakses 

e-mail nirkabel, browsing Intrernet dan terhubung dengan aman 

ke jaringan perusahaan. Smartphone memungkinkan pengguna 

untuk memulai dan menanggapi komunikasi dalam berbagai cara. 

Smartphone memberikan pengguna pilihan untuk berkomunikasi 

melalui suara atau teks bersama dengan kemampuan untuk 

mengakses informasi dan layanan saat bepergian. Pengguna 

smartphone dapat melakukan sinkronisasi janji mereka, kontak, 

kalender, dan e-mail. Smartphone membantu meningkatkan 

produktivitas pengguna. Smartphone dirancang untuk ramping, 

faktor bentuk ringan yang terintegrasi elegan dengan yang dapat 

digenggam. Smartphone adalah tombol-sentris. Smartphone telah 

terpasang kemampuan untuk Wi-Fi atau dapat menerima kartu 

Wi-Fi tambahan. Smartphone telah terpasang kemampuan untuk 

Bluetooth atau dapat menerima kartu Bluetooth tambahan secara 

terpisah. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

smartphone adalah perangkat mobile yang menawarkan 

kemampuan kecanggihan yang mempunyai fungsi seperti 

komputer (PC) dan mengintegrasikan sejumlah fungsi personal 

data assistant (PDA) dengan voice-centric handset. Smartphone 
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mempunyai kemampuan untuk mengakses layanan internet dan 

aplikasi baik menggunakan keypad atau stylus seperti menjelajahi 

web, memeriksa e-mail, membuat dokumen, bermain game 

online, update schedules, atau mengakses jaringan perusahaan 

melalui jaringan pribadi virtual (VPN), dan smartphone telah 

terpasang Wi-Fi dan Bluetooth untuk komunikasi data. 

2.3  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelian 

Smartphone 

Menurut Yee, Siew, dan Fah (2013:2437-2438) faktor-

faktor yang mempengaruhi pembelian Smartphone dari hasil studi 

menunjukkan mayoritas pengguna Smartphone akan 

mempertimbangkan fitur produk pada awalnya. Kenyamanan 

adalah pertimbangan kedua berdasarkan penelitian. Pertimbangan 

ketiga keputusan pembelian Smartphone adalah Merek. Pengaruh 

social juga memiliki dampak yang signifikan pada pengguna 

Smartphone dalam melakukan keputusan pembelian, dimana 

pengguna mengacu kepada teman, keluarga, dan orang-orang 

disekitar mereka. Terakhir, harga memiliki dampak setidaknya 

pada Keputusan Pembelian pengguna Smartphone, yang 

menunjukkan bahwa strategi harga tidak harus menjadi perhatian 

utama bagi perusahaan. Harga smartphone tidak akan begitu 

penting bagi pengguna dan merupakan variabel terakhir yang 

perlu dipertimbangkan. 

Sedangkan, menurut Naing dan Chaipoopirutana 

(2014:190) faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 
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Smartphone dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi kualitas, 

citra produk, aspirasi konsumen, nilai emosional, sikap terhadap 

produk dan niat beli. 

Menurut Qun, et al., (2012:65) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian Smartphone dari hasil penelitian 

kesimpulannya, penelitian telah bertemu tujuan utamanya dengan 

memvalidasi bahwa pengaruh social, harga dan kompatibilitas 

yang berpengaruh signifikan niat pembelian sementara hanya 

keuntungan relative mengalami dampak yang kurang terhadap 

variabel terkait. 

Menurut Uddin, Lopa, dan Oheduzzaman (2014:27) 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian Smartphone, dalam 

kasus memilih merek ponsel, pada umumnya faktor-faktor yang 

dipertimbangkan oleh pelanggan meliputi atribut fisik, harga, 

pengisian, dan fasilitas operasi, ukuran dan berat, rekomendasi 

teman dan kolega, rekomendasi tetangga dan iklan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam membeli smartphone konsumen banyak 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pilihannya, faktor yang paling utama menjadi pertimbangan 

adalah atribut produk yang dimiliki oleh smartphone dan 

pengaruh sosial terhadap smartphone yang akan dipilih oleh 

konsumen, pemilihan smartphone yang dilakukan oleh konsumen 

disebut juga perilaku konsumen. 
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2.4  Atribut Produk 

Menurut Blythe dan Zimmerman (2005:130) atribut 

produk meliputi nama merek, desain, negara asal, harga, dan 

kemasan serta layanan pendukung seperti pengiriman, instalasi, 

garansi, dan layanan purna jual. 

Menurut Solomon, et al., (2006:143) tentang atribut 

produk, perspektif ini menyoroti gagasan bahwa sikap dapat 

sangat dipengaruhi oleh atribut produk yang tidak berwujud 

seperti paket desain, dan dengan reaksi konsumen untuk 

menemani rangsangan seperti iklan dan bahkan nama merek. 

Sedangkan, menurut Kotler dan Amstrong (2012:252) 

bahwa keputusan atribut produk melibatkan kualitas produk, fitur, 

dan gaya dan desain. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

atribut produk adalah kualitas produk, fitur, nama merek, desain, 

negara asal, harga, kemasan, pengiriman, instalasi, garansi, dan 

layanan purna jual yang dapat mempengaruhi keputusan atau 

sikap konsumen untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut Pichler (2010:33) bahwa atribut produk, disisi 

lain, adalah sifat penting produk yang harus dimiliki dalam 

rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Atribut dapat bersifat 

fungsional atau nonfungsional. Sifat fungsional adalah fungsi 

produk tertentu atau fitur, seperti mampu untuk membuat atau 

menerima panggilan. Atribut nonfungsional meliputi kinerja, 

ketahanan, gaya, desain, dan kegunaan. 
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Menurut Zaki (1999:83) fitur produk dari smartphone 

adalah sebagai berikut: 

“Fitur-fitur khas smartphone adalah seperti berikut 
(walaupun tidak terbatas pada hal ini): 
 Layar sentuh 
 Sistem Operasi 
 Adanya kemampuan koneksi ke Internet (email dan 

menjelajah Web) 
 Mampu ditambah software 
 Kamera 
 Manajemen Kontak 
 Kemampuan membaca dokumen bisnis, seperti PDF 

dan Microsoft Office” 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

atribut produk adalah sifat penting produk yang harus dimiliki 

baik fungsional maupun nonfungsional. Adapun fitur-fitur 

smartphone setidak-tidaknya mencakup hal-hal yang 

dikemukakan oleh Zaki. 

