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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat 

pesat. Setiap negara berlomba menciptakan, mengembangkan dan 

membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi 

berbagai macam kebutuhan setiap bidang, dimana salah satu 

perkembangan teknologi  yang paling pesat yaitu perangkat 

telekomunikasi telepon genggam. 

Kebutuhan perangkat telekomunikasi yang canggih cenderung 

semakin meningkat, maka teknologi yang menyertainya pun ikut 

berkembang. Pada saat ini teknologi digital dilengkapi dengan teknologi 

perangkat komputer maka lahirlah bentuk baru perangkat telekomunikasi 

berupa telepon selular canggih yang sering diistilahkan dengan kata 

singkat “Ponsel Pintar”. Ponsel pintar menjadi suatu alat yang lengkap 

dalam memadukan berbagai macam infrastuktur informasi, komunikasi, 

komputasi dan teknologi multimedia dikemas dalam suatu produk yang 

bisa memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pengguna. 

Sekarang ponsel pintar tidak hanya dikuasai dan diproduksi oleh 

buatan Amerika, Eropa, Jepang dan Korea tetapi ponsel pintar buatan 

Cina pun menunjukan peningkatan dalam bidang produksi dan penjualan. 

Berbagai strategi dijalankan untuk menarik konsumen supaya 
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menggunakan ponsel pintar yang diproduksi oleh negara yang berjulukan 

“tirai bambu” tersebut.  

Berikut sejarah tentang Lenovo : 

Lenovo adalah salah satu perusahaan teknologi personal terkemuka 
di dunia, memproduksi PC inovatif dan perangkat internet mobile. 
Sebuah global yang Fortune 500 perusahaan, Lenovo adalah dunia 
vendor PC terbesar dan perusahaan smartphone terbesar ketiga.  
Perusahaan ini didirikan di Hong Kong pada tahun 1988 dan akan 
tumbuh menjadi perusahaan PC terbesar di Cina. Sementara merek 
Lenovo muncul hanya pada tahun 2004, Legend Holdings berubah 
nama menjadi Lenovo pada tahun 2004 dan pada tahun 2005, 
mengakuisisi mantan Divisi Personal Computer IBM, perusahaan 
yang menciptakan industri PC pada tahun 1981.   
Lenovo adalah perusahaan teknologi dengan lebih dari 57.000 
karyawan di lebih dari 60 negara melayani pelanggan di lebih dari 
160 negara. Lenovo memiliki kantor pusat di Beijing, Cina dan 
penelitian dan manufaktur pusat utama di negara-negara di seluruh 
dunia.  

 
Gambar 1.1 

Alur Waktu Sejarah Perusahaan Lenovo 

Visi  Lenovo “Your Truly Value & Reliable IT Partner” 
Misi Lenovo : 
1. Kepercayaan Pelanggan, Vendor dan Staff adalah modal utama 
2. Memberikan Value terbaik untuk setiap pelanggan, bukan sekedar 

jual-beli biasa 
3. Memberikan Effort dan usaha terbaik serta kecepatan untuk bisa 

membantu dan menyelesaikan kebutuhan pelanggan 
4. Rekan adalah saling menguntungkan kedua belah pihak 
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5. Tanggung Jawab adalah prioritas kami 
 

Lenovo telah tumbuh lebih cepat dari pasar selama lebih dari empat 
tahun. Produk Lenovo menggunakan inovasi untuk membawa 
kemajuan bagi dunia. Lenovo merancang dan membangun produk 
dengan mengambil inspirasi dari imajinasi.  
Lenovo terus tumbuh dengan pertumbuhan yang cepat dalam 
teknologi baru. Pada tahun 2014 bulan Juli, Lenovo, meng-akuisisi 
Motorola Mobility. Dengan menambahkan Motorola, Lenovo tidak 
hanya menjadi perusahaan smartphone terbesar ketiga di dunia, 
tetapi juga semakin memperkuat kepemimpinan inovasi.  
Lenovo menciptakan diferensiasi yang nyata dari kompetisi berkat 
terintegrasi secara vertikal model bisnis end-to-end. Produk Lenovo 
unik di antara perusahaan teknologi besar dan merupakan sumber 
signifikan dari keunggulan kompetitif, membantu untuk membawa 
lebih banyak inovasi ke pasar, lebih efisien, dan agresif di PC dan 
ponsel pintar.  
Lenovo ingin melakukannya dengan cara yang benar - Lenovo Way - 
dengan perspektif sendiri, titik global dipandang dan berkomitmen 
untuk pembangunan teknologi supaya orang-orang yang melihat 
teknologi sebagai alat untuk mencapai hal-hal besar. 
Inovasi adalah Sebuah Inti Nilai, Lenovo memiliki rekam jejak 
terbesar bagi inovasi dalam industri PC , secara konsisten berinovasi 
di seluruh perangkat. Lenovo akan terus memanfaatkan terobosan 
teknologi dalam kategori produk baru yang mendorong pertumbuhan 
di masa depan. Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk tetap 
didepan tren pasar dan memberikan portofolio komprehensif produk. 
Inovasi adalah bagaimana Lenovo mencapai diferensiasi kompetitif 
dan peluang pasar baru , seperti Ponsel pintar, mobile internet , 
rumah digital dan komputasi awan. 
(http://www.lenovo.com/lenovo/id/en/company-history.shtml)  

