
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

 

Di era digital seperti saat ini, perangkat teknologi yang praktis sangat 

dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. 

Telepon seluler merupakan salah satu gadget yang paling banyak dipakai oleh 

masyarakat. Telepon seluler mewakili gaya hidup manusia yang semakin 

fleksibel dan ingin segala sesuatunya menjadi lebih sederhana, serba praktis, 

di dukung dari segi desain dan ukurannya. Oleh karena itu, merek telepon 

seluler pun sudah mejadi pilihan gaya hidup mereka. Merek yang lebih 

terkenal di kalangan masyarakat Indonesia akan menjadi merek yang lebih 

diminati oleh konsumen. 

 

 Menurut catatan asosiasi telepon seluler indinesia (ATSI) yang di 

ungkapkan oleh Atmosutarno (Antara News, 2010), saat ini sekitar 180 juta 

penduduk Indonesia sudah menjadi pelanggan layanan telepon seluler, artinya 

sudah sekitar 60 persen populasi di tanah air sudah memiliki 1 perangkat 

telekomunikasi. Dan hasil riset Informa Telecoms  

& Media, Indonesia termasuk dalam lima besar pasar seluler terpenting di 

dunia setelah China, India, Rusia serta AS. 

 

 Posisi Indonesia menjadi sangat penting mengingat potensi pasarnya yang 

sangat besar dengan tingkat adopsi yang cepat terhadap layanan dan teknologi, 

Namun karena jumlah pasar yang besar itu membuat banyak pemain berlomba 

lomba memasuki pasar Indonesia. Semua harus berupaya untuk dapat 

memenangkan pesaingan. Saling rebut pelanggan antar merekapun menjadi 

sesuatu yang sering ditemukan dalam pemasaran telepon genggam ini. 

 



 Sekarang ini sudah menjadi trend konsumen ponsel untuk selalu 

mengganti telepon selulernya dengan model yang terbaru, bahkan berganti 

merek. Kenyataannya, menurut hasil survey yang dilakukan oleh pixel 

research di jakarta baru-baru ini menunjukan bahwa ada 24,6% pengguna 

telepon seluler yang mengganti handphone lebih dari 2 kali dalam 2 tahun, 

yang jika dirata-ratakan dalam setahun mereka membeli telepon seluler lebih 

dari sekali. Selain itu sebanyak 32,3% pengguna telepon seluler 2 kali dalam 2 

tahun. Sehingga kalau ditotal ada 56,9% pengguna telepon seluler yang 

mengganti telepon selulernya minimum sekali dalam setahun. 

 

 Banyak arti yang bisa diambil dari kondisi tersebut dan sekaligus 

mengisyaratkan bahwa selain faktor harga , faktor inovasi dan nilai (value)lah 

yang nantinya akan sangat menentukan keputusan pembelian bagi konsumen. 

Cleland dan Bruno (1996) secara sederhana mengatakan bahwa yang 

dipertimbangkan konsumen sebenarnya hanya dua bagian besar yaitu faktor 

harga dan bukan harga, Inovasi merupakan faktor non harga yang paling 

dominant diperhatikan.  Dengan semakin membanjirnya produk inovasi 

telepon seluler sedikitnya akan membingungkan konsumen. Namun 

sebaliknya dengan informasi yang semakin terbuka, konsumen akan lebih 

cerdas dalam membuat keputusan. 

 

 Para pemain dalam industri telepon jika kurang kuat dalam hal inovasi 

akan mendapatkan permasalahan di pasar. Saat ini penguasaan pangsa pasar 

telepon memang sangat timpang dan dikuasai oleh perusahaan sepeti APPLE 

dan SAMSUNG yang sudah menguasai pangsa pasar dunia mencapai 46,5% 

(Firma penelitian pangsa pasar, Strategy Analitics) 

 

 Seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat, telepon seluler 

merupakan produk inovasi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat baik 

dalam pengembangan teknologi dan maupun dalam model. Di satu sisi 

pertumbuhan industri telepon seluler menjanjikan pasar bagi banyak 



perusahaan di dunia, namun disisi lain menimbulkan persaingan yang semakin 

ketat sehingga memaksa perusahaan untuk terus melakukan inovasi. 