Atribut produk mempunyai banyak hal yang terkandung 

didalamnya sebagaimana telah disampaikan diatas, dalam 

penelitian ini peneliti membatasi atribut produk yang akan diteliti 

adalah fitur smartphone yaitu operating system, desain produk, 

dan brand image. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih 

jauh tentang penelitian yang dilakukan oleh Sagar Padhke (2013) 

dalam Nielsen report yang mengatakan bahwa the top three 

selection criterion orang Indonesia dalam memilih smartphone 

adalah karena sistem operasinya, desainnya, dan mereknya. 
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2.5  Perilaku Konsumen 

Menurut The American Marketing Association dalam 

Peter dan Oslon (2010:5) perilaku konsumen sebagai “interaksi 

dinamis dari pengaruh dan kognisi, perilaku, dan lingkungan 

dimana manusia melakukan pertukaran aspek kehidupan mereka.” 

Dengan kata lain, perilaku konsumen melibatkan pikiran dan 

perasaan orang pengalaman dan tindakan yang mereka lakukan 

dalam proses konsumsi. Ini juga mencakup semua hal di 

lingkungan yang mempengaruhi pikiran-pikiran, perasaan, dan 

tindakan. 

Menurut Belch dan Belch (2003:105) perilaku konsumen 

dapat didefinisikan sebagai proses dan kegiatan orang yang 

diikutsertakan ketika dalam pencarian, pemilihan, pembelian, 

penggunaan, pengevaluasian, dan pembuangan produk dan 

layanan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

mereka. 

Menurut Solomon, et al., (2006:27) mengatakan bahwa 

perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang terlibat 

ketika individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan membuang produk, jasa, gagasan atau 

pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Menurut Kotler dan Keller (2010:151) perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang 
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barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan mereka. 

Penjelasan-penjelasan dari para ahli diatas mengenai 

perilaku konsumen pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah proses dalam melakukan konsumsi 

yang melibatkan pikiran dan perasaan orang per individu, 

kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, 

menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

 

 
Gambar 2.1 Model of Consumer Behavior 

Sumber: Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane, (2012), “Marketing 
Management”, New Jersey: Pearson  Education, Inc., 
publishing as Prentice Hall – 14th ed. 

Berdasarkan gambar diatas bahwa dalam Model of 

Consumer Behavior terdiri dari marketing stimuli, other stimuli, 

consumer psychology, consumer characteristics, bayuing decision 

process dan purchase decision. Penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah buying decision process. 
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Menurut Michman, Mazze, dan Greco (2003:43) proses 

keputusan pembelian dimulai ketika masalah atau ketidakpuasan 

kebutuhan atau keinginan diaktifkan. 

 
Gambar 2.2 Five-Stage Model of the Consumer Buying Process 

Sumber: Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane, (2012), “Marketing 
Management”, New Jersey: Pearson Education, Inc., 
publishing as Prentice Hall – 14th ed. 

Menurut Kotler dan Keller (2010:166) konsumen 

biasanya melewati lima tahap: pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan perilaku 

setelah pembelian. Jelas, proses pembelian dimulai jauh sebelum 

aktual pembelian dan memiliki konsekuensi lama sesudahnya. 

Konsumen tidak selalu melewati kelima tahap – mereka dapat 

mengabaikan atau membalikkan beberapa. 

Menurut Pride dan Ferrel (2014:214) proses keputusan 

pembelian konsumen meliputi lima tahap: pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi 

setelah pembelian. Tidak semua proses pengambilan keputusan 

berujung pada pembelian, juga tidak semua keputusan konsumen 

meliputi lima tahap. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

proses keputusan pembelian konsumen ada lima tahap yaitu: 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, 
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keputusan pembelian, dan evaluasi setelah pembelian, namun 

dalam melakukan pembelian konsumen tidak selalu melakukan 

tahap tersebut secara bertahap, konsumen bisa saja melawati 

beberapa tahap atau membalik tahapan tersebut dan konsumen 

tidak selalu menyelesaikan tahap ini dengan melakukan 

pembelian. Atas dasar hal tersebut penelitian ini memfokuskan 

pada niat beli konsumen dimana niat beli tersebut terjadi diantara 

evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. 

 
Gambar 2.3 Steps between Evaluation of Alternatives and a 

Purchase Decision 
 
Sumber: Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane, (2012), “Marketing 

Management”, New Jersey: Pearson Education, Inc., 
publishing as Prentice Hall – 14th ed. 

2.6  Operating System 

Dalam perkembangannya Operating System pada 

smartphone semakin banyak tidak hanya Symbian atau Microsoft 

Windows Mobile saja. Menurut Bhor, Rote dan Shinde (2013) 

Sistem operasi adalah program yang mengontrol eksekusi 

program aplikasi dan bertindak sebagai antar muka antara 

pengguna komputer dan perangkat keras komputer. 

Menurut Silberschatz, Galvin, dan Gagne (2009:3) 

sebuah sistem operasi adalah program yang mengelola perangkat 
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keras komputer. Hal ini juga memberikan dasar untuk program 

aplikasi dan bertindak sebagai perantara pengguna komputer dan 

perangkat keras komputer. 

Menurut Stalling (2012:48) OS adalah program yang 

mengontrol eksekusi program aplikasi dan bertindak sebagai 

antarmuka antara aplikasi dan perangkat keras komputer. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem operasi adalah perantara antara pengguna komputer 

dengan perangkat keras computer sebagai penunjung program 

aplikasi agar dapat digunakan. Dalam hal ini Operating System 

(OS) yang akan dibahas adalah Operating System yang digunakan 

pada Smartphone. 

Menurut Muto (2012:2) sistem operasi mobile atau 

Mobile OS adalah sistem operasi yang mengontrol Smartphone. 

Ini adalah perangkat lunak yang menjalankan telepon. 

Menurut Atmininingsih (2011) “Atribut-atribut pada 

sistem operasi Smartphone meliputi: 

a. Fitur 

Fitur adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

b. Tampilan 

Segala sesuatu yang ditunjukkan produk, baik dalam bentuk 

berwujud maupun tidak berwujud. Tampilan tersebut 

berguna untuk memberikan daya tarik bagi produk. 
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c. Kinerja 

Karakteristik operasi pokok dari produk inti (core product) 

yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, 

jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan 

kenyamanan dalam mengemudi dan sebagainya 

d. Layanan 

Layanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun (Simamora, 2001:172)”. 

Menurut Hoorn (2010:48-49) mengenai operating system 

pada smartphone, pada pandangan pertama ini tak terduga 

sebagai tugas inti dari sistem operasi seperti benang dan 

manajemen memori bukan merupakan sumber daya yang 

intensive. Tapi dalam kasus sistem operasi mobile, ketika Anda 

memilih OS, Anda tidak hanya memilih kernel, tapi juga apa 

yang perpustakaan Anda dapat gunakan, bahasa apa yang 

tersedia, penyusun dan/atau mesin virtual yang tersedia. 

Benchmark mengukur kombinasi dari semua aspek, dan 

tergantung pada perpustakaan standar untuk pengukuran kinerja. 

