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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi serta perkembangan teknologi membuat munculnya 

berbagai macam perusahaan. Perusahaan berupaya menciptakan produk atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perkembangan pesat pada 

dunia usaha memberikan perspektif gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat 

yang semakin meningkat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan mening-

katkan pula daya beli masyarakat. Akan Tetapi jika dilihat dari sisi perspektif lain 

perkembangan tersebut dapat menyebabkan timbulnya persaingan yang semakin 

ketat pada dunia usaha (Islamudin, 2021:268). 

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat membuat perusahaan dituntut 

untuk bekerja lebih efektif serta efisien dan tanggap dalam mengantisipasi pasar 

yang akan mereka masuki baik saat ini maupun pada saat yang akan datang. 

Untuk memepertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu aspek yang 

cukup penting ialah aspek pemasaran. Aspek pemasaran berkaitan dengan 

bagaimana produk atau jasa dapat terjual dan memberikan kepuasan kepada 

konsumen (Islamudin, 2021:268). 

Pada setiap perusahaan akan mengimplementasikan sistem pemasaran 

yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan serta skala besar kecilnya 

perusahaan tersebut termasuk pada dunia elektronik seperti handphone. 

Handphone merupakan alat komunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana 

serta dibutuhkan bagi manusia. Selain sebagai alat komunikasi, handphone saat ini 
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juga bisa dijadikan sebagai alat serba guna seperti : alat untuk mengakses media 

sosial, alat untuk mengabadikan momen lewat fitur kamera dan video, alat untuk 

membaca buku, mendengarkan musik bahkan juga bisa di gunakan sebagai alat 

untuk mengakses internet. 

Indonesia merupakan negara dengan pangsa pasar besar yang dibidik 

perusahaan-perusahan handphone besar didunia. Berbagai macam merek 

handphone beredar serta bersaing di Indonesia seperti : Samsung, Xiaomi, Nokia, 

Oppo, Iphone dan lain sebagainya. Masing-masing merek produk tersebut 

membawa keunggulan fitur masing-masing dengan harga yang berbeda-beda pula. 

Berdasarkan riset dan analisis yang dilakukan Canalys.com mengenai 

pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Berikut tabel 1.1 pertumbuhan pasar samrtphone di Indonesia :  

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pasar Smartphone di Indonesia 

Sumber : Www. Canalys.com, 2021 
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Berdasarkan tabel 1.1 pertumbuhan pasar smartphone di  Indonesia, bisa 

disimpulkan pada tahun 2020 pertumbuhan smartphone di indonesia mengalami 

penurunan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi covid19 yang melanda 

dunia termasuk Indonesia. Namun, memasuki tahun 2021 pertumbuhan 

smartphone di indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan 

mencapai nilai pertumbuhan 350 millions unit untuk kuartal 1 dan untuk kuartal 

kedua mencapai 400 milllions atau naik sekitar 25-30% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Peningkatan tersebut  dibilang sangat signifikan karena melebihi 

nilai pertumbuhan smartphone di tahun-tahun sebelumnya. 

Meningkatya pertumbuhan pasar smartphone di Indonesia membuat 

produsen-produsen handphone untuk beradu strategi ide mulai dari fitur 

handphone, kualitas handphone serta bersaing dengan ide-ide pemasaran yang 

dapat menimbulkan ketertarikan pada konsumen. Penggunaan serta pemanfaatan 

media sosial sebagai sarana pemasaran merupakan salah satu cara yang dianggap 

efektif untuk menimbulkan ketertarikan kepada konsumen salah satunya pada 

toko One Piece Phone Kudus. Toko One Piece Phone Kudus berada di desa Ploso 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Toko tersebut berdiri sejak Maret 2019. Toko 

one piece phone kudus marupakan toko handphone second dan baru dimana 

merek utama yang diperjual belikan ialah Iphone dan untuk merek lainya seperti 

samsung, xiaomi, oppo dan sebagainya merupakan merek minoritas di toko 

tersebut. Cara promosi yang dilakukan toko one piece kudus salah satunya dengan 

menggunakan promosi melalui media sosial dimana dengan membuat konten 

konten fitur terbaru iphone dan cara-cara penggunaan dan perbaikan handphone. 
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Promosi melalui sosial media adalah cara promosi yang dilakukan dalam 

media sosial dengan menyebarkan konten informasi, promosi ataupun ilmu-ilmu 

yang bisa memberikan kemanfaatan pada konsumen (Islammudin & Depa, 2021). 

