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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang terjadi di zaman sekarang ini membuat

pengembangan teknologi semakin gencar dilakukan, dengan tujuan untuk

membuat manusia semakin mudah menjalankan aktivitas dalam kehidupannya

sehari-hari. Salah satu jenis teknologi yang sangat berpengaruh bagi manusia yaitu

telepon seluler (ponsel). Teknologi seluler sebenarnya sudah mulai dikembangkan

oleh negara-negara maju di Eropa sejak dekade tahun 70a-an, tetapi baru

diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1984 dengan berbasis teknologi Nordic

Mobile Telephone (NMT).

Namun kini teknologi ponsel telah berkembang pesat, ponsel yang dulu

fungsinya hanya untuk berkomunikasi melalui audio, sekarang menjadi teknologi

komunikasi audio-visual. Fitur layanan pesan singkat (SMS), berkirim gambar

(MMS), lalu internet sudah menjadi fitur yang wajib ada di ponsel. Di Indonesia,

negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa merupakan pasar yang besar

dalam hal pengguna perangkat komunikasi (ponsel). Berdasarkan data dari

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) bahwa jumlah pelanggan

seluler per tahun 2015 telah mencapai lebih dari 308,2 juta pelanggan, naik 19

persen pelanggan dibanding tahun 2014.

Seiring perkembangan zaman pula, kebutuhan dan keinginan konsumen

juga semakin berkembang. Konsumen saat ini tidak merasa puas hanya dengan

fitur-fitur standar yang ada dalam ponsel, tetapi mereka membutuhkan fitur-fitur

yang dapat memberikan kemudahan untuk menjalani aktivitas sehari-hari supaya

lebih efektif dan efisien sebab ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala untuk

melakukan aktivitas mereka, maka dari itu munculah produk smartphone di dunia.

Definisi smartphone dari Wikipedia yaitu telepon genggam yang mempunyai

kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai
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komputer. Teknologi smartphone pertama kali diperkenalkan oleh BellSouth yang

bernama Simon, dirancang oleh IBM pada 1992.

Di Indonesia, Nokia Communicator 9000 muncul sebagai pelopor ponsel

pintar pada tahun 1996, dengan bentuk menyerupai komputer tangan yang unik.

Produk ini disambut baik oleh pasar, terutama konsumen menengah keatas.

Selanjutnya tahun 2002 muncul Blackberry pertama dari Research In Motion

(RIM) yang sempat booming di nusantara berkat fitur BBM (Blackberry

Messenger). Beberapa tahun terakhir Samsung mulai menjadi fenomena, produk

galaxy series yang mengusung OS Android mampu mengguncang kedudukan

Nokia di pasar dunia.

Samsung Group yang merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar

di dunia dan didirikan oleh Lee Byung-chull dan Kang Gary pada 1 maret 1983 di

Daegu, Korea. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari

208.000 pekerja. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android

terbesar di dunia. Bahkan popularitas handphone Samsung pun mengalahkan

Apple iPhone. Namun, perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone

terbesar di dunia cukup lama.

Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada bulan 27

April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya,

yakni Samsung i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED

berukuran 3.2 inci. OS yang digunakan pada handphone ini adalah OS Android

Cupcake 1.5. Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai

dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Handphone ini diluncurkan oleh Samsung

pada Maret 2010. Tingkat penjualan handphone ini pun cukup tinggi. Pada

Januari 2011, Samsung berhasil menjual handphone ini sebanyak 10 juta unit.

Keberhasilan tersebut pun merembet pada suksesnya Galaxy S diantaranya

Samsung Galaxy S II dan Samsung Galaxy S III. Tak hanya itu, beberapa

handphone Galaxy lainnya pun memperoleh sambutan tinggi di pasaran seperti

Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy Young serta Samsung Galaxy Note.

Sebenarnya Samsung mengembangkan sebuah sistem operasi sendiri yang

disebutnya sebagai OS Bada. Penamaan OS tersebut pun diambil oleh Samsung
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dari bahasa Korea yang memiliki arti lautan dan pada April 2010, Samsung

meluncurkan handphone pintar berbasis OS Bada pertamanya yakni Samsung

Wave S8500. Handphone ini menggunakan prosesor single core 1GHz dengan

GPU PowerVR SGX 540. Pada bagian layar, handphone ini dilengkapi dengan

layar Super AMOLED berukuran 3.3 inci serta kemampuan untuk merekam video

HD 720p. Handphone ini pun mampu terjual sebanyak 1 juta unit dalam empat

minggu pertamanya.

Menurut data terakhir International Data Corporation (IDC) yang

dipublikasikan Rabu 27 Januari 2016, perusahaan Korea Selatan itu berhasil

menjual 85,6 juta ponsel pada kuartal keempat menjadikan total penjualan selama

tahun 2015 menjadi 324,8 juta. Sementara total penjualan ponsel dari berbagai

merek secara global selama tahun 2015 mencapai 1,4329 miliar unit, naik 10,1%

dibandingkan tahun 2014. Melihat dari data IDC itu, walaupun masih berada di

posisi puncak dan menjadi top brand tetapi posisi Samsung sebetulnya terancam

karena persentase penjualannya dibandingkan tahun 2014 hanya naik 2,1%.