Tidak satu sistem operasi yang sempurna, dan itu tergantung pada 

karakteristik apa yang penting untuk aplikasi tertentu untuk 

membuat kesesuaian yang terbaik. 
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Menurut Lin dan Ye (2009:620) operating system 

merupakan sesuatu yang penting pada smartphone, hal tersebut 

dijelaskan bahwa aplikasi sangat penting untuk sebuah (OS). 

Sebuah smartphone OS tanpa perangkat lunak yang berjalan baik 

hampir tidak berguna untuk pelanggan. Namun demikian, vendor 

OS tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk 

mengembangkan semua aplikasi yang pelanggan inginkan; 

mereka membutuhkan dukungan dari pengembang aplikasi pihak 

ketiga. Ketika daya kembang dari OS menjadi lebih dan lebih 

penting untuk pelanggan, persaingan OS bisa berevolusi untuk 

sebuah kompetisi untuk aplikasi yang tersedia dan akhirnya, 

sebuah kompetisi untuk para pengembang. 

Berdasarkan kedua penelitian yang dilakukan diatas dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan OS pada smartphone menjadi hal 

penting karena ketika memilih OS kita dihadapkan dengan 

fasilitas yang dimiliki oleh OS, dan apakah OS tersebut dapat 

dikembangkan melalui aplikasi-aplikasi tambahan karena pada 

kenyataannya vendor OS tidak dapat menyediakan semua aplikasi 

yang pelanggan inginkan, sehingga kemampuan daya 

pengembangan OS pada smartphone menjadi penting untuk 

mengakomodir aplikasi yang diinginkan pelanggan yang 

dikembangkan oleh para pengembang pihak ketiga. 

Menurut Ilyas dan Ahson (2006:6) fungsi sistem operasi 

smartphone dapat terkotak ke dalam fungsi inti dan fungsi 

tambahan. Fungsionalitas inti meningkatkan fitur yang penting 
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untuk telepon selular. Fungsi tambahan adalah beberapa fungsi 

tambahan yang digabungkan dengan smartphone. Fungsi 

tambahan memungkinkan pengguna untuk mengganti beberapa 

perangkat oleh smartphone tunggal. 

Jadi pada dasarnya sistem operasi smartphone 

mempunyai fungsi inti dan fungsi tambahan, dimana fungsi inti 

dari sistem operasi smartphone ini meningkatkan fitur yang 

penting untuk telepon selular, sedangkan fungsi tambahan 

digabungkan dengan smartphone, kedua hal tersebut akan diteliti 

lebih jauh dalam penelitian ini.  

2.7  Design 

Menurut Bruce Nussbaum dalam Kotler dan Keller 

(2012:332), menjelaskan bahwa persaingan yang semakin ketat, 

desain menawarkan cara ampuh untuk membedakan dan 

memposisikan produk dan jasa perusahaan. 

Menurut Ravindra Chitturi, Rajagapol Raghunathan dan 

Vijay Mahajan sebagaimana dikutip oleh Kotler dan Keller 

(2012:332) desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi 

bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, dan berfungsi untuk 

konsumen. Design menawarkan manfaat fungsional dan estetika 

dan menarik bagi kedua belah pihak rasional dan emosional kita. 

Menurut Rosnani (2010:233) “Desain dapat diartikan 

sebagai salah satu aktivitas luas dari inovasi dan teknologi yang 

digagaskan, dibuat, dipertukarkan (melalui transaksi jual beli) dan 

fungsional”. 
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Menurut Suyanto (2007:112) “Desain merupakan totalitas 

keistimewaan yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi 

suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

desain berkaitan dengan inovasi, fungsi, estetika, dan totalitas dari 

fitur yang dapat memberikan perbedaan antara produk-produk 

yang ada sehingga dapat mempengaruhi keistimewaan produk 

dalam kebutuhan pelanggan. 

Jika design diartikan sebagai salah satu hal yang dapat 

membedakan dan memposisikan produk perusahaan dipasaran 

maka Lee, Shu dan Park (2012:239) mengatakan oleh kerena itu, 

produsen produk perlu menganalisis perbedaan ini untuk 

membuat strategi diferensiasi pasar. 

Lebih lanjut, Lee, Shu dan Park (2012:239) menyebutkan 

penyedia smartphone dan tablet PC harus merancang produk 

mereka dengan mempertimbangkan hasil penelitian diatas. Dalam 

penelitian yang dilakukan Lee, Shu dan Park (2012) agar design 

smartphone dan tablet PC dapat diterima oleh konsumen 

produsen harus melakukan pendekatan dengan melalu 

Technology Acceptance Model (TAM) dan diikuti dengan 

variabel eksternal tambahan. 

TAM menurut Davis (1989) sebagaimana yang dikutip 

oleh Lee, Shu dan Park (2012:235) TAM sebagai metodologi 

untuk memprediksi dan menjelaskan penggunaan teknologi. 

Metodologi ini didasarkan pada Theory of Reasoned Action 
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(TRA), yang memverifikasi keterkaitan kepercayaan, sikap, niat, 

dan perilaku. 

TAM yang digunakan oleh Lee, Shu dan Park (2012) 

dalam penelitiannya adalah Perceived Usefulness dan Perceived 

ease of use, menurut Davis (1989) dalam  Lee, Shu dan Park 

(2012) persepsi manfaat yang dirasakan adalah sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

mengingkatkan kinerja pekerjaannya. Ini secara signifikan 

berkorelasi dengan kedua penggunaan saat ini yang dilaporkan 

sendiri dan penggunaan masa depan yang diprediksi sendiri. 

Persepsi kemudahan dalam penggunaan adalah sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

bebas dari usaha (kata “kemudahan” berarti bebas dari kesulitan 

atau usaha besar). Persepsi kemudahan penggunaan secara 

signifikan berkorelasi dengan penggunaan saat ini dan 

penggunaan masa depan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan variabel eksternal 

tambahan menurut Lee, Shu dan Park (2012:235) adalah varibel 

eksternal terdiri dari pengaruh social, dapat digunakan untuk 

bermain, fungsi, dan kompleksitas. 

Menurut Keller (2013:561) tentang desain produk sebagai 

berikut desain produk meliputi tidak hanya bagaimana sebuah 

produk bekerja, tapi juga bagaimana terlihat, terasa, dan bahkan 

suara dan bau. 
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Menurut Kawami (2013:222) tentang desain smartphone 

sekarang ini, dalam mendesain smartphone, kebijakan desain 

biasa untuk hardware dan UI yang maju dalam bentuk “human 

flow and fit,” yang bertujuan untuk desain yang sesuai dengan 

tindakan dan emosi manusia. Dalam mode dasar dari sebuah 

media tulis jenis smartphone, layar mengambil berbagai peran. 

Selain berfungsi sebagai browser, juga harus berfungsi sebagai 

alas untuk memasukkan karakter dan sebagai penemu dan shutter 

untuk menangkap gambar dan video. 

