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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia modern dan globalisasi saat ini suatu 

kebutuhan akan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi setiap 

kalangan masyarakat. Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya 

permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin 

banyaknya persaingan dalam dunia bisnis dibidang telekomunikasi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya produsen produk-produk alat 

komunikasi seperti smartphone yang menawarkan berbagai jenis produk baru 

dengan inovasi yang berbeda dari pada produk-produk sebelumnya, yang 

dimana produk yang dihasilkan banyak memberikan kemudahan bagi para 

konsumen dalam melakukan komunikasi. 

Kebutuhan akan alat komunikasi seperti smartphone sendiri selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk jenis smartphone 

dengan merek-merek tertentu. Penggunaan smartphone kini semakin 

berkembang di dunia. Vendor-vendor ponsel baru pun banyak bermunculan 

ditengah-tengah masyarakat dunia yang semakin dipengaruhi kebutuhan yang 

serba instan, mobilitas tinggi, dan gaya hidup yang modern. Smartphone yang 

praktis karena bisa dibawa kemanapun dan kapanpun, serta dapat digunakan 

untuk kegiatan mengirim pesan dalam bentuk singkat maupun pesan 
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multimedia membuat para penggunanya semakin dimudahkan dalam bidang 

komuniaksi. 

Samsung adalah salah satu merek smartphone yang berasal dari korea 

selatan yang banyak dipasarkan diseluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Smartphone Samsung adalah produk yang paling banyak dicari dan terkenal 

diseluruh dunia. Bahkan Samsung telah berhasil menduduki posisi pertama 

merek smartphone yang paling banyak digunakan, mengalahkan Apple 

(dilihat dari table 1.2). Samsung masih menjadi nomor satu dalam hal 

penjualan smartphone, kualitas dan kuantitas yang selalu terjaga membuat 

setiap konsumen Samsung lebih mempercayai produk mereka dibandingkan 

produk papan atas lainnya (http://droidchanel.com/harga-hp-samsung diakses 

tanggal 15 Desember 2018 ). 

Periode kejayaan Samsung di Indonesia menciptakan smartphone pada 

tanggal 27 April 2009 kala Samsung meluncurkan smartphone android 

pertamanya, ialah Samsung i7500. Kemudian kesuksesan Samsung berbasis 

android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy S 

ini diluncurkan pada tanggal 2 Maret 2010. Tingkat penjualan yang diraih 

cukup tinggi (http://www.samsung.com/ id/aboutsamsung/company/history/ 

diakses tangal 15 Desember 2018). Namun beberapa tahun terakhir kini 

Samsung mengalami penurunan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 

dibawah ini: 

 

http://droidchanel.com/harga-hp-samsung
http://www.samsung.com/%20id/aboutsamsung/company/history/
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Tabel 1.1 

Penjualan Samsung di Dunia 2014-2017 

 

Tahun Jumlah Penjualan 

2014 444.444.200 unit 

2015 392.546.000 unit 

2016 320.219.700 unit 

2017 81.186.900 unit 

Sumber: IDC Asia/Pasific Quarterly Mobile Phone Tracker, 2017 

Penurunan penjualan yang dialami Samsung dimulai pada tahun 2014. 

Pada tahun tersebut, Samsung hanya mampu menjual ponselnya di dunia 

sebanyak 444.444.200 unit. Penurunan selanjutnya terjadi di tahun 2015 

dengan penjualan hanya sebesar 392.546.000 unit, kemudian pada tahun 2016 

terjadi penurunan kembali dengan penjualan hanya sebesar 320.219.700 unit 

dan pada tahun 2017 penjualan Samsung mengalami penurunan kembali 

menjadi 81.186.900 unit. 

Tidak hanya pada penjualannya, pangsa pasar Samsung pun 

mengalami ketidakstabilan pada tahun 2015 Samsung mengalami penurunan 

namun pada tahun 2016 dan 2017 Samsung kembali mengalami kenaikan. 