 

 Bervariasinya merek telepon seluler memberikan banyak pilihan kepada 

pengguna telepon seluler seperti jenis, fitur dan modelnya, bahkan setiap tipe 

telepon seluler juga ditujukan khusus untuk kalangan tertentu dengan status 

sosial dan jenis pekerjaannya. Hal ini menuntut perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang industri telekomunikasi untuk melakukan inovasi terhadap 

produknya. Menurut Kotler(2007: 357) : 

 “Inovasi adalah setiap barang, jasa, gagasan, yang di anggap sebagai 

sesuatu yang baru. Oleh karena itu perusahaan harus menciptakan pemikiran-

pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, dan menawarkan produk yang inovatif 

yang memuaskan pelanggan”. 

 

Rogers (1983), mengemukakan lima karakteristik inovasi yang dapat 

mempengaruhi keputusan terhadap pengadopsian terhadap suatu Inovasi 

meliputi : keunggulan relatif, (faktor perstige sosial,kenyamanan dan 

kepuasan), kompatibilitas (tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai suatu 

yang konsisten dengan nilai yang ada, pengalaman-pengalaman masa lalu,dan 

kebutuhan akan para pengguna yang potensial), kerumitan (tingkat dimana 

inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan 

digunakan), kemampuan di uji cobakan (tingkat dimana inovasi dalam batas-

batas tertentu dapat diuji cobakan ), kemampuan diamati (tingkat dimana 

hasil-hasil inovasi dapat dilihat oleh pihak lain). 

 

 Inovasi harus mampu membuat produk berbeda di mata konsumen 

sehingga konsumen lebih tertarik membeli produk tersebut di bandingkan 

produk pesaing. Jika perusahaan dapat memperhatikan desain serta membuat 

inovasi baru maka pelanggan akan merasa puas dalam menggunakan produk 

tersebut. Penelitian yang dilakukan Charles, et al. (2002: 30) menunjukan 

bahwa inovasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang menghubungkan 



aspek budaya perusahaan dengan kemampuan berinovasi serta meningkatkan 

kinerja perusahaan melalui keputusan membelikonsumen. Demikian juga 

penelitian Tamamudin (2012:283) menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan inovasi produk terhadap keputusan membeli, semakin tinggi 

inovasi produk maka semakin tinggi keputusan membeli. 

 

Nokia Corporation adalah salah satu perusahaan telepon seluler yang 

pernah merajai dunia telekomunikasi beberapa tahun lalu. Produk-produk 

yang dihasilkan Nokia selalu dalam aspek inovasi dibandingkan dengan 

produk pesaing. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diraih Nokia dalam 

mendapatkan rangking 10 teratas dunia sebagai perusahaan paling inovatif di 

dunia. 

 

Tabel 1.1 

Daftar nama perusahaan paling inovatif  di dunia 

Rangking Nama Perusahaan 

1 Apple 

2 Google 

3 Toyota Motor 

4 General Electric 

5 Microsoft 

6 Tata Group 

7 Nintendo 

8 Procter and Gamble 

9 Sony 

10 Nokia 

Sumber:http://www.businessweek.com 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nokia merupakan salah satu 

perusahaan yang amat kokoh dalam persaingan global. Produk-produk yang 



dihasilkan oleh nokia selalu diunggulkan dari segi teknologi dan desain 

sehingga mudah diterima di masyarakat. 

Berikut adalah inovasi – inovasi yang pernah dilakukan oleh Nokia :  

TABEL 1.2 

INOVASI NOKIA 

 

Sumber : Dream.co.id dan infokomputer.com 

NO  TIPE PRODUK TAHUN INOVASI  

1 MOBIRA SENATOR 1952 Nokia untuk pertama kalinya 

memperkenalkan perangkat telepon dalam 

mobil 

2 Nokia Cityman 1987 Ponsel portabel pertama dan bisa 

melakukan redial sekaligus mengatur nada 

dering 

3 Nokia 1011 1992 Ponsel GSM pertama dan di produksi 

secara masal 

4 Nokia 6110 1997 Ponsel pertama yang menyematkan 

permainan di dalam Ponsel 

5 Nokia 8210 1999 Ponsel dengan ukuran kecil dan cocok 

untuk masuk kantong celana, yang di 

anggap keren pada saat itu 

6 Nokia 7650 2002 Ponsel Nokia dengan kamera 

 

7 Nokia 6650 2002 Ponsel 3G pertama yang memungkinkan 

pengguna untuk internet 

8 Nokia N70,N90 Dan N91 2005 Memungkinkan pengguna mendengarkan 

musik,bermain game,mengambil foto dan 

mengakses intenet dalam sebuah ponsel. 

