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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan pemakai telepon selular di Indonesia untuk kategori smartphone 

semakin mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2010 tercatat sekitar 4 

sampai 5 juta pengguna smartphone dan pada tahun 2011 jumlah tersebut mengalami 

peningkatan sebanyak dua kali lipat. Bahkan para ahli dibidang tekhnologi 

memprediksi pemakaian smartphone ditahun 2012 juga akan mengalami peningkatan 

yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilandasi oleh 

beberapa faktor yaitu diantaranya adalah, harga telepon genggam jenis smartphone 

yang semakin terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat serta kemudahan 

fasilitas kredit murah yang banyak diberikan oleh bank untuk membeli telepon 

genggam jenis smartphone seperti Android, BlackBerry dan juga iPhone. Bahkan 

smartphone yang berharga mahal sekalipun masih tetap diminati, sebab dipandang 

sebagai sebuah gengsi bagi para pemakainya. (www.detikinet.com: 12 Januari 

2012) 

Indonesia sendiri sebenarya merupakan salah satu pangsa pasar utama bagi 

para produsen telepon selular yang ada didunia terlebih lagi sekarang ini produk 

smartphone sudah mulai memasuki pasar Indonesia. Menurut dari hasil penelitian 

Forst and Sulivan analysis, selama tahun 2009 Indonesia merupakan negara dengan 

tingkat penjualan jenis smartphone tertinggi di ASEAN dengan menembus angka 

sebesar 1,2 juta unit, bahkan  Forst and Sulivan analysis meramalkan bahwa hingga 

tahun 2015 Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat penjualan smartphone 

tertinggi di wilayah ASEAN. 
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Bagan 1.1 

Tingkat Pertumbuhan Pembelian Smartphone Di Asia Dan Indonesia 

 

    Sumber : Frost & Sullivan Analysis: 8 Agustus 2011 

Dari sekian banyak jenis telepon selular jenis smartphone yang beredar 

dipasaran, smartphone jenis Android lah yang diperkirakan akan mengusai pasar 

sepanjang tahun 2012 ini. Bahkan pesaing dari Android seperti BlackBerry 

diramalkan akan mengalami penurunan peminat. 

Menurut Kotler (2004:330), kebanyakan produk disediakan pada satu 

diantara empat tingkatan kualitas, yaitu : kualitas rendah, kualitas rata-rata sedang, 

kualitas baik dan kualitas sangat baik. Namun dari sudut pemasaran sendiri kualitas 

harus diukur dari persepsi konsumen atau pembeli yang memakai dan memilih 

produk tersebut. Dan alasan konsumen untuk memilih produk Android pun didasari 

oleh banyak hal diantaranya adalah kemampuan multitasking yang baik, dimana 

konsumen bisa menjalankan beberapa program sekaligus dalam waktu bersamaan. 

Selain itu akses mudah terhadap ribuan aplikasi yang ditawarkan oleh Android 

merupakan salah satu nilai plus, karena konsumen bisa menginstal aplikasi yang dia 

inginkan dan menghapus aplikasi yang dirasa tidak penting untuk ada di telepon 

selularnya. Dan yang terpenting adalah pilihan ponsel Android yang beraneka ragam. 

Tidak seperti RIM yang hanya untuk ponsel BlackBerry atau iOS hanya terbatas pada 

iPhone dan Apple, untuk ponsel Android sendiri sudah banyak tersedia ponsel dari 
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berbagai produsen mulai dari Sony Ericsson, Motorola, HTC hingga Samsung. Dan 

dari setiap pabrikan yang membuat Android tersebut mempunyai keunggulan dan 

gaya masing-masing disetiap produk yang dikeluarkannya.  

Dari sekian banyak produk telepon genggam jenis Android, Samsung 

merupakan salah satu produk yang paling menyita perhatian semenjak 

diluncurkannya. Produk Samsung Android telah dipasarkan di lebih 130 termasuk 

Indonesia sendiri. Sebagaimana menurut Kotler dan Amstrong (2004:348) cara 

suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan nilai tambah dari produknya adalah salah 

satunya melalui desain atau  rancangan yang berbeda dari produk yang lain. Dan 

untuk samsung sendiri kini bisa dikatakan sudah menjadi pelopor baik dari segi 

design maupun aplikasi produk untuk jenis smartphone Android itu sendiri. 