Penurunan pangsa pasar ini mulai terlihat saat ponsel buatan vendor Apple 

mulai meningkat di pasar global. Mereka secara otomatis mengambil 

prosentase pangsa pasar yang tadinya dimiliki oleh Samsung. Tidak hanya 

Apple, namun juga ponsel-ponsel China yang masuk ke peringkat sepuluh 
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besar perolehan pangsa pasar di dunia. Data perolehan market share tingkat 

dunia dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini : 

Tabel 1.2 

Pangsa Pasar Ponsel di Dunia 

 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Produsen % Produsen % Produsen % Produsen % 

Samsung 24,6 Samsung 20,9 Samsung 22,5 Samsung  23,2 

Nokia 13,9 Apple 10,2 Apple 15,9 Apple 14,8 

Apple 8,3 Microsoft 9,9 Huawei 7,3 Huawei 8,3 

LG 3,8 Lenovo 4,5 Lenovo 5,1 Oppo 4,6 

ZTE 3,3 LG 4 Xiaomi 4,5 Xiaomi 4,3 

Huawei 2,9 Huawei 3,8 Lainnya 44,6 Lainnya 44,8 

TCL 2,7 TCL 3,4     

Lenovo 2,5 Xiaomi 3     

Lainnya 38 Lainnya 40,3     

Sumber: IDC Asia/Pasific Quarterly Mobile Phone Tracker, 2017 

Ketidakstabilan Samsung dalam pangsa pasar global terlihat pada 

tahun 2015 yang mengalami penurunan sebesar 20,9% yang sebelumnya pada 

tahun 2014 prosentase pangsa pasarnya diatas tahun 2015 yaitu sebesar 

24,6%, kemudian pada tahun 2016 Samsung mengalami kenaikan prosentasi 

kembali sebesar 22,5%, pada tahun 2017 Samsung kembali meningkat 

prosentasenya sebesar 23,2% (https://www.idc.com/ search/other/perfom 

https://www.idc.com/%20search/other/perfom
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diakses tanggal 25 Desember). Data perolehan market share di Indonesia 

dapat dilihat pada table 1.3 dibawah ini: 

Tabel 1.3 

Pangsa Pasar Ponsel di Indonesia  

 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Produsen Prosentase Produsen Prosentase Produsen Prosentase 

Samsung 27% Samsung 24,8% Samsung 32,2% 

ASUS 5,6% ASUS 15,9% Oppo 16,7% 

Smartfren 10,2% Smartfren 10,8% ASUS 8,2% 

Advan 9,2% Advan 9,6% Advan 6,0% 

Lenovo 5,8% Lenovo 6,5% Smartfren 5,7% 

Lainnya 42,2% Lainnya 32,5% Lenovo 5,7% 

    Lainnya 25,5% 

Sumber: IDC Asia/Pasific Quarterly Mobile Phone Tracker,2017 

Ketidakstabilan Samsung dalam pangsa pasar di Indonesia terlihat 

pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 24,8% yang sebelumnya 

pada tahun 2015 prosentase pangsa pasarnya diatas tahun 2016 yaitu 27%, 

kemudian pada tahun 2017 Samsung mengalami kenaikan prosentase kembali 

sebesar 32,2% (https://www.idc.com/ search/other/perform_ diakses tanggal 

25 Desember 2018). 

Produsen telepon seluler PT Samsung Electronic Indonesia membuka 

gerai Samsung Experience Store di Kudus tahun ini (2018). Tepatnya di 

Sudirman Square Alun-alun Simpang Tujuh. Tahun 2017 penjualan Samsung 

https://www.idc.com/%20search/other/perform_
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menembus 3.000-an unit di Semarang barat, untuk itu Samsung membuka 

Samsung Experience Store di Kudus dengan harapan penjualan naik hingga 

30% guna memenuhi target yang lebih besar karena sejauh ini kudus 

mendominasi penjualan Samsung. Samsung Experience Store kudus dapat 

memenuhi target penjualan, hal ini dibuktikan dengan penjualan selama 6 

(enam) bulan terakhir tahun 2018 yang kami rangkum dibawah ini: 

Tabel 1.4 

Data Penjualan Samsung Di Samsung Experience Store Kudus 

Juni-November Tahun 2018 

 

Bulan Jumlah Penjualan 

Juni 127 

Juli 120 

Agustus 79 

September 114 

Oktober 55 

November 144 

Sumber: Samsung Experience Store Kudus, 2018 

Ketidakstabilan Samsung dalam penjualan di Kudus terlihat pada 6 

(enam) bulan terakhir ini yang mengalami penurunan  sebesar 0,34% yang 

sebelumnya pada bulan Juli prosentase penurunan sebesar 0,05%, kemudian 

penjualan Samsung mengalami kenaikan pada bulan September sebesar 

0,44%, turun kembali pada bulan Oktober sebesar 0,51%, kemudian pada 

bulan November mengalami kenaikan prosentase kembali sebesar 1,61%. 

