
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia bisnis di era globalisasi ini semakin lama menjadi 

semakin tajam, apalagi didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin 

pesat. Hal ini menyebabkan perusahaan saling berlomba untuk menciptakan 

produk yang sejenis, tetapi menawarkan keunggulan atau keunikan tersendiri 

dibandingkan dengan produk sejenis yang lainnya. Kebutuhan dan keinginan 

konsumen selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu dan pada 

umumnya manusia selalu tertarik dengan hal-hal yang baru sehingga seluruh 

perusahaan di dunia berupaya untuk terus mengembangkan produk baru yang 

unik dan melakukan inovasi baru atas produk-produk yang sudah ada untuk 

bersaing dengan kompetitornya agar dapat bertahan di pasar (Munifah dan 

Wijayanti, 2014:2). Salah satu persaingan ketat yang terjadi adalah 

persaingan telepon genggam atau handphone. Dengan memahami perilaku 

konsumen maka produsen dapat menciptakan produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen (Amilia dan Asmara, 2017:660). 

Pemasaran menurut David (2009:198), adalah sebagai proses 

pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen atas produk dan jasa. Pemasaran bukanlah hanya suatu 

proses menyampaikan produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, 

proses ini di mulai dari sebelum barang diproduksi dan tidak hanya terfokus 
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pada penjualan saja, tetapi kegiatan pemasaran juga harus dapat 

mengkonsumsikan dan memberikan kepuasan kepada konsumen.  

Menurut Dhewanto, dkk (2015:44), inovasi sangat penting untuk daya 

tahan bisnis, apapun itu bisnisnya. Produk baru mungkin telah ada untuk 

beberapa waktu, tetapi ketertarikan kita terletak pada bagaimana konsumen 

mempelajari produk itu untuk pertama kalinya dan membuat keputusan untuk 

membelinya. Inovasi secara tidak langsung membuka peluang bagi 

perusahaan smartphone untuk memasarkan produk baru khususnya 

smartphone pada segmen di kalangan remaja. Melalui inovasi perusahaan 

memiliki strategi yang digunakan untuk mencegah kebosanan dan 

mempertahankan konsumen untuk membeli produk smartphone, sehingga 

perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, 

gagasan-gagasan baru dengan menawarkan produk yang inovatif serta 

peningkatan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, sehingga produk 

yang ditawarkan menjadi pilihan konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian pada konsumen untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk 

itu kembali (Setiawan, Fauzi dan Sanawiri, 2018:74). 

Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melaksanakan 

fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan dan atribut 

lain yang berharga pada produk secara keseluruhan (Kotler dan Armstrong 

2012 : 283 ). Kualitas produk yang baik tentu akan menarik minat konsumen 

untuk membeli karena konsumen menginginkan membeli produk yang 
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berkualitas. Suatu produk dikatakan berkualitas jika memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pembeli (Amilia dan Asmara, 2017:661). 

Handphone Samsung selain memiliki kualitas produk yang baik, 

harga pun menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian. Harga adalah 

satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan 

penjualan karena unsur yang lain mengeluarkan biaya (Tan, 2011:26). Harga 

menimbulkan berbagai interprestasi di mata konsumen. Konsumen akan 

memiliki interprestasi dan persepsi yang berbeda-beda tergantung dari 

karektiristik pribadi (motivasi, sikap, konsep diri), latar belakang (sosial, 

ekonomi, demografi), pengalaman (belajar), serta pengaruh lingkungannya. 

Berbagai interprestasi dan persepsi tentang harga tersebut menimbulkan 

pengaruh yang berbeda-beda pada perilaku konsumen. 

Setiadi (2010:148) menyatakan bahwa gaya hidup (lifestyle) secara 

luas dapat diartikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana 

orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan 

tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya (opini).  Gaya hidup 

suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya, bahkan dari 

masa ke masa gaya hidup individu dan kelompok masyarakat tertentu akan 

bergerak dinamis, namun demikian gaya hidup tidak cepat berubah sehingga 

pada kurun waktu tertentu gaya hidup relatif permanen. 