Menurut Cecere, Corrocher, dan Battaglia (2014:7) 

tentang hal yang paling penting pada fitur smartphone, fitur 

perangkat keras yang paling penting dalam perangkat pintar yang 

modern bergantung pada konektivitas (jaringan 2G, 3G, atau 4G, 

Wi-Fi, WLAN, DLNA, infrared port, Bluetooth, NFC), chipset, 

CPU, GPU, sensor (yaitu, accelerometer, proximity, gyroscope), 

spesifikasi body (panjang, tinggi, lebar, berat), solusi alat-alat 

tulis (keyboard lawan touch screen), kekhasan display (tipe layar, 

pixel, inci), sistem perlindungan, sistem suara (MP3 reader, 

pengeras suara), memori (card slot type, memori yang disertakan, 

dan memori eksternal), port USB, kamera (kamera foto primer 

dan sekunder, kamera video), sistem GPS, dan baterai. Dalam hal 

komponen perangkat lunak, smartphone harus menawarkan 

browser, solusi messaging (SMS dan MMS, tampilan ulir, input 

teks prediktif, email, push email dan instant messaging), sebuah 

sistem operasi canggih, dan JAVA system. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

desain produk smartphone adalah desain produk meliputi tidak 

hanya bagaimana sebuah produk bekerja dalam desain 

smartphone, desain umum untuk hardware dan user interface 

(UI) maju dalam bentuk “human flow and fit,” yang bertujuan 

untuk desain yang sesuai dengan tindakan dan emosi manusia. 

Fitur hardware yang paling penting dalam perangkat pintar yang 

modern bergantung pada konektivitas, chipset, CPU, GPU, 

sensor, spesifikasi body, solusi alat-alat tulis, kekhasan display, 

sistem perlindungan, sistem suara, memori, port USB, kamera, 

sistem GPS, dan baterai, sedangkan untuk perangkat lunak yang 

paling penting adalah browser, solusi messaging, sebuah sistem 

operasi canggih, dan JAVA system. 

2.8  Brand Image 

Menurut Kotler dan Keller (2012:268) brand adalah 

nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari unsur-

unsur tersebut, dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan 

jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk 

membedakan mereka dari para pesaing. Komponen yang berbeda 

dari merek-merek, logo, simbol, desain kemasan, dan sebagainya 

– adalah elemen merek. 

Menurut Kotler dan Kapferer (2008:22) merek adalah 

tanda (karena itu eksternal) yang berfungsi untuk mengungkapkan 

kualitas tersembunyi dari produk yang tidak dapat diakses dengan 

kontak (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman) dan 
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mungkin orang-orang dapat mengaksesnya melalui pengalaman 

tapi dimana konsumen tidak ingin mengambil risiko mencoba 

produk. 

Lebih lanjut Kotler and  Keller (2012:241) menjelaskan 

bahwa brand adalah produk atau jasa yang dimensinya dapat 

dibedakan dalam beberapa cara dari produk atau jasa lain yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perbedaan-

perbedaan ini mungkin fungsional, rasional, atau berwujud terkait 

dengan kinerja produk dari merek. Mereka juga mungkin lebih 

simbolis, emosional, atau tidak berwujud yang terkait dengan apa 

yang mewakili merek atau berarti dalam arti yang lebih abstrak. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa brand/merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dimana unsur-unsur 

tersebut digunakan sebagai cara untuk membedakan produk atau 

jasa yang ditawarkan, merek menjadi penting karena perbedaan-

perbedaan tersebut bisa berwujud atau tidak berwujud, perbedaan 

berwujud seperti fungsi dan kinerja dari merek tersebut, 

sedangkan perbedaan tak berwujud lebih kepada simbolis yang 

didapatkan dari merek dan emosi saat menggunakan merek 

tersebut. 

Menurut Kotler (2006:93) “Brand yang kuat menciptakan 

kepercayaan dan kenyamanan yang lebih besar dan menciptakan 

citra akan kualitas yang lebih baik daripada brand yang lain”. 

Sedangkan, menurut Kotler dan Amstrong (2012:211) sebuah 
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perusahaan atau brand image harus menyampaikan manfaat khas 

produk dan positioning. Dan menurut Kapferer (2008:41) brand 

image secara langsung terkait dengan profitabilitas. 

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

brand yang kuat dapat menciptakan kepercayaan dan kenyamanan 

yang lebih besar sehingga dapat menyampaikan manfaat khas 

produk tersebut dan positioning merek di pasar menjadi jelas dan 

pada akhirnya merek dapat memberikan keuntungan.  

Menurut Kotler dan Pfoertsch (2006:187) citra merek 

adalah apa yang secara fisik ada di depan mata dan indera 

pelanggan, dan apa yang ada di benak pelanggan dengan 

informasi tersebut. 

Menurut Wilson dan Blumenthal (2008:59) citra merek 

adalah gambaran total bagaimana orang lain berpikir tentang 

merek. Hal ini juga merupakan bagaimana orang lain berpikirkan 

tentang anda. 

Menurut Anandan (2009:121) citra merek adalah tentang 

apa yang kita ketahui tentang merek dimasa lalu dan 

mengabaikan masa depan. Ini adalah pandangan taktis jangka 

pendek. Banyak kualitas merek atau nilai-nilai yang merek 

dirikan mungkin tidak tercermin dalam citra, tetapi mereka 

membentuk inti dari identitas merek. 

Menurut Keller (2013:98) citra merek adalah persepsi 

konsumen terhadap sebuah merek yang tercermin dari asosiasi 

merek yang terdapat pada memori konsumen. 
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Menurut Sengaptu (2005:139) citra merek merupakan inti 

dari semua tayangan atau jejak tentang merek yang telah dibuat 

pada benak konsumen. Ini termasuk tayangan tentang ciri-ciri 

fisik dan kinerja; tayangan tentang manfaat fungsional dari 

menggunakannya; tayangan tentang jenis orang yang 

menggunakannya; emosi dan asosiasi terangsang olehnya; citra 

dan makna simbolik yang ditimbulkannya di benak konsumen. 

Citra merek memang totalitas merek dalam persepsi konsumen. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa citra merek adalah segala sesuatu yang terlihat dan 

gambaran merek dibenak konsumen yang sering kali gambaran 

yang diingat konsumen dalam benaknya adalah kualitas yang 

konsumen ketahui tentang merek tersebut dimasa lalu sehingga 

gambaran mengenai kualitas atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan fungsi, tayangan tentang orang yang 

menggunakan merek tersebut, emosi pada saat menggunakan 

merek tersebut yang tercipta oleh konsumen menjadi persepsi 

konsumen terhadap merek yang tercermin dari asosiasi merek di 

dalam memori konsumen. 