Sebuah keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen 

dilakukan atas dasar keinginan dan kebutuhannya terhadap suatu produk. 
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Dilihat dari atribut produk yaitu unsur-unsur yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kotler dan Keller 

(2009:184) menjelaskan bahwa perusahaan yang cerdas akan berusaha untuk 

memulai proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh, pengalaman-

pengalaman yang mereka rasakan akan menjadi bahan pembelajaran untuk 

memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan produk. Keputusan 

pembelian oleh konsumen adalah keputusan yang melibatkan persepsi 

terhadap citra nilai dan harga. Konsumen tidak hanya menggunakan harga 

sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator biaya yang 

dikorbankan untuk ditukar dengan sebuah produk atau manfaatnya dan simbol 

yang dibawa oleh brand tersebut. Disinilah kita melihat sejauh mana peran 

brand image dalam mempengaruhi konsumen. Keputusan pembelian adalah 

sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi 

mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang 

kemudian mengarah kepada keputusan pembelian (Tjiptono:2008:21). 

Kepuasan konsumen dapat dirasakan setelah konsumen 

membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang 

atau jasa dari penjual atau penyedia barang atau jasa dengan harapan dari 

pembeli itu sendiri. Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler (2014:150) 

adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan 
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kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 

diharapkan. 

Konsumen memandang brand image sebagai bagian yang terpenting 

dari suatu produk, karena brand image mencerminkan tentang suatu produk. 

Sehingga semakin baik dan positif sebuah brand image maka akan berdampak 

pada keputusan pembelian oleh konsumen. Sehingga perusahaan perlu 

memahami dengan baik perilaku keputusan pembelian konsumen yang 

sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat sukses dalam persaingan. 

Kotler dan Keller (2012:274) mengatakan bahwa Citra merek (Brand Image) 

adalah cara masyarakat manganggap merek secara aktual. Agar citra dapat 

tertanam dalam pikiran konsumen, pemasar harus memperlihatkan identitas 

merek melalui sarana komunikasi dan kontak merek yang tersedia. Ketika 

suatu brand image telah mampu untuk membangun karakter produk dan 

memberikan value proposition, kemudian menyampaikan karakter produk 

tersebut kepada pelanggannya secara unik, berarti brand tersebut telah 

memberikan suatu kekuatan emosional lebih dari kekuatan rasional yang 

dimiliki oleh produk tersebut. Hal ini akan membuat pelanggan 

mengasosiasikan hal positif dalam pikirannya ketika mereka memikirkan 

brand tersebut. 

Atribut produk meliputi kualitas smartphone, fitur yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, desain produk yang menarik, keterjangkauan harga 

produk dan merek produk (Sri Padmantyo dan Lilis, 2017). Atribut produk 
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yang ditawarkan suatu perusahaan dapat menjadi faktor terhadap keputusan 

pembelian pada smartphone, salah satunya pada merek Samsung. Atribut 

produk mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli terhadap produk. 

Hal itu disebabkan karena secara fisik atribut produk membawa berbagai 

macam manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan pembeli. Oleh karena itu 

setiap perusahaan, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 

bersangkutan dengan hal itu. Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong 

(2012:272), Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa 

melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. 

Harga merupakan suatu nilai yang dibuat untuk patokan nilai suatu 

barang atau jasa. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, 

sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut. 

Menurut Philip Kotler (2012:132), Harga adalah sejumlah uang yang harus 

dibayar pelanggan untuk produk itu. Menurut definisi tersebut, kebijakan 

mengenai harga hanya bersifat sementara, berarti produsen harus mengikuti 

perkembangan harga dipasar dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam 

situasi pasar secara keseluruhan. 