Jika dilihat dari segi produk Samsung bisa dikatakan memiliki design yang 

lebih unggul dibandingkan pesaing yang sudah ada. Design yang lebih tipis dan 

ringan membuat banyak konsumen untuk menjatuhkan pilihannya kepada produk 

Samsung Android. Dan jika dilihat dari segi aplikasi yang terdapat pada smartphone 

Samsung Android, maka bisa dilihat bahwa produk ini sudah memiliki fitur terbaik 

untuk jenis smartphone Android yang sudah ada. Dilihat dari segi harga sendiri, 

Samsung Android mematok harga yang sangat terjangkau bagi seluruh kalangan 

masyarakat. Dengan kisaran harga 1,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah diharapkan 

produk samsung Android ini dapat bisabersaing dengan produk smartphone yang ada 

dipasaran. 

Namun hal ini bukan tanpa kendala. Persiangan yang ketat diantara berbagai 

merek telepon genggam pun membuat membuat Samsung harus berfikir lagi 

bagaimana langkah kedepan yang harus ditempuh agar tetap bisa menguasai pasar 

yang sudah ada. Untuk Indonesia sendiri market share terbesar untuk jenis 

smartphone masih dipegang oleh pesaing Android yaitu BlackBerry. Namun pada 

tahun 2011 ini tercatat pasar dari Android sendiri mengalami peningkatan yang 

signifikan, bahkan Android menduduki kisaran 20% dari total penjualan selama awal 

hingga pertengahan tahun 2011 di kategori telepon jenis smartphone 



4 

 

(www.teknoup.com: 06 Juli 2011). Hal ini juga didukung oleh data dari hasil survey 

yang dilakukan oleh Frost and Sulivan analysis, bahwa sepanjang tahun 2011 dua 

pesaing utama Android masih menduduki peringkat atas dari segi market share yang 

diraih. 

Bagan 1.2 

Tingkat Penjualan Smartphone Di Asia Dan Indonesia Sepanjang Tahun 

2011 

 

Sumber : Frost & Sullivan Analysis: 8 Agustus 2011 

Selama kurun waktu dua tahun ini konsumen pengguna telepon selular di 

Indonesia sudah mulai beralih dari ponsel berfitur ke ponsel jenis smartphone terlebih 

smartphone jenis Android. Hal ini tidak beralasan, konsumen lebih menganggap 

bahwa ponsel jenis Android lebih mudah untuk digunakan, model yang disediakan 

lebih bervariasi, harga yang lebih terjangkau dan yang lebih penting banyak konten 

gratis yang sangat menarik untuk bisa diunduh secara gratis bagi para pengguna 

ponsel Android.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Samsung 

Android Pada Dealer Samsung Bandung Electronic Center”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk 

mengidentikisai masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap kelengkapan atribut produk Samsung 

Android ? 

2. Bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap produk Samsung Android 

di dealer Samsung Bandung Electronic Center ? 

3. Seberapa besar pengaruh atribut produk Samsung Android terhadap keputusan 

pembelian konsumen di dealer Samsung Bandung Electronic Center ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penulisan melakukan penelitian ini adalah untuk mencari data 

dan informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

seberapa besar pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh pengunjung Bandung Electronic Center sehingga data-data, informasi, 

dan gambaran tersebut dapat digunakan oleh penulis untuk penyusunan skripsi yang 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujuan sarjana Fakultas Bisnin dan 

Manajemen jurusan Manajemen Universitas Widyatama. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap atribut produk telepon 

genggam Samsung Android, 

2. Untuk mengetahui tingkat keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

telepon genggam Samsung Android, 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atribut telepon genggam Samsung 

Android terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

langsung dengan tujuan langsung mempraktekan pengetahuan teoritis yang 

telah diperoleh selama kuliah pada kondisi dunia bisnis yang sesungguhnya. 