Menurut Susanto dan Himawan (2004:141) citra merek 

adalah sebagai berikut: 

“Citra merek bukanlah apa yang diciptakan oleh pemasar, 
tetapi apa yang terbentuk dibenak konsumen atas usaha-
usaha pemasar dalam mengomunikasikan mereknya. 
Citra merek merupakan pendukung dari ekuitas merek”. 
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Menurut Kumar (2008:32) aspek kontemporer 

penggunaan promosi penjualan terletak pada kemampuannya 

untuk menambah citra merek (dan tidak untuk melemahkan). Hal 

ini sangat penting bagi sebuah merek untuk memastikan bahwa 

promosi penjualan tidak hanya menarik konsumen baru, tetapi 

juga memperkuat asosiasi konsumen lama yang telah dimiliki 

oleh merek. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:10) semua perusahaan 

berusaha membangun citra merek dengan banyak asosiasi merek 

yang kuat, menguntungkan, dan mungkin unik. 

Menurut Keller (2013:249) konsistensi dan kekompakan 

citra merek sangat penting karena citra menentukan seberapa 

mudah konsumen dapat mengingat asosiasi yang ada dan 

tanggapan dan seberapa mudah mereka dapat menghubungkan 

asosiasi tambahan dan tanggapan terhadap merek dalam memeori. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa citra merek adalah persepsi konsumen yang terbentuk 

dibenak konsumen melalui proses komunikasi pemasaran, proses 

komunikasi pemasaran yang dilakukan pada saat promosi 

penjualan akan membentuk citra merek dibenak konsumen, citra 

merek tidak diciptakan oleh pemasar/marketing, sehingga 

perusahaan berusaha membangun citra merek dengan banyak 

asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan mungkin unik 

dengan tujuan agar konsumen mudah mengingat asosiasi merek 

yang ada dibenak konsumen. 
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Menurut Keller (2013:77) menciptakan citra merek yang 

positif dengan mengambil program pemasaran yang 

menghubungkan asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik 

untuk merek dalam ingatan. 

2.8.1  Strenght of Brand Associations 

Menurut Keller (2013:549) kekuatan dari asosiasi merek 

adalah fungsi dari kedua jumlah, atau kuantitas, atas pengolahan 

informasi pada awal penerimaan, dan sifatnya, atau kualitas, atas 

pemrosesannya. Semakin dalam seseorang berpikir tentang 

informasi merek dan menghubungkannya dengan pengetahuan 

merek yang ada, maka semakin kuat asosiasi merek yang 

dihasilkan. Relevansi personal terhadap informasi dan konsistensi 

yang konsumen lihat dari waktu ke waktu keduanya memperkuat 

asosiasi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan 

dari asosiasi merek adalah pada awal penerimaan informasi lalu 

informasi itu diolah oleh konsumen dan disaat konsumen semakin 

dalam mengolah informasi tersebut maka semakin kuat asosiasi 

mereknya, sehingga tingkat relevansi personal terhadap informasi 

dan konsistensi akan informasi yang didapat konsumen dan apa 

yang konsumen lihat dari waktu ke waktu menjadi penting dan 

akan memperkuat asosiasi merek. 

2.8.2  Favorability of Brand Associations 

Menurut Keller (2013:549) asosiasi yang menguntungkan 

bagi merek adalah sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan, yang 
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berhasil disampaikan oleh produk, dan disampaikan oleh program 

pemasaran yang mendukung. Hal tersebut dapat berupa sesuatu 

yang berhubungan dengan produk atau sesuatu yang tidak 

berwujud, aspek-aspek yang terkait dengan non-produk seperti 

penggunaan atau citra pengguna. Namun, konsumen tidak akan 

menganggap semua asosiasi merek itu penting atau melihat itu 

semua positif, konsumen tidak akan menilai itu semua sama 

disaat pembelian atau konsumsi yang berbeda. 

Keller (1993:5) menjelaskan keberhasilan program 

pemasaran tercermin dalam penciptaan asosiasi merek yang 

menguntungkan – yaitu, konsumen percaya merek memiliki 

atribut dan manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan mereka sehingga sikap positif merek secara 

keseluruhan terbentuk. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asosiasi 

merek yang menguntungkan adalah keberhasilan suatu produk 

memberikan sesuatu yang diinginkan konsumen, baik berupa 

sesuatu yang berhubungan dengan produk atau sesuatu yang tidak 

berwujud, namun program pemasaran yang mendukung 

diperlokan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar 

konsumen percaya merek memiliki atribut dan manfaat yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sehingga sikap 

positif merek secara keseluruhan terbentuk. 
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2.8.3  Uniqueness of Brand Associations 

Menurut Keller (1993:6) tentang Uniqueness of Brand 

Associations adalah asosiasi merek mungkin atau mungkin tidak 

dibagi dengan merek pesaing lainnya. Inti dari brand positioning 

adalah bahwa merek memiliki keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan atau “proposisi penjualan yang unik” yang 

memberikan konsumen alasan kuat untuk membeli merek 

tertentu. 

Lebih lanjut Keller (1993:13) mengatakan bahwa 

keunikan asosiasi merek dapat dinilai dengan membandingkan 

karakteristik asosiasi merek yang utama yang menjadi daya tarik 

(misalnya, tipenya, keberuntungan, dan kekuatan) dengan 

karakteristik dari asosiasi untuk merek bersaing. Selain itu, 

konsumen bisa ditanyakan langsung (1) seberapa kuat mereka 

mengidentifikasi merek dengan kategori produk dan (2) apa yang 

mereka anggap sebagai yang unik dari produk dan aspek-aspek 

yang dibagikan oleh merek. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

hal persaingan penjualan di pasar merek harus memiliki keunikan 

yang dapat memberikan keunggukan kompetitif yang 

berkelanjutan atau proposisi penjualan yang unik, keunikan 

asosiasi merek dapat dinilai dengan membandingkan karakteristik 

asosiasi merek yang utama yang menjadi daya tarik, berdasarkan 

hal-hal tersebutlah konsumen memiliki alasan kuat untuk 

membeli merek tertentu. 



42 
 

2.9  Purchase Intention 

Menurut Durianto, dkk (2003:109) niat untuk membeli 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen 

untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk 

yang dibutuhkan pada periode tertentu. Niat beli merupakan 

pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Pengetahuan 

akan niat beli sangat  diperlukan para pemasar untuk mengetahui 

niat konsumen terhadap suatu produk maupun untuk 

memprediksikan perilaku konsumen pada masa yang akan datang. 

Niat membeli terbentuk dari sikap konsumen terhadap produk 

dari keyakinan konsumen terhadap kualitas produk. Semakin 

rendah keyakinan konsumen terhadap suatu produk akan 

menyebabkan menurunnya niat beli konsumen. 

Menurut Belch dan Belch (2003:120) niat pembelian 

umumnya didasarkan pada pencocokan motif pembelian dengan 

atribut atau merek yang dipertimbangkan. 