Selain brand image, atribut produk dan harga, faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu Celebrity endorser. Samsung 

memperkenalkan produknya kepada konsumen dengan cara menggunakan 

iklan untuk membentuk citra merek yang akan berdampak pada keputusan 

pembelian dan kepuasan konsumen. Iklan adalah salah satu bauran promosi 
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yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Menurut Tjiptono 

(2008), iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak langsung dan 

didasari informasi berkaitan dengan keunggulan suatu produk yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menciptakan rasa menyenangkan dan 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan keputusan pembelian. Bauran 

komunikasi yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian diantaranya 

periklanan yang dilakukan bersamaan dengan penggunaan celebrity endorser. 

Celebrity endorser merupakan pribadi (bintang film, penghibur atau atlet) 

yang dikenal oleh masyarakat karena kemampuannya dibidang tertentu yang 

dapat mendukung produk yang diiklankan. Konsumen akan tertarik dengan 

yang diiklankan oleh selebriti ditengah banyaknya iklan lain. Secara 

sederhana celebrity endorser adalah dukungan selebriti baik berupa 

pengenalan maupun pengesahan terhadap suatu produk yang dapat menarik 

audience ataupun konsumen. Samsung smartphone memilih aktris ternama 

papan atas Dian Sastrowardioyo sebagai endorser nya. 

Terdapat kesenjangan penelitian terdahulu mengenai faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Faktor pertama 

yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah citra merek. Citra merek 

adalah bagaimana suatu merek mempengaruhi persepsi, pandangan 

masyarakat atau konsumen terhadap perusahaan atau produknya. Citra positif 

yang secara konsisten tampil kuat karena didukung oleh konsisten antara 
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kredibilitas dan pengalaman dinamis akhirnya menghasilkan reputasi 

perusahaan (Kotler dan Keller, 2012:274). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dianah dan Welsa (2017:24) 

menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2017:66) 

menunjukkan bahwa citra merek tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini didukung oleh Cahya dan Shihab (2018:39) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa citra merek tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.  

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah atribut 

produk. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dasar pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 

2010:103). Suatu produk merupakan suatu kesatuan dari bermacam-macam 

atribut yang membentuknya, dimana masing-masing atribut mempunyai 

kapasitas yang berbeda-beda dalam memberikan keputusan kepada pemakai 

produk tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Satyanegara dan Irna (2016:42) 

mengatakan bahwa atribut produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh Padmantyo dan Tri (2017:187) 

mengatakan bahwa atribut produk berpengaruh kuat terhadap keputusan 

pembelian. Eka, dkk (2017:23) juga mengatakan bahwa atribut produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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Faktor ketiga yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:151), Harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2017:67) menunjukkan 

bahwa harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan 

Albari dan Safitri (2013:335) mengatakan bahwa harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pebelian. Satyanegara dan irna (2016:43) juga 

mengatakan bahwa harga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. 

Faktor keempat yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

celebrity endorser. Celebrity endorser adalah individu yang menikmati 

pengakuan public dan yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen 

yang baik dengan tampil dalam iklan (Padmantyo dan  Tri, 2017:186). 

Penelitian yang dilakukan oleh Padmantyo dan Tri (2017:188) 

menunjukkan bahwa celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal, dkk (2015) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa celebrity endorser berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. 

Pasar smartphone di Indonesia masih sangat menjanjikan dan terbuka 

luas. Dalam beberapa tahun terakhir pasar smartphone tanah air diramaikan 
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oleh produk smartphone keluaran berbagai vendor, baik vendor lokal dan 

vendor luar negeri. Selain itu Indonesia juga dipenuhi oleh maraknya serbuan 

smartphone asal China. Baik smartphone premium hingga smartphone entry-

level memiliki peminat yang begitu banyak, mengingat kebutuhan masyarakat 

Indonesia saat ini tidak bisa dipisahkan dari aktivitas mobile. 

Uraian latar belakang diatas menjadikan alasan peneliti mengambil 

judul PENGARUH BRAND IMAGE, ATRIBUT PRODUK, HARGA 

DAN CELEBRITY ENDORSER TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN DAN KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA 

SMARTPHONE MEREK SAMSUNG (Studi kasus konsumen pada 

Samsung Experience Store Kudus). 

1.2 Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen. 

Variabel intervening penelitian ini keputusan pembelian. Sedangkan 

variabel eksogen dalam penelitian ini adalah brand image, atribut 

produk, harga dan celebrity endorser. 

1.2.2 Objek penelitian ini adalah konsumen produk Smartphone merek 

Samsung (Studi Kasus Pada Samsung Experience Store Kudus). 