 

Ponsel pintar Cina yang beredar semakin banyak dan beragam 

kemunculan merek-merek baru. Dengan melakukan terobosan 

pemasaran, salah satu ponsel pintar buatan Cina yaitu Lenovo dapat 

melakukan cara dengan menanamkan pemikiran dibenak konsumen 

bahwa kemampuan teknologi dan material ponsel pintar buatan Cina bisa 

sesuai dan mampu bersaing dengan ponsel pintar buatan negara 

Amerika, Eropa, Jepang maupun Korea. Persaingan ketat yang terjadi dan 

dihadapi oleh ponsel pintar Lenovo pada segmen menengah (middle – 

end). Ponsel pintar Lenovo lebih banyak berinovasi dengan 
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menambahkan berbagai fitur baru seperti Long Battery Life dan dual 

simcard. Produk ponsel pintar Lenovo menggunakan berbagai strategi 

pemasaran agar bisa melesat dalam segi penjualan, ketangguhan 

penjualan ponsel pintar Lenovo secara bertahap bisa menggusur 

dominasi pasar merk-merk produsen ponsel pintar seperti Huawei dan 

lainnya. 

Lenovo berusaha untuk tidak pernah membangun rencana 
sederhana. Di China, Lenovo telah sukses dengan menjadi produsen 
ponsel pintar terbesar kedua di Cina setelah Samsung. Perusahaan 
teknologi Lenovo asal Cina ini berhasil menyalip HP sebagai 
produsen komputer pribadi terbesar di dunia. Dan Lenovo juga 
berambisi menyalip Samsung dan Apple dalam bisnis ponsel pintar 
di dunia. 
Lenovo punya tantangan besar jika ingin berkuasa di pasar negara 
maju, karena selama ini, pasar tersebut dikuasai oleh Apple dan 
Samsung untuk produk ponsel pintar. 
Lenovo harus segera memperluas fokus bisnisnya ke perangkat 
mobile, mengingat kecenderungan bahwa bisnis komputer pribadi 
terus menurun. IDC memprediksi penjualan komputer pribadi akan 
turun hampir 14 persen menjadi 314 juta unit di tahun 2013, dari 364 
juta unit pada tahun 2011. IDC mengatakan, banyak perusahaan 
menunda pembelian komputer karena kondisi ekonomi global yang 
melemah.(http://tekno.kompas.com/read/2013/12/30/1119066/ponsel.lenovo.ma

u.salip.samsung.dan.apple) 

 

Tabel 1-1 

Grafik Penjualan PC Lenovo dengan Ponsel Pintar Lenovo  

Tahun Q1 2013 – Q4 2013  

 

 

 

 

 

(Sumber : Financial Quarter, CHIP.co.id) 

http://tekno.kompas.com/read/2013/12/30/1119066/ponsel.lenovo.mau.salip.samsung.dan.apple
http://tekno.kompas.com/read/2013/12/30/1119066/ponsel.lenovo.mau.salip.samsung.dan.apple


 
 