Menurut Dodds, Monroe, Grewal, Schiffman dan Kanuk 

dalam Qun, et al. (2012:11) niat beli juga dapat menentukan 

kemungkinan mengarahkan konsumen untuk melakukan tindakan 

pembelian, melalui mengidentifikasi intensitas niat beli, ada 

kemungkinan yang tinggi untuk membeli produk tertentu ketika 

niat beli lebih kuat. 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam  Hidayati, 

Suharyono, dan Fanani (2013) minat beli adalah: 
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“minat beli adalah suatu bentuk pikiran yang nyata dari 
refleksi rencana pembeli untuk membeli beberapa unit 
dalam jumlah tertentu dari beberapa merek yang tersedia 
dalam periode waktu tertentu. Adapun indikator dari minat 
beli sebagai berikut : 
• Ketertarikan (interest) yang menunjukkan adanya 

pemusatan perhatian dan perasaan senang. 
• Keinginan (desire) ditunjukkan dengan adanya 

dorongan untuk ingin memiliki. 
• Keyakinan (conviction) ditunjukkan dengan adanya 

perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya 
guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli”. 

Menurut Lucas dan Britt (2003) dalam Natalia (2008:87) 

mengatakan bahwa aspek - aspek yang terdapat dalam minat beli 

antara lain: 

• Perhatian, adanya perhatian yang besar dari konsumen 

terhadap suatu produk (barang atau jasa). 

• Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa 

tertarik pada konsumen. 

• Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk mengingini atau 

memiliki suatu produk tersebut. 

• Keyakinan, kemudian timbul keyakinan pada diri individu 

terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan 

(proses akhir) untuk memperolehnya dengan tindakan yang 

disebut membeli. 

• Keputusan 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Purchase Intention dapat menentukan kemungkinan mengarahkan 
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konsumen untuk melakukan tindakan pembelian dimana niat beli 

tersebut dimulai dari perhatian, ketertarikan, keinginan, 

keyakinan, keputusan. 

2.10  Hubungan Antara Variabel Independen Dengan 

Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang dimaksud variabel independen 

adalah Operating System, Design dan Brand dimana ketiga 

variabel independen tersebut akan mempengaruhi variabel 

dependen dalam hal ini variabel dependen adalah purchase 

intention. 

Dari macam-macam variabel independen tersebut 

penelitian ini akan menguji variabel yang mana yang paling 

mempengaruhi variabel dependen, penjelasan lebih lanjut akan 

dijelaskan pada subbab berikut. 

2.10.1 Pengaruh Smartphone Operating System terhadap 

Purchase Intention 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atmininingsih 

(2011)  

“Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji perbandingan, 
dihasilkan bahwa konsumen yang menggunakan Android 
memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 
konsumen yang menggunakan Blackberry. Berdasarkan 
table hasil uji t pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa 
konsumen Android lebih memilih menggunakan Android 
dikarenakan: tampilannya yang menarik, layarnya yang 
dapat dikostumisasi, konektivitas datanya cepat, memiliki 
kemampuan tethering yang dapat diandalkan, memiliki 
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banyak koleksi game yang dapat dimaikan, system stabil, 
multi tasking, kenyamanan dalam melakukan web 
browsing, kapasitas memori yang luas untuk 
penyimpanan data prosesor yang tangguh untuk 
multimedia, menyediakan aneka ragam aplikasi yang 
dapat diunduh dan memperbarui versi terbaru jauh lebih 
mudah. 
Sedangkan untuk Blackberry, konsumen yang 
menggunakan sistem operasi Blackberry menyatakan 
bahwa mereka memilih Blackberry karena Blackberry 
memiliki aplikasi Text Chatting yang handal. Kedua 
sistem operasi Blackberry dan Android juga memiliki 
keunggulan yang sama pada sistemnya, yaitu mudah 
dimengerti, memiliki berbagai aplikasi social network 
terkini dan keamanan data yang terjamin”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dari masing-masing pengguna sistem operasi memiliki alasan 

mengapa memilih sistem operasi yang menurut pengguna lebih 

baik, sehingga sistem operasi dapat mempengaruhi  minat beli 

konsumen. 

H1: Smartphone Operating System dapat mempengaruhi Purchase 

Intention 

2.10.2 Pengaruh Product Design terhadap Purchase Intention 

Menurut Rahimi, Nadaf, dan Ghanbari (2013:186) hasil 

anilisis data menegaskan peran mediasi variabel manfaat yang 

dirasakan. Juga dampak yang signifikan manfaat yang dirasakan, 

persepsi kemudahan penggunaan, kesenangan dan dominasi pada 

sikap dan sikap terhadap niat pembelian terkonfirmasi. 
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Sedangkan menurut Rahimi, Nadaf, dan Ghanbari 

(2013:198) menurut hasil, kita dapat mengatakan bahwa variable 

kegunaan yang dirasakan memiliki peran parsial dalam 

menengahi efek dari persepsi kemudahan pada sikap. Ini berarti 

jauh lebih mudah untuk menggunakan produk, produk akan 

dirasakan manfaatnya dan menghasilkan sikap yang lebih positif 

terhadap produk. 

Menurut Lee, Shu, dan Park (2012:239) Persepsi 

kemudahan penggunaan memiliki efek yang lebih kuat pada niat 

untuk membeli tablet PC dibandingkan smartphone. Dirasakan 

manfaat tidak mempengaruhi niat untuk membeli kedua 

smartphone dan tablet PC. Playfulness memiliki efek yang lebih 

kuat pada persepsi kemudahan penggunaan untuk tablet PC, tetapi 

tidak dalam kasus smartphone. Kompleksitas memiliki dampak 

yang signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan 

smartphone, tetapi tidak dalam kasus tablet PC. Oleh karena itu, 

smartphone dan penyedia tablet PC harus merancang produk 

mereka dengan mempertimbangkan hasil analisis diatas. 

Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi potensi strategi 

diferensiasi dengan membandingkan faktor penentu yang 

mempengaruhi perangkat yang serupa, tetapi penelitian ini 

memiliki beberapa keterbatasan. 

Menurut Chi, et al., (2011) berdasarkan TRA dan TAM, 

penelitian ini menggunakan pengguna ponsel sebagai subjek 

penelitian dan struktural persamaan model (SEM) untuk 
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mengukur kebaikan dari kesesuaian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki 

kebaikan dari kesesuaian. Dengan demikian, produsen disarankan 

untuk merancang sebuah smartphone dengan fungsi operasional 

yang ramah untuk pengguna untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Sementara itu, jika operator telekomunikasi juga dapat 

mengurangi nilai tambah dari biaya layanan mereka, diyakini 

bahwa semakin banyak konsumen akan bersedia untuk membeli 

smartphone. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam 

mengaplikasikan TAM dalam mendesain smartphone dalam 

rangka menarik niat beli konsumen tidak selalu sama dalam setiap 

penelitian, hal tersebut terlihat bahwa berbeda Negara akan 

berbeda hasil penelitiannya. Namun pada dasarnya produsen 

disarankan untuk merancang sebuah smartphone dengan fungsi 

operasional yang ramah untuk pengguna untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Sedangkan desain smartphone dari segi 

desain fisik dijelaskan pada pernyataan berikut.   

