
  
BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangat ketat karena setiap perusahaan 

senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan meraih konsumen baru. 

Perusahaan harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan 

dan memenangi persaingan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai. Pada dasarnya semakin 

banyak pesaing, maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk 

yang sesuai dengan harapannya. 

Persaingan yang ketat menyebabkan perusahaan semakin sulit untuk meningkatkan 

jumlah konsumen. Banyaknya pemain dalam pasar dengan segala macam keunggulan produk 

yang ditawarkan membuat perusahaan semakin sulit merebut pasar pesaing. Persaingan yang 

ketat secara tidak langsung akan mempengaruhi suatu perusahaan dalam mempertahankan 

pangsa pasar, perusahaan harus bekerja keras dalam meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen. 

Keputusan pembelian dari konsumen terhadap produk perusahaan tidak hadir begitu saja, 

diperlukan strategi dalam hal pengelolaan konsumen guna memperolehnya. Perusahaan harus 

mampu mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen saat ini maupun yang 

akan datang. Konsumen sebagai individu dalam mendapatkan atau membeli barang telah melalui 

proses atau tahapan-tahapan terlebih dahulu, seperti mendapat informasi baik melalui iklan atau 

referensi dari orang lain (word of mouth) kemudian membandingkan produk satu dengan produk 

yang lain sampai akhirnya mengkonsumsinya dan berdasarkan pengalaman tersebut konsumen 

akan membeli produk yang sama (loyal). Salah satu jalan untuk meraih keunggulan kompetisi 

dalam mempertahankan keputusan pembelian konsumen adalah dengan memberikan atribut 

produk yang unggul kepada konsumen.  

Di dalam sektor usaha telekomunikasi di Indonesia yang saat ini mengalami 

perkembangan yang cukup pesat ditandai dengan semakin banyaknya pengguna telepon seluler 

(mobile phone)  dan menurunnya pengguna telepon rumah (landline) di Indonesia, Menurut 

survey yang dilakukan oleh Nielsen Company Indonesia(NCI) jumlah pengguna telepon seluler 
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Adapun berbagai keunggulan produk-produk Smartphone tersebut antara lain sebagai 

berikut :Samsung Galaxy  memiliki keunggulan yaitu, akses yang mudah terhadap ribuan 

aplikasi Android dan  harga produk Android pun relatif murah. Produk iPhone display Retina 

untuk ketahanan baterai, iPhone diklaim memiliki kekuatan baterai terpanjang, di mana 

perangkat mendukung waktu percakapan hingga delapan jam dan memiliki teknologi asisten 

pribadi cerdas Siri juga dilengkapi dengan lebih dari 800 ribu aplikasi melalui App Store dan 

iTunes Store. Produk Nexian , Mito, Cross juga memiliki keunggulan yaitu selain kecanggihan 

juga disertai keramahan khususnya harga jual produk yang murah (lamabaca.blogspot.com 15 

April 2013). 

Terlihat bahwa dari masing-masing perusahaan berlomba-lomba memproduksi produk 

yang memiliki atribut produk yang memiliki keunggulan .Produk Blackberry memiliki 

keunggulan yaitu salah satu fitur yang menjadi andalannya adalah Blackberry Messanger (BBM) 

yang mampu membuat chatting yang nyaman dengan tidak hanya menyediakan fungsi chatt 

type, lalu penggunaan Internet yang didukung teknologi Wi-Fi sehingga bila  tidak ada pulsa 

masih  bisa memanfaatkan fitur Wi-Fi ini . 

Hal tersebut tidak membuat produk BlackBerry terlepas dari masuknya para pesaing 

smartphone. BlackBerry tampaknya mulai dihadapkan pada pesaing terbarunya, salah satunya 

smartphone Samsung berbasis Android, Iphone berbasis iOS, Sony berbasis Windows phone di 

pasar Indonesia. Salah satu pesaing yang paling kuat bagi BlackBerry adalah Samsung, Samsung 

memang memiliki banyak sekali type smartphone yang berbasis android. Produk Samsung 

memang cukup agresif meluncurkan produk untuk berbagai segmen. Bahkan Samsung berani 

mengklaim telah menguasai 79 % smartphone yang berbasis Android di Indonesia yang terdiri 

dari berbagai level seperti yang dikutip dari www.detikinet.com(22 Mei 2013).  