Keputusan pembelian diharapkan agar konsumen dapat terus membeli 

dan menggunakan kembali produk yang ditawarkan, sehingga perusahaan 
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akan dapat terus hidup dan berkembang. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:188) keputusan pembelian adalah dalam tahap evaluasi konsumen 

membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. 

Perusahaan Riset Internasional Data Corporation (IDC) menerbitkan 

daftar penjualan smartphone di seluruh dunia bahwa kuartal kedua di tahun 

2017 dan tahun 2018 pengiriman smartphone di seluruh dunia mencapai 

angka unit. Daftar pengiriman smartphone di seluruh dunia pada tahun 2017 

dan tahun 2018 disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :  

Tabel 1.1  

Smartphone Vendor Shipments and Market Share 

Company  2017 2018 

Shipment 

Volumes 

Market Share Shipment 

Volumes 

Market Share 

Samsung  83.3 22.1% 72.2 20.3% 

Huawei  39.1 10.4% 52.0 14.6% 

Apple  46.7 12.4% 46.9 13.2% 

Xiaomi  28.3 7.5% 34.3 9.7% 

Oppo  30.6 8.1% 29.9 8.4% 

Others  149.8 39.6% 119.9 33.3% 

Total 377.8 100% 355.2 100% 

 Source : IDC Quartely Mobile Phone Tracker, February 1, 2019. 

Samsung berada di posisi teratas pada daftar penjualan smartphone 

diseluruh dunia pada tahun 2017 dan tahun 2018. Samsung mengalami 

penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018. Perusahaan Samsung menjual 

72.2 juta unit smartphone pada tahun 2018, adapun total pangsa pasar yang 

dikuasai Samsung tahun 2018 sebesar 20.3% dan mengalami penurunan 

dibanding tahun 2017 yang berada pada angka penjualan 83.3 juta unit dan 

pangsa yang diperoleh 22.1%. Huawei berada di posisi kedua dengan 
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penjualan 52.0 juta unit smartphone di tahun 2018 sebesar 14.6% jumlah 

tersebut meningkat dari penjualan yang dilakukan Huawei pada periode tahun 

2017, yaitu 39.1 juta unit dan perolehan pangsa pasar sebesar 10.4%. Apple 

berada di posisi ketiga dengan penjualan 46.9 juta unit smartphone pada 

tahun 2018 yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang hanya 

menjual 46.7 juta unit smartphone. Hal ini menjadikan pangsa pasar 

perusahaan Apple meningkat dari 12.4% menjadi 13.2%. Xiaomi berada di 

posisi keempat dengan keberhasilan menjual 34.3 unit smartphone pada tahun 

2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 28.3 juta unit 

smartphone dan memperoleh pangsa pasar dari 7.5% menjadi 9.7%. Oppo 

berada di posisi kelima dalam penjualan smartphone dengan 29.9 juta unit 

smartphone dan perolehan pangsa pasar sebesar 33.8% pada tahun 2018. 

Berbagai merek smartphone dengan spesifikasi dan harga yang 

bervariasi terus berkembang dan bermasyarakat. Salah satu smartphone yang 

selalu berada di posisi teratas pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah 

smartphone Samsung dalam data penjualan smartphone secara global yang 

telah disajikan. Smartphone Samsung khususnya pada tipe Samsung Galaxy 

A Series, Samsung Galaxy J Series, Samsung Galaxy S Series, dan Samsung 

Galaxy Note yang diproduksi oleh perusahaan Samsung Electronic. 