9 Nokia Lumia 1020 2013 Ponsel dengan kamera berkemampuan 41 

megapixel 



 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nokia selalu melakukan 

inovasi-inovasi yang menarik dan revolusioner, yang membuat nama Nokia 

semakin di kenal sebagai perusahaan yang selalu mengeluarkan inovasi-inovasi 

terbaru. 

 Dengan banyaknya inovasi yang dilakukannya Nokia berhasil menjadi 

perusahaan besar yang selalu berhasil menjual produknya dengan jumlah besar 

kepada konsumen seperti di tahun 1999 Nokia berhasil mencatat penjualan 

sebanyak 160 juta unit dengan produk Nokia seri 3210, dan pada tahun 2003 

tahun dirilisnya Nokia 1100, ponsel dengan penjualan tertinggi sepanjang sejarah 

Nokia yang terjual sebanyak 200 juta unit. dan pada tahun 2005 Nokia merilis 

Nokia seri 1110 dan terjual sebanyak 250 juta unit dan menjadi rekor penjualan 

Ponsel terbanyak sepanjang masa. Lalu ditahun 2007 Nokia dinobatkan sebagai 

salah satu dari lima brand terkemuka di dunia. ( infokomputer.com dan 

jurnalweb.com). 

 

Fenomena yang terjadi di sini adalah menurunnya tingkat Market Share 

dan Penjualan  telepon seluler merek nokia yang ditunjukan pada tabel 1.3 dan 

1.4 

 

TABEL 1.3 

Table 1 

Worldwide Mobile Device Sales to End Users in 2010 (Thousands of Units) 

Company 

2010 

Units 

2010Market Share 

(%) 

2009 

Units 

2009 Market 

Share (%) 

Nokia 461,318.2 28.9 440,881.6 36.4 

Samsung 281,065.8 17.6 235,772.0 19.5 

LG Electronics 114,154.6 7.1 121,972.1 10.1 

Research In Motion 47,451.6 3.0 34,346.6 2.8 



Apple 46,598.3 2.9 24,889.7 2.1 

Sony Ericsson 41,819.2 2.6 54,956.6 4.5 

Motorola 38,553.7 2.4 58,475.2 4.8 

ZTE 28,768.7 1.8 16,026.1 1.3 

HTC 24,688.4 1.5 10,811.9 0.9 

Huawei 23,814.7 1.5 13,490.6 1.1 

Others 488,569.3 30.6 199,617.2 16.5 

Total 1,596,802.4 100.0 1,211,239.6 100.0 

Source: Gartner (February 2011) 

Table 2 

Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2012 (Thousands of 

Units) 

Company 

2012 

Units 2012 Market Share (%) 

2011 

Units 

2011 Market 

Share (%) 

Samsung 384,631.2 22.0 315,052.2 17.7 

Nokia 333,938.0 19.1 422,478.3 23.8 

Apple 130,133.2 7.5 89,263.2 5.0 

ZTE 67,344.4 3.9 56,881.8 3.2 

LG Electronics 58,015.9 3.3 86,370.9 4.9 

Huawei Technologies 47,288.3 2.7 40,663.4 2.3 

TCL Communication 37,176.6 2.1 34,037.5 1.9 

Research In Motion 34,210.3 2.0 51,541.9 2.9 

Motorola 33,916.3 1.9 40,269.1 2.3 

HTC 32,121.8 1.8 43,266.9 2.4 

Others 587399.6 33.6 595886.9 33.6 

Total 1,746,175.6 100.0 1,775,712.0 100.0 

Source: Gartner (February 2013) 

 



Menurut data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sampai 2012 

Nokia berada pada puncak penjualan ponsel terlaris di dunia dan mengalami 

penurunan penjualan, begitu juga pada pangsa pasar (market share) tersebut 

diperoleh persentase sebesar 36,4% di tahun 2009, menurun pada tahun 2010 

sebesar 28,9%, dan menurun lagi di tahun 2011 dan 2012 sebesar 23,8% 

dan19,1%. Di sisi lain penjualan Samsung mengalami peningkatan dari tahun 

2011 dan 2012 walaupun sempat menurun di tahun 2010. Selain itu peningkatan 

pangsa pasar yang cukup signifikan dialami oleh Apple dengan produk iPhone-

nya dari 2,1% di tahun 2009 sampai dengan 7,5% ditahun 2012. 

 

Tabel 1.4. 