Di dalam penelitian ini yang akan digunakan untuk objek penelitian adalah  salah satu 

produk baru dari  Blackberry yaitu type Z10 yang mulai tersedia di Indonesia sejak 15 Maret 

2013 dengan harga jual sebesar Rp 6.999.000. Perangkat ini menggunakan teknologi layar 

sentuh berukuran 4,2 inci dengan resolusi display 1280 x 768p dan kepadatan gambar 356 piksel 

per inci (ppi). Seri Z10 ini juga menggunakan baterai berkapasitas 1.800 mAh yang diklaim 

memiliki masa waktu bicara lebih dari 10 jam. Pada perangkat ini juga terdapat dua kamera yaitu 

http://www.detikinet.com


  
di bagian belakang dan depan. BlackBerry Z10 didukung WiFi 802.11 a/b/g/n, 4G, NFC, 

Bluetooth 4.0 dan juga GPS. Akan tetapi yang menjadi masalah produk baru  ini belum tentu 

berhasil karena produk ini diluncurkan disaat persaingan sedang ketat dan belum tentu mampu 

bersaing dengan baik (www.talkmen.com/news 4

 
Maret 2013). 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo) Tifatul Sembiring yang menyatakan bahwa penjualan Blackberry di Indonesia 

telah mengalami penurunan karena disebabkan salah satu atribut produk BBM ( Blackberry 

Massanger ) di handphone Blackberry sering mengalami gangguan di Asia Pasifik hingga 

mempengaruhi sejumlah negara seperti Indonesia, Australia, Hong Kong, Thailand, India, 

Filipina, Singapura, Vietnam, dan Malaysia (www.talkmen.com/news15 Mei 2013 ). 

 

Berdasarkan  uraian diatas,maka penulis tertarik mengadakan penelitian di kota Bandung  

dengan judul : 

PENGARUH ATRIBUT PRODUK BLACKBERRY TYPE Z10 TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI KOTA BANDUNG .  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai atribut produk Blackberry type Z10 ? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian produk Blackberry 

type Z10 dikota Bandung ? 

3. Berapa besar pengaruh atribut produk Blackberry type Z10 terhadap keputusan 

pembelian konsumen di kota Bandung? 

1.3  Maksud dan Tujuan   

Penelitian dari skripsi ini  dilakukan dengan maksud menganalisis pengaruh Atribut 

Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di kota Bandung.  

Adapun pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk : 

http://www.talkmen.com/news
http://www.talkmen.com/news15


  
1 Mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai atribut produk Blackberry type 

Z10. 

2 Mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian produk 

Blackberry type Z10 di kota Bandung. 

3 Mengetahui seberapa besar pengaruh atribut produk Blackberry type Z10 terhadap 

keputusan pembelian konsumen di kota Bandung.   

1.4  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis mengarapkan hasil dari ini dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan 

masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menghadapi masalah-masalah yang 

berhubungan dengan atribut produk dan keputusan pembelian konsumen. 

2. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian konsumen dengan 

menerapkan teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dan mengetahui secara praktik 

pada produk Blackberry type Z10. 

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan 

di bidang pemasaran khususnya tentang atribut  produk  dan keputusan pembelian 

konsumen. 

1.5  Kerangka Pemikiran  

Dalam upaya memasarkan produknya dan menjaring konsumen, perusahaan harus 

berhadapan dengan lingkungan pemasaran yang terdiri dari pelaku dan kekuatan-kekuatan yang 

dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan 

kelangsungan perusahaannya. Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa 



  
dan bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan untuk menghadapi lingkungan ekstemal dan 

intemalnya. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran yang disebut 

dengan bauran pemasaran (marketing mix), misalnya variabel produk (produk), variabel harga 

(price), variabel lokasi (place), dan variabel promosi (promotion). Variabel-variabel ini dapat 

dikontrol oleh perusahaan dan dapat dipergunakan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. 

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler & Armstrong (2008:62) Bauran Pemasaran 

( Marketing Mix ) adalah :  

Kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkan dari pasar sasaran .  

Salah satu bagian yang penting dalam bauran pemasaran adalah produk, Product atau 

produk menurut Kotler&Keller (2009:407) ialah : 

A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use 

or consumption that might satisfy a want or need . 

Dari definisi tersebut, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar 

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Salah satu bagian dari produk yang menjadi unsur yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam membeli suatu produk dan merasa puas salah 

satunya adalah unsur atribut produk. Oleh karena itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dan 

menjaga secara detail kualitas atribut produk dari perusahaan tersebut. 