5 
 

Salah satu produsen PC terbesar di dunia yang berasal dari 
Tiongkok, Lenovo belum lama ini mengeluarkan sebuah laporan 
mengenai pendapatannya. Dalam laporan tersebut, Lenovo 
mengungkapkan bahwa penjualan smartphone yang dilakukannya 
telah melebihi pejualan PC. Antara bulan April hingga Juni 2014, 
Lenovo berhasil melakukan penjualan smartphone dua kali lipat 
dibandingkan PC. Tercatat, pada kuartal pertama tahun 2014, 
Lenovo berhasil menjual smartphone hingga menyentuh angka 15,8 
juta. Dibandingkan dengan penjualan PC pada kuartal yang sama, 
mereka hanya mencapai angka penjualan 14,5 juta perangkat. 
Lenovo mengatakan bahwa kenaikan penjualan smartphone 
setidaknya disebabkan dua faktor utama, pergeseran permintaan 
pasar dari handset permium ke mainstream. Tidak hanya itu, faktor 
yang tidak kalah penting adalah meningkatnya permintaan dari 
beberapa negara berkembang, seperti India dan Indonesia. Tidak 
bisa dipungkuri, produsen smartphone asal Tiongkok, seperti Lenovo 
dan Huawei terus berbenah diri. Hasilnya, kini mereka bisa bersaing 
dengan beberapa produsen smartphone papan atas lainnya, seperti 
Samsung.  
Secara bertahap, Lenovo dan Huawei telah menggerogoti pasar 
yang dimiliki oleh Samsung, dalam hal ini beberapa lini produk 
Galaxy. Pertumbuhan yang diraih oleh Lenovo juga tidak terlepas 
dari keinginan mereka untuk mengakuisisi Motorola. Meskipun 
begitu, margin yang diraih sangat kecil sehingga tidak memberikan 
kontribusi besar untuk pendapatan perusahaan.  
Seluruh smartphone dan tablet yang berhasil dijual oleh Lenovo 
hanya mampu menyumbang angka sebesar 15 persen dari 
keseluruhan pendapatan perusahaan pada kuartal terakhir tahun 
lalu. Sedangkan penjualan PC dan laptop mampu menyumbang 
angka penjualan hingga 78 persen. Patut untuk dicermati bahwa 
pendistribusian smartphone yang saat ini dilakukan oleh Lenovo 
sangat mengesankan. Disisi lain, penjualan PC atau notebook yang 
dilakukan oleh mereka sangatlah penting guna mendongkrak 
keuangan perusahaan. 
 (CHIP.co.id-http://chip.co.id/news/technology-corporate-
web_internet-software_os-hardware-gadget-
android/12697/lenovo_angka_penjualan_smartphone_dua_kali_lipat
_dibandingkan_pc , 15 August  2014) 

 

 

 

 

http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-software_os-hardware-gadget-android/12697/lenovo_angka_penjualan_smartphone_dua_kali_lipat_dibandingkan_pc
http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-software_os-hardware-gadget-android/12697/lenovo_angka_penjualan_smartphone_dua_kali_lipat_dibandingkan_pc
http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-software_os-hardware-gadget-android/12697/lenovo_angka_penjualan_smartphone_dua_kali_lipat_dibandingkan_pc
http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-software_os-hardware-gadget-android/12697/lenovo_angka_penjualan_smartphone_dua_kali_lipat_dibandingkan_pc
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Berikut data penjualan ponsel pintar didunia : 

Tabel 1-2 

Data Penjualan Ponsel Pintar Tahun Q4 2012 – 2014 

Global Smartphone 
Vendor Shipment 
(Millions Of Units) 

Q4 
2012 

2012 
Q4 

2013 
2013 

Q4 
2014 

2014 

Samsung 63,0 213,0 86,0 319,8 74,5 318,0 

Apple 47,8 135,8 51,0 153,4 74,5 193,0 

Lenovo 9,2 23,5 13,6 45,5 24,7 93,0 

Huawei 10,9 30,2 16,6 50,4 24,1 74,0 

Others 77,5 271,3 109,8 373,3 182,3 487,0 

       
Global Smartphone 

Vendor MarketShare ( 
% ) 

Q4 
2012 

2012 
Q4 

2013 
2013 

Q4 
2014 

2014 

Samsung 29% 30,4% 29,6% 32,3% 19,6% 25,0% 

Apple 22% 19,4% 17,6% 15,5% 19,6% 15,0% 

Lenovo 4,2% 3,4% 4,7% 4,6% 6,5% 7,0% 

Huawei 5% 4,3% 5,7% 5,1% 6,3% 6,0% 

Others 35,7% 38,8% 37,8% 37,7% 48,0% 47,0% 

(Sumber : Strategy Analytic) 