Data penjualan telepon seluler nokia tahun 2009-2012 dalam persen 

Tahun Total penjualan 

2009 36,4% 

2010 26.9% 

2011 25,4% 

2012 23,5% 

Sumber: Gartner, Februari 2013 

 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan tingkat penjualan telepon seluer 

nokia, dari tahun 2009 sampai tahun 2010 penjualan telepon seluler 

mangalami penurunan. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 penjualan 

telepon seluler juga mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2013 

untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, nokia tidak melaporkan 

penjualan kepada publik. Melihat penurunan penjualan ini disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian konsumen terhadap produk telepon seluler nokia rendah. 

 

Adapun pengertian keputusan pembelian menurut pendapat Kotler dan 

Keller(2007: 204) : 



“Keputusan pembelian adalah suatu tahap dimana para konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen 

dapat membentuk niat membeli merek yang paling disukai”. 

  

 Melihat dari pengertian tersebut keputusan pembelian sangat penting bagi 

penjualan produk perusahaan. Maka dari itu harus dilakukan cara untuk 

meningkatkan keputusan pembelian, salah satu faktor yang dapat menigkatkan 

keputusan pembelian adalah inovasi produk. Sebagaimana dibuktikan menurut 

Boone dalam Poloan (2006: 22): 

“Ketika sebuah produk inovasi mampu menghadirkan harapan konsumen 

maka peluang terjadinya keputusan pembelian konsumen yang besar”. 

 

 Harapan konsumen yang dimaksudkan antara lain mewakili harga, gaya 

hidup, dan motivasinya dalam membeli suatu produk. Banyak produk yang 

beredar di pasaran yang mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan 

yang ada. Sebagai produk baru,produk inovasi diharapkan bisa memenuhi 

harapan konsumen. 

  

 Inovasi produk selalu berkaitan erat dengan keputusan pembelian. 

Semakin beragamnya merek dan tipe telepon seluler yang beredar saat ini, 

semakin banyak pula faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam persaingan 

antar merek yang sangat ketat, konsumen mempunyai banyak alternatif pilihan 

merek dan tipe yang akan dibeli sehingga ada kecendrungan mereka tidak lagi 

mempertimbangkan masalah harga. 

 Jadi masalah dalam penelitian ini adalah Nokia telah melakukan berbagai 

macam inovasi terhadap produk mereka tetapi penjualan dan market share 

tetap menurun setiap tahunnya, sedangkan menurut teori inovasi produk 

sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen yang bisa 

meningkatkan penjualan dan market share sebuah perusahaan. Disinyalir 

terdapat beberapa masalah dalam inovasi produk yang dilakukan oleh Nokia, 



dimana indikator dari inovasi produk adalah produk baru bagi dunia, lini 

produk baru,tambahan pada lini produk yang telah ada,perbaikan dan revisi 

produk yang telah ada, ,penentuan kembali, dan pengurangan biaya. 

 Kemungkinan masalahnya adalah keterlambatan inovasi yang dilakukan 

oleh Nokia dari perusahaan lain, atau tidak rutinnya Nokia memberikan 

inovasi terhadap produknya dan bisa jadi juga disebabkan inovasi produk yang 

dilakukan oleh Nokia tidak sesuai atau tidak mencapai harapan dari konsumen 

yang berakibat konsumen tidak memilih Nokia sebagai handphone mereka  

 

 Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai inovasi produk pada Nokia corporation 

dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : 

 “Evaluasi inovasi produk dan dampaknya terhadap keputusan 

pembelian Handphone Nokia pada mahasiswa Universitas Widyatama” 

 

 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai inovasi produk telepon seluler 

Nokia? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian produk 

telepon seluler Nokia ? 

3. Seberapa besar pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian 

telepon seluler Nokia? 

 

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian 



 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

setiap orang yang membacanya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai inovasi produk telepon 

seluler nokia. 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian 

telepon seluler nokia. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inovasi produk terhadap 

keputusan pembelian telepon seluler nokia. 

 

1.4.Kegunaan Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna bagi 

pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan masukan serta 

bahan pertimbangan yang berguna bagi perusahaan terutama dalam 

menentukan inovasi produk agar dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dalam 

memperluas wawasan mengenai bidang usaha industri khususnya 

telekomunikasi dan membandingkan antara teori yang telah penulis 

peroleh di bangku perkuiahaan dengan kenyataan yang ada 

3. Akademik atau Pihak lain 

Sebagai bahan referensinya sehingga dapat meneliti lebih jauh dan 

mendalam agar didapat penelitin yang lebih baik lagi terkait dengan topik 

penelitian ini dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 



pengetahuan pembaca mengenai inovasi produk dan pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

 

 

 

 