Atribut Produk merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen unuk membeli suatu 

produk.Berikut disajikan definisi atribut produk. Menurut Tjiptono (2008;103) yaitu: 

Atribut produk adalah unsur unsur produk yang dipandang penting oleh 
konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.Atribut produk 
meliputi merek, kemasan, pemberian label, jaminan (garansi), pelayanan dan 
sebagainya .      



  
Menurut Tjiptono (2008;104) menyatakan bahwa Atribut produk meliputi  : 

1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas 

dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Pada dasarnya suatu merek juga merupakan 

janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan 

jasa tertentu kepada pembeli. 

2. Kemasan 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. 

3. Pemberian Label (Labelling) 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan  informasi mengenai 

produk dari penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula 

merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan kepada produk. 

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Services) 

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa 

sebagai produk inti (jasa murni) maupun jasa sebagai pelengkap. Produk inti umumnya 

sangat bervariasi antara tipe bisnis yang satu dengan tipe yang lain, tetapi layanan 

pelengkapnya mempunyai kesamaan. Pembayaran, pembayaran kepada perusahaan yang 

menerima pembayaran. 

5. Jaminan (Garansi) 

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atau produknya kepada 

konsumen, diman para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa 

berfungsi sebagiman yang diharapkan dan dijanjikan. 

Disamping itu, perusahaan harus senantiasa memperhatikan sikap dan perilaku pembelian 

konsumen yang nantinya akan menentukan proses pengambilan keputusan dan proses pembelian. 



  
Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 158) 

mengartikan bahwa: 

Perilaku pembelian  konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik 
perorangan atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi 
pribadi. Pada hakikatnya konsumen membeli produk atas dasar kebutuhan dan 
keinginan terutama produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi 
penggunanya . 

Sedangkan Menurut Kotler dan Armstrong (2008:179) keputusan pembelian adalah : 
Proses dimana konsumen membeli merek yang paling disukai, dan melewati lima 

tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 
keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum 
pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu .  

Di dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 

(2008;179) konsumen harus melalui lima tahap dalam proses pembelian sebuah produk yaitu: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Tahap proses keputusan pembelian konsumen ingin mencari informasi lebih banyak ; 

konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi 

secara aktif. Sumber-sumber informasi konsumen terbagi ke dalam empat kelompok, 

yaitu: 

1. Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan) 

2. Sumber komersial (iklan, wiraniaga, penyalur) 

3. Sumber publik (media massa) 

4. Sumber pengalaman (penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk) 

3. Evaluasi Alternatif 

Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi merek alternatig dalam sekelompok pilihan   



  
4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli produk yang 

paling disukai. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya 

setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau ketidak puasan mereka. 

Sesuai dengan penjabaran kerangka pemikiran tersebut diatas bahwa konsumen didalam 

proses pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh faktor dari luar salah satunya adalah 

aktivitas bauran pemasaran, dimana didalamnya terdapat atribut produk. Seringkali konsumen 

memperhatikan terlebih dahulu atribut produk yang ada pada produk tersebut sebelum 

memutuskan untuk membeli suatu produk karena atribut produk dianggap memberikan kejelasan 

nilai dari suatu produk.Didalam keputusan pembelian, seorang konsumen berusaha untuk 

membandingkan antara antara atribut produk satu dengan atribut produk yang lainnya sesuai 

dengan persepsi masing-masing. Jika terdapat atribut produk yang sesuai kebutuhan dan harapan 

, maka konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Sejalan dengan kerangka peminkiran diatas, maka dalam melakukan penelitian ini 

penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :  

Atribut produk Blackberry type  Z10 berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen di kota Bandung . 

1.6  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif menurut Zulganef (2008) adalah Penelitian yang bertujuan menggambarkan 

suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor 

atau variabel tertentu.

    



  
1.7  Lokasi dan waktu penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian di PT Trikomsel 

Oke Tbk selaku distributor handphone Blackberry di Indonesia yang beralamat di jalan Veteran 

No 101B Bandung  dan juga situs website terpercaya, data - data kuesioner, hasil wawancara  

dan literatur 

 

literatur yang mendukung dengan waktu penelitian dari bulan Maret 2013 hingga 

September 2013.   

             