Terutama yang berhubungan dengan masalah manajemen pemasaran. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perilaku konsumen dan 

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk menentukan 

kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan, guna 

mempertahankan efesiensi dan kontinuitas. 

3. Pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi sebagai bahan pertimbangan 

bagu peneliti lain yang ada kaitannya dengan permasalahan serupa. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

Perkembangan teknologi dewasa ini dapat meningkatkan persaingan di antara 

perusahaan. Tingginya tingkat persaingan yang terjasi menuntut perusahaan untuk 

mempunyai strategi yang tepat dalam mencapai tujuannya.mengingat keberadaan 

konsumen merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan, maka perusahaan 

menyadari betapa sentralnya peranan konsumen. Perusahaan juga dituntut untuk 

dapat menjalankan strateginya untuk menarik perhatian konsumen dengan berbagai 

cara, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pemasaran. Kegiatan 

pemasaran tersebut sangat ditentukan oleh konsep pemasaran yang disebut dengan 

bauran pemasaran (marketing mix).  

 

 



7 

 

Kotler  dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran (2005:17) 

menyatakan : 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya dalam 

pasar sasaran.” 

 

Di dalam bauran pemasaran, produk adalah unsur yang paling penting karena 

produk bisa dikatakan sebagai identitas dari perusahaan itu sendiri. Dan pada masa 

persaingan seperti sekarang ini perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan 

produknya kepasaran. Apabila produk yang dibuat dan ditawarkan dan dapat 

memuaskan konsumen, maka akan terjalin suatu hubungan yang saling 

menguntungkan diantara semua pihak. Produk menurut Kotler (2005:69) adalah 

sebagai berikut : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan.” 

Apabila kita berbicara mengenai produk maka tidak akan terlepas dari atribut 

produk. Atribut produk merupakan salah satu media bagi para konsumen untuk 

membuat suatu keputusan pembelian, oleh karena itu perusahaan dituntut agar 

memperhatikan segala unsur yang ada pada atribut produk agar perusahaan dapat 

bersaing dipasar. 

Tjiptono menyatakan pengertian atribut produk dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Pemasaran (2007:103) adalah sebagai berikut : 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipa ndang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.”  

Selain itu juga Tjiptono (2007:104) mengungkapkan mengenai unsur-unsur 

yang ada pada atribut produk, diantaranya meliputi : 
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a. Merek 

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

kombinasi atribut-atribut lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas 

dan diverensiasi terhadap produk pesaing. 

b. Kemasan 

Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan 

pembuatan wadah atau pembungkusan untuk suatu produk yang bertujuan 

untuk menarik daya beli konsumen dan memberikan informasi mengenai tata 

cara penggunaan atau informasi khusus mengenai produk tersebut. 

c. Pemberian label (Labeling) 

Label merupakan bagian dari suatuproduk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk dan penjual. 

d. Layanan pelengkap (Supplementary Service) 

Produk tidak bisa lepas dari unsur jasa atau pelayanan, baik itu jasa sebagai 

produk inti (jasa murni) maupun jasa pelengkap. 

e. Jaminan (Garansi) 

Jaminan atau garansi merupakan janji yang merupakan kewajiban dari pihak 

produsen atas produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan 

diberi ganti rugi apabila produk tersebut ternyata tidak bisa berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. 

Sedangkan menurut Kotler dan  Amstrong (2004:347) atribut produk sendiri 

terdiri dari berikut : 

a. Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan suatu kemampuan dari sebuah produ untuk dapat 

menjalankan fungsi-fungsinya. 

b. Fitur Produk 
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Fitur produk merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan atau 

membedakan produk perusahaan terhadap produk sejenis yang 

menjadipesaing dipasar. 

c. Gaya dan Desain Produk 

Konsep desain lebih luas dibandingkan dengan gaya. Gaya semata-mata 

menjelaskan mengenai penampilan produk tertentu. Sedangkan desain bukan 

sekedar tampilan saja, tetapi termasuk kedalam jantung produk. Desain yang 

baik dapat memberikan kontribusi dalam hal kegunaan produk juga 

penampilannya. 