Pangsa pasar mereka pun menurun dari 24,4% pada tahun 2014 menjadi 22,7% di

tahun 2015.

Table 1.1

volume penjualan (Shipment Volumes) dan Pangsa Pasar (Market Share)

Smartphone tahun 2014-2015

Peringkat Merek

Volume

Penjualan

2014

(juta unit)

Volume

Penjualan

2015

(juta unit)

Pangsa

Pasar

2014

(%)

Pangsa

Pasar

2015

(%)

Pertumbuhan

tahunan

(%)

1 Samsung 318,2 324,8 24,4 22,7 2,1

2 Apple 192,7 231,5 14,8 16,2 20,2

3 Huawei 73,8 106,6 5,7 7,4 44,3

4 Lenovo 59,4 74,0 4,6 5,2 24,5
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5 Xiaomi 57,7 78,0 4,4 4,9 22,8

Lainnya 599,99 625,2 46,1 43,6 4,2

Total 1.301,7 1.432,9 100 100 10,1

Sumber : International Data Corporation (IDC)

Angka pertumbuhan Samsung itu jauh dibawah peringkat kedua yaitu

Apple. Selama 2015, perusahaan teknologi terbesar Amerika Serikat itu

menghasilkan penjualan sebesar 20,2% dengan volume pengiriman  sebesar

231,15 juta unit. Angka itu didapatkan oleh Apple karena peluncuran Iphone 6s

dan 6s plus pada tengah kedua tahun 2015 dan penjualan yang kencang pada akhir

tahun. Hal itu lah yang membuat rekor baru pencapaian kuartal terbesar

perusahaan Apple. Huwaei pun menjadi manufaktur yang cukup mencuri

perhatian.

Angka pertubahan tahun ke tahunnya mencapai 44,3% , jauh lebih besar

dibandingkan yang lainnya dan total penjualan sebanyak 106,6 juta unit. Lenovo

menempati posisi keempat dengan total penjualan sebanyak 20,2 juta unit di

kuartal keempat dan di sepanjang tahun 2015 menjadi 74 juta unit. Menutup

posisi 5 teratas ditempati Xiaomi dengan total penjualan mencapai 18,2 juta unit

di kuartal keempat dan sepanjang tahun 2015 menjadi 70,8 juta unit. Besarnya

pangsa pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen,

atau berpindahnya minat konsumen dari suatu produk ke produk lain (Charles W.

Lamb, 2009).

Di kota Bandung, PT Samsung Electronics Indonesia dan PT Poin

Multimedia Nusantara menyatakan target penjualan smartphone di outlet Samsung

Experience Store (SES) seperti Indah Plaza (BIP) bisa mencapai hingga Rp5

miliar dalam jangka waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan ke depan ditargetkan bisa

mencapai angka Rp5 miliar. Sales manajer Samsung Jabar mengaku optimis bisa

mencapai target tersebut karena berdasarkan data dari pengelola BIP, jumlah

pengunjung yang datang ke mal tersebut pada hari kerja mencapai 35 ribu orang

dan pada akhir pekan mencapai 45-50 ribu orang.
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Alasan pihaknya membuka outlet SES di pusat perbelanjaan tersebut

karena ingin terus melakukan inovasi layanan dan mendekatkan produk dan

teknologi Samsung kepada konsumen di Jawa Barat yakni dengan mencapai

tingkat penjualan sebesar 52 persen. SES di BIP menghadirkan konsep yang

menggabungkan desain modern dan elegan yang nyaman dengan sentuhan

teknologi terkini, produk kami disusun sesuai kategori seperti premiun product,

tablet, dan entry level untuk memudahkan konsumen memilih produk sesuai

kebutuhan. Selain itu, outlet SES BIP ini juga dilengkapi dengan Galaxy Station

Booth yakni layanan untuk mengunduh berbagai aplikasi mobile seperti film,

games, social media dan lain-lain secara gratis dengan cepat tanpa mengurangi

kuota paket data. (Sumber: CR-02 || editor: m. hasyim)

Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada mahasiswa Universitas

Widyatama Bandung, dimana Samsung tidak menjadi top brand pilihan mereka

dan hanya menempati tempat ketiga setelah Iphone dan Oppo. Hasil itu telah

didapatkan setelah proses pra-survei kepada 30 responden pada mahasiswa dari

berbagai jurusan dan latar belakang. ”Penelitian survey adalah penelitian yang

dilakukan pada populasi besar/kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel

yang diambil dari populasi” (Sugiyono, 2007:7). Ukuran sampel minimum 30

untuk kategori penelitian adalah tepat, (Uma Sekaran (2006).

Pada grafik 1.1 ini menunjukkan bahwa dari 30 orang responden

smarthphone di Universitas Widyatama per mahasiswa aktif tahun akademik

2015-2016, Iphone menempati posisi pertama dengan jumlah pengguna sebanyak

13 orang. Selanjutnya Oppo dengan jumlah pengguna 6 orang pada tempat kedua.