Keberhasilan ide strategi pemasaran melalui media sosial tentunya tidak akan 

lepas dari perilaku konsumen. Dilihat pada beberapa platform media sosial seperti 

tiktok, facebook, instagram dan lain sebagainya, ada sebagian orang yang 

mengupdate status handphone barunya, mengupdate aplikasinya, mencari bahkan 

membandingkan merek serta kualitas handphone tersebut. Adanya orang yang 

mencari tahu, memperbincangkan serta memberi informasi secara tidak langsung 

akan mempengaruhi konsumen lain untuk mencari tahu informasi lebih lanjut 

bahkan membeli handphone tersebut. Media sosial dapat menjadi peluang pasar 

baru bagi para produsen serta pelaku usaha. Toko one piece phone Kudus, pada 

tahun 2019 dan 2020 menjual semua merek handphone sampai dengan awal tahun 

2021, pada akirnya  toko tersebut memfokuskan penjualan hanya dimerek iphone 

mulai bulan Juni 2021, karena iphone sudah populer dan banyak peminatnya. 

Berikut data laporan penjualan iphone toko one piece phone Kudus di bulan Juni 

sampai dengan November 2021: 
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Tabel 1. 2 Laporan Penjualan Iphone di Toko One Piece Phone Kudus Bulan 

Juni-November Tahun 2021  

Sumber : Toko One Piece Phone Kudus, 2021 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat terjadinya penurunan penjualan pada 

Toko One Piece Phone Kudus mulai bulan Agustus sampai dengan bulan 

November 2021. Penurunan signifikan terjadi mulai bulan Agustus dengan jumlah  

penjualan hanya mencapai 15 unit dan penurunan terendah terjadi pada Oktober 

dengan total penjualan hanya sebesar 10 unit.  

Menurut Kotler & Keller (2016), minat beli adalah perilaku konsumen 

yang muncul sebagai tanda respon terhadap objek yang keinginan konsumen 

untuk melakukan pembelian. Menurut (Rendy dan Shinta 2021:2) minat beli 

adalah Minat keinginan yang kuat serta kecenderungan hati yang tinggi untuk 

mendapatkan suatu produk. Munculnya minat beli masyarakat tergantung pada 

perilaku konsumen itu sendiri, jika konsumen merasa tertarik dengan menganggap 

produk tersebut mempunyai nilai dimata konsumen maka konsumen akan merasa 
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tertarik dan menimbulkan munculnya minat beli berdampak pula pada keputusan 

pembelian produk. 

Pada dasarnya keputusan membeli produk handphone didasarkan pada 

pertimbangan seperti kinerja dan kecepatan sistem pengolahan data, penyimpanan 

memori serta harga dan juga kualitas produk tersebut. Menurut kotler & Keller 

(2016). Kepeutusan pembelian adalah suatu keputusan psikologis seseorang 

dimana dia telah memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Pembelian produk smartphone bermerek iphone di indonesia bisa di bilang 

meningkat setiap tahunya. berdasarkan data dari top brand indonesia penjualan 

smartphone bermerek iphone tersebut berhasil mencapai kategori TOP di tahun 

2021, padahal jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penjualan smartphone 

Iphone hanya berada di peringkat keempat terbaik kategori smartphone top brand 

indek. Berikut data top brand indek indonesia kategori smartphone :  
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Tabel 1. 3 Top Brand Indexs Kategori Smartphone tahun 2019-2021 

Produk Smartphone 

TBI 2019 TBI 2020 TBI 2021 

Predikat 

Brand Persentase Brand  Persentase  Brand Persentase 

Samsung 45.8 % Samsung 46.0 % Samsung 38.0 % TOP 

Oppo 16.6 % Oppo 15.1 % Oppo 20.9 % TOP 

Xiaomi 14.3 % Xiaomi 11.6 % Iphone 15.9 % TOP 

Vivo 4.5 % Iphone 9.1 % Xiaomi 10.6 % 

 

Lenovo 3.7 % Vivo 7.9 % Vivo 7.6 % 

 

Sumber : www.topbrand-award.com, 2021 

Berdasarkan tabel 1.3 top brand indek kategori smartphone. Dapat 

disimbulkan bahwa produk smartphone bermerek iphone mengalami peningkatan 

pembelian dan berhasil meraih predikat ketiga terbaik top brand award di 

Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa produk smartphone bermerek iphone 

mulai diminati masyarakat indonesia dan dianggap sebagai produk yang 

mempunyai kualitas terbaik yang ada di Indonesia. 

Bermodalkan kecanggihan teknologi serta kelengkapan fitur dan 

keamanan privasi produk iphone kategori smartphone menjadi produk terbaik di 

indonesia. Dengan kualitas produk tersebut harga smartphone tersebut tidak bisa 

dibilang murah karena jika dibanding dengan kompetitornya produk smartphone 

bermerek iphone tersebut harganya relatif lebih tinggi.  