Menurut penelitian terdahulu dalam oleh Woon, et al., 

(2013:14) penelitian yang sama dilakukan oleh Han, et al., (2004) 

dalam studi pengguna dari 65 fitur desain untuk kepuasan secara 

keseluruhan dan ‘kemewahan’, ‘menarik’, dan ‘harmonis’. 

Mereka menemukan bahwa sejumlah fitur desain memberikan 

kontribusi, seperti ukuran telepon dan berat, warna, bahan, bentuk 

tombol dan fitur antarmuka mempengaruhi pilihan pengguna 
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dalam keputusan pembelian. Desain produk dan fitur 

mempengaruhi pilihan konsumen terhadap ponsel sangat 

mendukung pernyataan di Lin et al. (2006) . 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

desain produk smartphone mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan pilihan, sehingga dapat diartikan bahwa desain dapat 

mempengaruhi purchase intention pada smartphone. 

H2: Smartphone Design dapat mempengaruhi Purchase Intention 

 

2.10.3 Pengaruh Brand terhadap Purchase Intention 

Menggunakan merek tertentu akan membuat pengguna 

merasa lebih dibandingkan dengan orang yang tidak 

menggunakan merek ternama, merek yang sudah terkenal dan 

ternama membuat niat beli orang terhadap merek tersebut jadi 

lebih tinggi. Lebih lanjut Peter dan Oslon (2010:418) menjelaskan 

bahwa: niat untuk membeli sebuah merek didasarkan pada sikap 

konsumen terhadap membeli merek (Aact) serta pengaruh norma-

norma sosial (SN) tentang apa yang orang lain harapkan. Aact 

didasarkan pada means-end chains dari keyakinan tentang 

konsekuensi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tindakan 

membeli atau menggunakan merek.  
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Gambar 2.4 The Means – End Chains 

Sumber: Shimp, Terence A. (2010). “Advertising, Promotion, and other 
aspects of Integrated Marketing Communications”, Mason, 
OH: South-Western Cengage Learning, eight edition 

Menurut Shimp (2010:228) Atribut adalah fitur atau 

aspek merek yang diiklankan. Dalam kasus mobil, misalnya, 

atribut termasuk ukuran, kapasitas penyimpanan, performa mesin, 

fitur estetika, dan sebagainya. Konsekuensi adalah apa yang 

konsumen harap untuk menerima (manfaat) atau menghindari 

(kerusakan) saat mengkonsumsi merek. Peningkatan status, 

kenyamanan, performa, keamanan, dan nilai jual kembali 

konsekuensi positif yang terkait dengan (manfaat) mobil, 

sedangkan kerusakan, kesalahan penanganan, dan nilai jual 

kembali yang buruk adalah konsekuensi negative yang ingin 

konsumen hindari (kerusakan). Bersama-sama, atribut merek dan 

konsekuensi dari mengkonsumsi atribut ini adalah sarana dimana 

orang-orang mencapai tujuan dihargai. Nilai-nilai tersebut 

mewakili keyakinan abadi yang orang pegang tentang apa yang 

penting dalam hidup. 

Menurut Shah, et al., (2012:105) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa inti dari citra merek dan sikap merek 

memiliki dampak positif sedangkan dampak lingkungan 

berpengaruh negative terhadap niat beli konsumen. 

[ Attributes → Consequences ] → {Values} 
         [ Means]    → {End} 



50 
 

Menurut Maunaza (2012:82) pengaruh brand image 

terhadap purchase intention adalah sebagai berikut: 

“Variabel citra merek mempengaruhi variabel minat beli 
konsumen menghasilkan korelasi kuat menuju sangat 
kuat. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh citra merek 
terhadap minat beli konsumen adalah sebesar 33.1%”. 

Menurut Putra dan Giantari (2014:2878) pengaruh brand 

image terhadap purchase intention adalah sebagai berikut: 

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image 
berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 
variabel niat membeli dengan nilai 0,258. Ini berarti 
apabila brand image semakin ditingkatkan maka dapat 
meningkatkan niat membeli sepeda motor matic Honda di 
Kota Denpasar”. 

Menurut Ankasaniscara (2012:70) pengaruh brand image 

terhadap keputusan pembelian adalah sebagai berikut 

“Nilai tingkat signifikansi pengaruh kedua variabel brand 
image dan keputusan pembelian berada dibawah α < 0.05 
yaitu 0.000, hal ini berarti pengaruh kedua variabel ini 
bersifat positif dan signifikan. Artinya setiap kenaikan 
tingkat variabel brand image berpengaruh juga pada 
kenaikan tingkat keputusan pembelian”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

brand/brand image mempengaruhi konsumen dalam menentukan 

pilihan, sehingga dapat diartikan bahwa brand/brand image dapat 

mempengaruhi purchase intention pada smartphone. 

H3: Smartphone Brand dapat mempengaruhi Purchase Intention 
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2.10.4 Pengaruh Smartphone Operating System, Design, dan 

Brand terhadap Purchase Intention 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Neilsen 

Company yang dilakukan oleh Phadke (2013:10) tiga kriteria 

teratas pemilihan perangkat di Indonesia adalah sistem operasi, 

desain, merek. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

di Indonesia minat beli smartphone dipengaruhi oleh Sistem 

operasi, Desain, Merek. 

H4: Smartphone Operating System, Design, Dan Brand dapat 

mempengaruhi Purchase Intention 

2.11  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait dengan Operating System, 

Design, Brand dan Purchase Intention, penelitian yang 

berpengaruh pada masing-masing variabel independen/bebas 

terhadap variabel dependen/terkait telah dilakukan sebelumnya, 

adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan, antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
(Tahun) 

Penelitian 
Tentang 

Variabel 
Penelitian 

Kesimpulan 

Atmininingsih 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Atribut 

Produk 

Atribut 

Produk 

Sistem 

Operasi 

Berdasarkan 

hasil yang 

diperoleh dari 

uji perban-
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Sistem 

Operasi 

Handphone 

Terhadap 

Sikap 

Konsumen 

Dalam 

Kategori 

Produk 

Smartphone 

Sikap 

Konsumen 

dingan, 

dihasilkan 

bahwa 

konsumen 

yang 

mengguna-kan 

Android 

memberikan 

nilai yang 

lebih tinggi di-

bandingkan 

konsumen 

yang 

menggunakan 

Blackberry. 

Kiwon Lee, 

Euiho Suh, 

Jihye Park 

(2012) 

A study on 

determinant 

factors to 

purchase for 

tablet PC 

and 

smartphone 

by a 

comparative 

analysis 

Technology 

Acceptance 

Model 

(TAM) 

Therefore, 

smartphones 

and 

tablet PC 
providers 
should design 
their products 
consi-dering 
above analysis 
re-sults. This 
study 
attempted to 

Additional 

External 

Variables 

Purchase 

Intentions 
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identify 
potential 
differren-
tiation 
strategies by 
compa-ring 
the 
determinant 
factors that 
influence the 
purchase of 
similar smart 
devices, but it 
has some 
limitations. 