Kesuksesan Lenovo untuk mengakuisisi Motorola dari Google 
membuat perusahaan asal China ini menjadi produsen smartphone 
terbesar ketiga di dunia. 
Pada tanggal Rabu 29 Januari 2014, Google secara resmi 
mengumumkan telah melepas Motorola pada Lenovo seharga USD 
2,9 miliar. Penjualan yang dilakukan Google ini sendiri masih dibilang 
jual rugi mengingat dulu Google mengakuisisi Motorola seharga USD 
12,5 miliar pada 2012. 
Selain berhasil mendapatkan perusahaan Motorola dengan biaya 
yang tidak begitu besar, dengan gabungan aset serta market share 
perusahaan Lenovo dan Motorola juga membuat Lenovo menyalip 
kompetitor lain seperti LG dan Huawei untuk bertengger di posisi 
ketiga perusahaan smartphone terbesar di dunia. 
Berdasarkan data dari Strategy Analytic's, tahun 2013 Lenovo 
berhasil memperoleh market share sebesar 4,6 persen dengan 
jumlah pengiriman smartphone ke pasaran mencapai 45,4 juta unit. 
Sedangkan Motorola tahun lalu berhasil mendapatkan 1,4 persen 
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market share dengan dengan 14 juta smartphone berhasil dikirim ke 
pasar. 
(Merdeka.com - http://www.merdeka.com/teknologi/lenovo-sukses-
jadi-produsen-smartphone-terbesar-ketiga-dunia.html) 

 

 Tidak sedikit produsen ponsel pintar mengambil target market pada 

segmen menengah (middle – end), akan tetapi banyak produsen ponsel 

pintar lainnya pun melihat segmen ini sebagai potensial market. Hal ini 

terjadi karena adanya suatu perkembangan pasar akibat tingginya 

kebutuhan masyarakat saat ini yang semakin mengarah kepada 

kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dengan harga yang 

terjangkau. 

Dikaitkan dengan beberapa pemasaran ponsel pintar Cina yang 

begitu pesat perkembangannya dan semakin banyak produk Lenovo yang 

digunakan oleh konsumen di seluruh dunia termasuk Indonesia.  

Berikut data penjualan ponsel pintar di Indonesia : 

Tabel 1-3 

Data Penjualan Ponsel Pintar di Indonesia 

Penjualan Smartphone 
(unit) 

2013 2014 

Samsung 4550656 5725400 

Lenovo 1287604 1890528 

(Sumber : IDC) 

Namun dengan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki ponsel 

pintar Lenovo tersebut ternyata belum mampu menjadikan peringkat 

ponsel pintar yang terlaris dan populer untuk menjadi pilihan konsumen di 

Indonesia khususnya di BEC Bandung Electronic Center. 

http://www.merdeka.com/teknologi/lenovo-sukses-jadi-produsen-smartphone-terbesar-ketiga-dunia.html
http://www.merdeka.com/teknologi/lenovo-sukses-jadi-produsen-smartphone-terbesar-ketiga-dunia.html
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Berikut data penjualan ponsel pintar di Bandung Electronic Center : 

Tabel 1-4 

Data Penjualan Ponsel Pintar di Bandung Electronic Center 

Penjualan Smartphone 
(unit) 

2013 2014 

Samsung 284416 357838 

Lenovo 80475 80022 

(Sumber : BEC) 

Peringkat penjualan suatu produk akan memberikan gambaran 

bahwa produk tersebut memiliki penjualan tinggi, berarti bisa diprediksi 

tingkat pembelian terhadap produk tersebut dikemudian hari, tentu dengan 

inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Produsen ponsel pintar atau pelaku 

bisnis pada dasarnya harus mengerti dan memahami apa yang ditawarkan 

kepada konsumen, diantaranya fitur ponsel pintar tersebut, penyesuaian 

dengan karakteristik individu yang berbeda, harga yang cukup relatif 

bersaing sesuai kemampuan fitur yang dimiliki dan promosi yang 

dilakukan. Hal ini pun diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya diantaranya penelitian Rosvita (2010) mengenai Analisis 

Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi, Dan Cuaca Terhadap 

Keputusan  Pembelian Teh Siap Minum Dalam Kemasan Merek Teh Botol 

Sosro yang menunjukkan hasil bahwa variabel produk dan variabel harga 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian serta penelitian Sujana dan Cindy (2012) mengenai Pengaruh 

Karakteristik Individu Dan Faktor Psikologis Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Produk Blackberry yang menunjukkan hasil 
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bahwa karakteristik individu dan faktor psikologis merupakan salah satu 

alasan responden memutuskan membeli produk Blackberry dengan 

kontribusi sebesar 45.8%.   