Samsung sendiri menempati tempat ketiga dengan jumlah pengguna sebanyak 4

orang. Beberapa merek smartphone seperti Sony, Asus, Xiaomi dan Lenovo

menjadi pilihan merek pengguna smartphone pada mahasiswa Universitas

Widyatama. Mengacu pada hasil pra survei tersebut, peneliti menduga bahwa

terdapat masalah terhadap pandangan konsumen terhadap perusahaan yang

membuat brand smartphone tersebut khususnya Samsung yang peneliti jadikan

sebagai acuan untuk pembuatan rumusan masalah penelitian ini.
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Sumber : Data Primer, 2016

Gambar 1.1

Pra-Survei Pengguna Smartphone di Universitas Widyatama

.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk

melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong (2008), keputusan

pembelian seseorang dapat dipengaruhi oleh motivasi persepsi dan sikap. Hal

tersebut diperkuat oleh penelitian Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa

keputusan seseorang untuk melakukan pembelian dipengaruhi oleh persepsi dan

sikap. Berdasarkan apa yang dipaparkan penelitian Nugroho (2013), maka

penelitian ini membahas pengaruh persepsi dan sikap terhadap keputusan

pembelian. Beda penelitian ini dengan penelitian Nugroho (2013) adalah pada

obyek yang diteliti. Penelitian ini meneliti Smartphone, sedangkan penelitian

sebelumnya meneliti kendaraan roda empat.

Konsumen dalam melakukan keputusan pembelian akan

mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya persepsi kualitas produk. Produk

yang berkualitas diharapkan dapat memberikan nilai bagi konsumen yang

mengunakannya. Kualitas produk merupakan selisih produk yang layak menurut

konsumen dengan produk menurut konsumen saat ini (Simamora, 2006). Suatu

produk yang berkualitas akan dipersepsikan baik oleh konsumen. Persepsi kualitas
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adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan

(Durianto,dkk,2004). Persepsi konsumen atas suatu produk dapat berasal dari

informasi yang diterima atau dari pengalaman konsumen dimasa lalu. Persepsi

masing-masing konsumen atas kualitas suatu produk akan berbeda-beda. Persepsi

yang muncul dapat bersifat positif maupun negatif.

Sikap merupakan evaluasi, perasaan seseorang, dan kecenderungan

tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada

seseorang terhadap obyek atau gagasan tertentu (Kotler, 2005). Konsumen akan

meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek tertentu untuk dibeli,

hal itu berkaitan dengan sikap yang dikembangkan. Keyakinan-keyakinan dan

pilihan 7 konsumen (preference) atas suatu merek merupakan suatu sikap

konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap suatu merek tertentu sering

mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Sikap positif terhadap

suatu merek tertentu akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian

terhadap merek itu, sebaliknya sikap negatif akan menghalangi konsumen dalam

melakukan pembelian.

Berdasarkan pemaparan teori dan data tentang perkembangan,

pertumbuhan dan pemakai Smartphone maka penelitian ini mengambil judul

“PENGARUH PERSEPSI KUALITAS DAN SIKAP KONSUMEN

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG

PADA MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang ada pada latar belakang menggambarkan Samsung

menjadi top brand di Indonesia dan Kota Bandung, tetapi hasil sebaliknya

didapatkan Iphone lah yang menjadi top brand setalah penulis melakukan pra-

survei pada mahasiswa Universitas Widyatama Bandung.

Dari rumusan masalah diatas akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan

penelitian sebagai berikut:
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1. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian

smartphone Samsung?

2. Bagaimana pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian

smartphone Samsung?

3. Seberapa besar pengaruh persepsi kualitas dan sikap konsumen secara

simultan terhadap keputusan keputusan pembelian smartphone Samsung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian

smartphone Samsung.

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian

smartphone Samsung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi kualitas dan pengaruh

sikap konsumen secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone

Samsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya,

baik sebagai praktisi, akademis atau pemerhati pemasaran. Manfaat penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang

berkaitan dengan bidang pemasaran khususnya yang terkait dengan keputusan

pembelian, baik untuk para mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan

untuk penelitian yang sejenis maupun bagi kalangan umum.

2. Mampu memberikan implikasi bagi para pengelola di perusahaan yang

nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian khususnya bagi para

marketer dalam melakukan monitoring di lapangan.

3. Sebagai informasi dalam usaha untuk meningkatkan volume penjualan

melalui perilaku konsumen.
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1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Adapun sistematikanya adalah

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan,

tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan telaah literatur yang berhubungan dengan topik

penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang

digunakan untuk membangun hipotesis dan analisis data.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, obyek penelitian,

identifikasi variabel, definisi operasional variable, jenis dan sumber data,

responden penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, serta

teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik obyek penelitian/ deskripsi data,

analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian,

keterbatasan dan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang

telah diperoleh.