Chen Ling, 

Wonil Hwang, 

Gavriel 

Salvandy 

(2006) 

Diversified 

users’ 

satisfaction 

with 

advanced 

mobile 

phone 

features 

 

Users’ 

satisfaction 

The empirical 

study repor-

ted in this 

paper provides 

a 

comprehensive 

picture of how 

new design 

features can 

enhance the 

mobile phone 

as a universal 

access device, 

Mobile 

Phone 

Design 

Features 



54 
 

and what 

impact they 

have brought 

about 

Syed Saad 

Hus-sain Shah, 

Jabran Aziz, 

Ahsan raza 

Jaffari, Sidra 

Waris, Wasiq 

Ejaz, Maira 

Fatima, Syed 

Kamran 

Sherazi (2012) 

The Impact 

of Brands on 

Consumer 

Purchase 

Intentions 

Brand 

Results show 

that core 

brand image 

and brand 

attitude has 

positive impact 

whereas 

environmental 

consequences 

have negative 

effect on the 

purchasing 

intention of 

customers 

Consumer 

Purchase 

Intentions 
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Afinka 

Maunaza 

(2012) 

Pengaruh 

Brand Image 

Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen 

Brand 

Image 

Kesimpulan 

dalam peneli-

tian ini adalah 

terdapat 

pengaruh 

antara citra 

merek 

maskapai 

penerbangan 

Lion Air 

sebagai Low 

Cost Carrier 

terhadap minat 

beli 

konsumen. 

Variabel citra 

merek 

mempengaruhi 

variabel minat 

beli konsumen 

menghasilkan 

korelasi kuat 

menuju sangat 

kuat. Hasil 

penelitian 

Minat Beli 

Konsumen 
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menunjukkan 

pengaruh citra 

merek 

terhadap minat 

beli konsumen 

adalah sebesar 

33.1%. 

I Made Satya 

Mardhiastina 

Putra  

dan  

I. G. A Ketut 

Giantari 

(2014) 

Pengaruh 

Brand 

Image, 

Celebrity 

Endorser, 

Kualitas 

Produk, dan 

Kewajaran 

Harga 

Terhadap 

Niat 

Membeli 

Sepeda 

Motor Matic 

Merek 

Honda di 

Kota 

Denpasar 

Brand 

Image 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa secara 

serempak 

brand image, 

celebrity 

endorser, 

kualitas 

produk, dan 

kewajaran 

harga 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap niat 

membeli 

sepeda motor 

matic Honda 

Celebrity 

Endorser 

Kualitas 

Produk 

Kewajaran 

Harga 

Niat 

Membeli 
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di Kota 

Denpasar, 

diketahui juga 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

secara parsial 

antara brand 

image, 

celebrity 

endorser, 

kualitas 

produk, dan 

kewajaran 

harga terhadap 

niat membeli 

sepeda motor 

matic di Kota 

Denpasar 

Palagan 

Ankasaniscara 

(2012) 

Analisis pada 

Celebrity 

Endorsement 

pada Brand 

Image 

terhadap 

Celebrity 

Endorseme

nt 

Pada analisis 

regresi 

sederhana 

dibuktikan 

bahwa terdapat 

pengaruh 

Brand 

Image 
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Keputusan 

Pembelian 

Keputusan 

Membeli 

variabel 

celebrity 

endorsement 

terhadap brand 

image, dan 

terdapat 

pengaruh 

variabel brand 

image 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

2.12  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan teori sebagaimana telah 

dijabarkan pada sub bab sebelumnya maka dapat dibentuk 

kerangka pemikiran atas penelitian yang akan dilakukan. Dalam 

hal menarik minat beli konsumen dalam dalam mengkonsumsi 

smartphone terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

beli tersebut. 

Operating System, Design, dan Brand mempunyai sub 

variable yang dapat berpengaruh terhadap Purchase Intention. 

Dari ketiga Variabel Independen tersebut faktor mana yang paling 

dominan atau yang mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap 
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niat beli. Maka secara sederhana kerangka konseptual di dalam 

penelitian ini dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan gambar diatas penulis mempunyai pemikiran 

bahwa variabel independen yang akan diteliti mempunyai 

keterkaitan dengan variabel dependen didukung oleh referensi 

penelitian terdahulu. 

2.13  Paradigma Penelitian 

Menurut Sugiyono (2004:43) paradigma penelitian adalah 

pola pikir yang menunjukan pengaruh antara variabel yang akan 

diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan 

yang perlu dijawab melalui penelitian dengan teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah 

hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. 

 

 

Operating 
 

Purchase Intention Design 

Brand 
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Gambar 2.6 Model Hubungan Kausal X dan Y 

Sumber: data diolah 

Keterangan: 

a : Hubungan Operating System terhadap Purchase Intention 

b : Hubungan Design terhadap Purchase Intention 

c : Hubungan Brand Image terhadap Purchase Intention 

d : Hubungan Operating System, Design, dan Brand Image 

terhadap Purchase Intention 

Operating System: 
• Core Functionality 
• Auxiliary Functionality 
Sumber: Ilyas dan Ahson (2006) 

Purchase Intention: 
• Attention 
• Interest 
• Desire 
• Conviction 
• Action 
Sumber: Lucas dan 
Britt (2003) 
 
 

Design: 
• Hardware Features  
• Perceived Usefulness  
• Perceived Ease of Use  
• Social Influence 
• Playfulness 
• Functionality 
• Complexity 
Sumber: Cecere, Corrocher, dan 
Battaglia (2014) dan Kiwon Lee, 
Euiho Suh, Jihye Park (2012) 

Brand Image: 
• Strength of Brand Associations 
• Favorability of Brand Associations 
• Uniqueness of Brand Associations 
Sumber: Keller (2013) 

a 

b 

c 

d 
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2.14  Hipotesis 

Menurut Erwan dan Dyah Ratih (2007:137) “Hipotesis 

adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 

suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum 

tentu kebenarannya) sehingga masih harus diuji secara empiris”. 

Menurut Nazir (2003:151) “Hipotesis adalah pernyataan 

yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan 

dasar kerja serta panduan dalam verifikasi”. 

Untuk memperoleh kesimpulan dilakukan uji hipotesis 

yang menjawab sementara atas masalah. Hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Smartphone Operating System dapat mempengaruhi 

Purchase Intention 

H2 : Smartphone Design dapat mempengaruhi Purchase 

Intention 

H3 : Smartphone Brand dapat mempengaruhi Purchase 

Intention 

H4 : Smartphone Operating System, Design, dan Brand dapat 

mempengaruhi Purchase Intention 
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