Tabel 1-5 

Data Penelitian sebelumnya 

No Nama Penelitian 
Tahun 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Rosvita 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Produk, 
Harga, Promosi, 
Dan Cuaca 
Terhadap 
Keputusan  
Pembelian Teh 
Siap Minum 
Dalam Kemasan 
Merek Teh Botol 
Sosro  

2010 

Variabel produk 
dan variabel harga 
secara parsial 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
keputusan 
pembelian  

2 
Sujana 
dan 
Cindy 

Pengaruh 
Karakteristik 
Individu Dan 
Faktor Psikologis 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen Pada 
Produk Blackberry 

2012 

Karakteristik 
individu dan faktor 
psikologis 
merupakan salah 
satu alasan 
responden 
meutuskan 
membeli produk 
Blackberry dengan 
kontribusi sebesar 
45.8% 

 

Permasalahan yang terjadi pada produk Lenovo di Bandung 

Electronic Center yaitu penjualan menurun pada tahun 2014 dibandingkan 

dengan tahun 2013, meskipun segala upaya untuk membuat penjualan 

ponsel pintar Lenovo berubah ke arah kenaikan yaitu dengan cara 
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memberikan hadiah berupa souvenir pada saat setelah pembelian ponsel 

pintar Lenovo di Bandung Electronic Center telah dilakukan.  

Hal tersebut dilakukan terhadap konsumen agar dapat 

mendongkrak penjualan, dimana berdasarkan data, penjualan ponsel 

pintar Lenovo di Bandung Electronic Center pada tahun 2014 menurun 

sedangkan pemberian Souvenir setelah pembelian ponsel pintar Lenovo 

di Bandung Electronic Center pada tahun 2014 naik. 

Berikut Data Hadiah Souvenir di Bandung Electronic Center : 

Tabel 1-6 

Data Pemberian Souvenir After Sales di Bandung Electronic Center 

Pemberian Souvenir After 
Sales (Unit) 

2013 2014 

Samsung 71104 89460 

Lenovo 20119 25312 

  

Setelah diketahui dari uraian diatas, dengan melihat permasalahan 

yang terjadi, menjadi ketertarikan untuk dilakukannya suatu penelitian 

dengan tema Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Promosi dan 

Harga terhadap Proses Keputusan Pembelian (Survey terhadap 

Pembeli Ponsel Pintar Lenovo Bandung Electronic Center). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dalam 

suatu penelitian, agar batasan masalah menjadi jelas sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.  
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Perumusan masalah  pada penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagaimana gambaran karakteristik individu pembeli ponsel pintar 

Lenovo di BEC (Bandung Electronic Center)? 

2. Bagaimana gambaran promosi terhadap produk yang dipilih 

konsumen di BEC (Bandung Electronic Center)? 

3. Bagaimana gambaran harga produk ponsel pintar Lenovo di BEC 

(Bandung Electronic Center)? 

4. Seberapa besar pengaruh karakteristik individu terhadap proses 

keputusan pembelian ponsel pintar Lenovo di BEC (Bandung 

Electronic Center)? 

5. Seberapa besar pengaruh promosi terhadap proses keputusan 

pembelian ponsel pintar Lenovo di BEC (Bandung Electronic 

Center)? 

6. Seberapa besar pengaruh harga terhadap proses keputusan 

pembelian ponsel pintar Lenovo di BEC (Bandung Electronic 

Center)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah 

untuk mengukur, menganalisa dan memperoleh gambaran empirik 

mengenai : 

1. Karakteristik individu pembeli ponsel pintar Lenovo? 

2. Promosi terhadap produk yang dipilih konsumen? 

3. Harga produk ponsel pintar Lenovo? 
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4. Pengaruh karakteristik individu terhadap proses keputusan 

pembelian ponsel pintar Lenovo? 

5. Pengaruh promosi terhadap proses keputusan pembelian ponsel 

pintar Lenovo di BEC (Bandung Electronic Center)? 

6. Pengaruh harga terhadap proses keputusan pembelian ponsel pintar 

Lenovo di BEC (Bandung Electronic Center)?  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut 

mengenai ilmu manajemen khususnya pemasaran pada industri 

telekomunikasi mengenai karakteristik individu, promosi dan harga  

proses keputusan pembelian. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri telekomunikasi, 

khususnya Lenovo sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan penjualan 

produk. 

 