 Semua unsur-unsur diatas merupakan semua atribut yang ada didalam suatu 

produk yang menjadikan produk tersebut berbeda dengan produk lain dan mepunyai 

identitasnya sendiri. Oleh karena itu perusahaan harus memikirkan dengan cermat 

mengenai semua unsur yang terkandung dalam atribut produk itu sendiri karena hal 

tersebut sangat berdampak besar terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. 

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2004:227) adalah : 

“Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual melakukan pembelian produk.” 

Sedangkan menurut Alma (2004:105) keputusan pembelian adalah : 

“Keputusan pembelian adalah tahap yang harus diambil setelah melalui 

tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan 

pengevaluasian alternatif.” 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Manajemen Pemasaran 

(2007:185) mengemukakan mengenai proses keputusan pembelian itu sendiri, yaitu : 

Gambar 1.1 

Proses Keputusan Pembelian 

 

sumber : Kotler & Amstrong (2009:185) 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Perilaku Pasca 
Pembelian 

Keputusan 

Pembelian 



10 

 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli atau konsumen mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang telah mengetahui kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak tentang kebutuhannya. Sumber-sumber informasi 

konsumen terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu sumber pribadi (keluarga, 

teman), sumber komersial (wiraniaga, penyalur), sumber politik (media massa), 

dan pengalaman (pengkajian, pemakaian produk). 

3. Evaluasi Alternatif 

Konsumen akan membentuj penilaian atas produk terutama secara sadar dan 

rasional, konsumen melihat produk sebagai kumpulan sifat-sifat dan ciri-ciri 

tertentu dengan kemampuan yang beragam dalam membatasi manfaat yang dicari 

dan dalam memuaskan kebutuhan tersebut. Ciri-ciri tersebut disebut atribut 

produk. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi konsumen konsumen membentuk preferensi atas merek-

merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk 

membeli produk yang paling disukai. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. 

Dengan demikian diharapkan perusahaan sebagai pemasar haris benar-benar 

mengamati atribut produk yang seperti apa yang diharapkan oleh konsumen. Untuk 

mendapatkan informasi mengenai apa yang diharapkan oleh konsumen mengenai 

produk dari perusahaan makan perusahaan bisa melakukan beberapa upaya 

diantaranya adalah melakukan riset pasar. Hal ini bertujuan agar konsumen terdorong 

untuk melakukan pembelian dan perusahaan juga dapat berusaha sebisa mungkin 
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untuk memenuhi atribut produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut : 

 “Atribut Produk Samsung Android Berpengaruh Positif  Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen” 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif dan verifikatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek 

penelitian dan menggunakan perhitungan statistika untuk menguji kebenaran 

hipotesis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis 

adalah : 

 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data primer 

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Kuesioner  

Yaitu penulis memberikan formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang 

dijawab oleh pelanggan yang bersangkutan dengan objek penelitian. Pengisian 

kuesioner ini didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman pihak lain pihak 

yang bersangkutan sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu 

secara tertulis maupun lisan mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. 
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2. Studi Keputusan 

Yaitu teknik pengumpulan data teoritis yang berkaitan dengan varibel-variabel 

yang diteliti dalam skripsi ini melalui sumber bacaan guna mendapatkan data-

data sekunder untuk dijadikan sebagai landasan teori. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data informasi guna penyusunan skripsi mengenai atribut 

produk Samsung Android terhadap keputusan pembelian konsumen, maka penulis 

melakukan penelitian pada konsumen dealer Samsung Bandung Electronic Center. 

Sebagai objek penelitian adalah dealer Samsung Bandung Electronic Center di 

JL. Purnawarman No. 13-15 Bandung, sedangkan waktu penelitian dimulai pada 

bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