Menurut (Rendy & Shinta 2021:2) Harga merupakan nominal yang harus 

dibayarkan agar mendapatkan produk/jasa yang kita inginkan. Penilaian harga 

http://www.topbrand-award.com/
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produk yang dianggap, mahal, murah atau biasa saja tidak bisa dikategorikan 

sama setiap individunya karena pada setiap individu mempunyai faktor yang 

berbeda pula. Persepsi harga tersebut pun membuat adanya anggapan bahwa di 

harga tersebut produk iphone masih sangat layak dibeli dan ada pula yang 

beranggapan bahwa harganya mahal dan ada pula yang berangapan biasa saja. 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh promosi sosial 

media, persepsi harga,  kualitas layanan terhadap keputusan pembelian dengan 

variabel mediasi minat beli dapat ditarik kesimpulan bahwa (Aria & Yudi, 

2020:45), diperoleh hasil bahwa persepsi harga dan kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan (Joseph, 2016:8), diperoleh hasil bahwa minat beli 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Tetapi 

Peneliitain yang dilakukan Rendy & Shinta (2021), diperoleh hasil bahwa 

persepsi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli.  Penilitian yang 

dilakukan (Nadia, Anggia & Ragil 2021:530) memperoleh hasil bahwa persepsi 

harga, promosi media sosial dan kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan (Saifulloh & Sugeng, 

2021:97) memperoleh hasil bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

Berdasarkan latar belakang dan karena masih adanya kesenjangan hasil 

penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelitian berjudul “Pengaruh 

promosi sosial media, persepsi harga dan kualitas layanan terhadap 
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keputusan pembelian dengan mediasi variabel minat beli (studi kasus 

pembeli handphone merek iphone di toko one piece phone kudus)”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diuaraikan ruang lingkup 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel eksogen pada penelitian ini adalah : promosi sosial media, 

persepsi harga dan kualitas layanan. 

b. Variabel endogen pada penelitian ini adalah  keputusan pembelian. 

c. Variabel mediasi (intervening) pada penelitian ini adalah minat beli. 

d. Objek penelitian ini adalah pembeli handphone merek iphone di toko One 

Piece Phone Kudus. 

e. Waktu serta jadwal penelitian dilakukan selama 4 bulan setelah 

disetujuinya rancangan ini. 

1.3. Perumusan Masalah 

Semakin banyaknya merek handphone yang bermunculan serta ketatnya 

persaingan merek telekomunikasi membuat konsumen menetapkan ekspektasi 

yang tinggi terhadap produk telekomunikasi tersebut. Pengaruh promosi sosial 

media sebagai sarana komunikasi diawal dengan calon konsumen mengunakan 

media sosial facebook atau instagram sangat mempengaruhi minat beli terhadap 

keputusan pembelian. Ketika calon konsumen menanyakan tentang produk 

banyak yang tidak melanjutkan transaksi jual beli dikarenakan mereka banyak 

yang membandingkan harga juga pelayanan yang kurang tanggap atau slow 
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respons di media sosial, sehingga konsumen merasa kurang puas. Pengaruh dari 

uraian di atas, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh promosi sosial media terhadap minat beli konsumen 

toko one piece phone Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap minat beli konsumen toko 

one piece phone Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap minat beli konsumen toko 

one piece phone Kudus? 

4. Bagaimana pengaruh promosi sosial media terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus? 

5. Bagaiamana pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus? 

6. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus? 

7. Bagaimana pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian  konsumen 

one piece phone Kudus? 

8. Bagaimana pengaruh promosi sosial media terhadap keputusan pembelian 

konsumen yang di toko one piece phone Kudus melalui minat beli. 

9. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen di toko one piece phone Kudus melalui minat beli. 

10. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen di toko one piece phone Kudus melalui minat beli. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uaraian perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh promosi sosial media terhadap minat beli 

konsumen toko one piece phone Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli konsumen toko 

one piece phone Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap minat beli konsumen 

toko one piece phone Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh promosi sosial media terhadap keputusan 

pembelian konsumen toko one piece phone Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus. 

6. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus. 

7. Menganalisis pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus. 

8. Menganalisis pengaruh promosi sosial media terhadap keputusan 

pembelian konsumen toko one piece phone Kudus melalui minat beli. 

9. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus melalui minat beli. 

10. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko one piece phone Kudus melalui minat beli. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pedoman serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan minat beli dan keputusan pembelian 

konsumen. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam memahami 

pasar serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi-strategi 

pemasaran yang dapat menimbulkan minat & keputusan beli konsumen. 

 

 

 

 

 