1.2.3 Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini mulai November 2018 

sampai Mei 2019. 

1.3 Perumusan masalah 
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Seorang konsumen yang memutuskan untuk membeli suatu produk 

tentunya mempunyai harapan mengenai manfaat yang sebanding dengan apa 

yang sudah dibayarkan oleh konsumen. Akan tetapi tidak semua produk 

mampu membuktikan apa yang diharapkan oleh konsumen, diantaranya : 

1. Kualitas produk dari atributnya yang belum sesuai dengan harapan 

yang diinginkan konsumen, karena menganggap produk luar ini masih 

kalah dengan produk lain yang spesifikasinya lebih mumpuni dan 

memiliki citra merek yang lebih ternama. 

2. Ketika harga yang ditawarkan Samsung tinggi maka dapat 

memberikan resiko konsumen untuk tidak membeli produk tersebut, 

dan memilih produk lain. 

3. Kurang menariknya celebrity endorser yang dipilih oleh Samsung 

dikarenakan popularitas dari aktor tersebut semakin jarang terdengar 

ditelinga konsumen karena telah termakan waktu. 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik beberapa 

pertanyaan penelitian, antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada 

produk smartphone merek Samsung di Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada 

produk smartphone merek Samsung di Kudus? 
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4. Bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan pembelian 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh Brand Image terhadap kepuasan konsumen pada 

produk smartphone merek Samsung?  

6. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap kepuasan konsumen 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus? 

7. Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada produk 

smartphone merek Samsung di Kudus? 

8. Bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap kepuasan konsumen 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus? 

9. Bagaimana pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan 

konsumen pada produk smartphone merek Samsung? 

10. Bagaimana pengaruh brand image terhadap kepuasan konsumen 

melalui keputusan pembelian pada produk smartphone merek 

Samsung? 

11. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap kepuasan konsumen 

melalui keputusan pembelian pada produk smartphone merek 

Samsung? 

12. Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen melalui 

keputusan pembelian pada produk smartphone merek Samsung? 
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13. Bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap kepuasan konsumen 

melalui keputusan pembelian pada produk smartphone merek 

Samsung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada 

produk smartphone merek Samsung di Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan 

pembelian pada produk smartphone merek Samsung di Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh Brand Image terhadap kepuasan konsumen 

pada produk smartphone merek Samsung.  

6. Menganalisis pengaruh atribut produk terhadap kepuasan konsumen 

pada produk smartphone merek Samsung di Kudus. 

7. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada 

produk smartphone merek Samsung di Kudus. 

8. Menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap kepuasan 

konsumen pada produk smartphone merek Samsung di Kudus. 
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9. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan 

konsumen pada produk smartphone merek Samsung. 

10. Menganalisis pengaruh brand image terhadap kepuasan konsumen 

melalui keputusan pembelian pada produk smartphone merek 

Samsung. 

11. Menganalisis pengaruh atribut produk terhadap kepuasan konsumen 

melalui keputusan pembelian pada produk smartphone merek 

Samsung. 

12. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen melalui 

keputusan pembelian pada produk smartphone merek Samsung. 

13. Menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap kepuasan 

konsumen melalui keputusan pembelian pada produk smartphone 

merek Samsung. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

beberapa manfaat yaitu : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

bagi manajemen Smartphone merek Samsung untuk mengetahui 

variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam 

membeli produk yang ditawarkan serta sebagai bahan masukan bagi 

perusahaan dalam mengetahui perilaku konsumen sehingga dapat 
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memberi kesenangan bagi konsumen yang melakukan pembelian 

ulang pada produknya dan sebagai referensi dalam membuat 

keputusan-keputusan pemasaran. 

2. Bagi Mahasiswa Manajemen FEB UMK 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan dan pedoman yang 

dapat dijadikan sebgai acuan informasi dan mengembangkan wawasan 

untuk mengukur sejauh mana kepuasan dan pengetahuan produk 

terhadap keputuan pembelian. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan penerapan 

pengetahuan yang telah diperoleh penulis tentang metodologi 

penelitian. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat menjadi bahan 

perbandingan dalam melakukan penelitian diamasa yang akan datang, 

khususnya penelitian yang berkaitan dengan keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen. 

 