Smartphone Samsung merupakan smartphone berbasis android yang 

menghasilkan produk yang inovatif dengan berbagai macam fitur-fitur yang 

tidak ada di kebanyakan merek smartphone lain seperti signal max, biometric 

recognition, curved edge display dan water resistence (tech.idntimes.com). 
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Hal ini yang menyebabkan konsumen di kalangan remaja yang memiliki gaya 

hidup yang tinggi dan dinamis dan melakukan sesuatu yang serba digital 

seperti melakukan segala sesuatu mengirim e-mail, berbelanja di online shop, 

memesan makanan dan minuman melalui aplikasi online dan menyukai 

produk yang inovatif yang memiliki banyak fitur-fitur unggulan seperti salah 

satu tipe Samsung Galaxy A9 yang memiliki empat kamera yang tidak 

dimiliki oleh smartphone lainnya. Konsumen di kalangan remaja ini termasuk 

mahasiswaFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang 

membeli, menggunakan dan mengetahui inovasi produk smartphone 

Samsung Galaxy Series merupakan populasi yang cocok untuk dijadikan 

objek dalam penelitian ini. 

Terdapat research gap yang ditemukan pada penelitian terdahulu 

terkait variabel yang diuji yaitu dari penelitian Grecit dan Kayacan (2017) 

mengenai “Effect of Price and Brand on Purchase Decision an Application 

on Turkish Smartphone Customers”. Menyatakan bahwa harga berpengaruh 

negatif dengan hasil -5,769 terhadap keputusan pembelian, sedangkan pada 

penelitian Amilia dan Asmara (2017) yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, 

Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Handphone 

Merek Xiaomi di kota Langsa” menunjukkan bahwa variabel harga 

berpengaruh secara signifikan dengan hasil 2,011 terhadap keputusan 

pembelian. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Setiawan, Fauzi dan Sanawiri 

(2018) yang berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan Inovasi Produk terhadap 
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Keputusan Pembelian (Survei pada mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Angkatan 2014/2015 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya Malang yang Membeli, Menggunakan dan Mengetahui 

Smartphone Samsung Galaxy Series)” menyatakan bahwa iovasi produk 

berpengaruh signifikan dengan hasil 5,738, sedangkan pada penelitian 

Munifah dan Wijayanti (2014) dengan judul “Pengaruh Inovasi Produk dan 

Harga Produk terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Blackberry di 

Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo” bahwa inovasi 

produk berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil 0,444 terhadap 

keputusan pembelian. 

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Amilia dan Asmara (2017) 

yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi di kota Langsa” 

menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan dengan hasil 

1,836 sedangkan menurut hasil penelitian Setiawan, Diana dan Haryono 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Harga, Kualitas Produk dan 

Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Handphone Blackberry Gemini 

(Studi pada Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Pendanaran 

Semarang” menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan dengan hasil 2,652 terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian terakhir yang dilakukan Lamawela, Ririhena dan Putri 

(2018) yang berjudul “The Influence of Lifestyle and Brand Image on 

Decision on Samsung Brand Smartphone Purchasing in Students of 
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Economic and Business, Faculty of Economics and Business at the University 

of Musamus, Merauke” menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh positif 

dan signifikan dengan hasil 2,480 sedangkan menurut peneliti Setiawan, 

Fauzi dan Sanawiri (2018) dengan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Gaya Hidup dan Inovasi Produk terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada 

mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2014/2015 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang Membeli, 

Menggunakan dan Mengetahui Smartphone Samsung Galaxy Series)” 

menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan dengan hasil 2,375 

terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Inovasi Produk, 

Kualitas Produk, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan  

Pembelian Handphone Samsung (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk membatasi pembahasan dan agar penelitian lebih berfokus, 

maka ruang lingkup ini meliputi: 

a. Pada penelitian ini penulis mengambil subyek pada mahasiswaFakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang masih aktif kuliah. 

b. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang membeli atau menggunakan 

smarphone Samsung. 

c. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Keputusan Pembelian. 
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d. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Inovasi Produk, Kualitas Produk, 

Harga dan Gaya Hidup. 

e. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Juni 2019. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diketahui bahwa gaya hidup seseorang yang ingin memiliki 

handphone dengan spesifikasi yang tinggi dan harga yang murah menjadikan 

penjualan Samsung menurun. Meskipun dalam penjualan Samsung saat ini 

dikatakan menurun tapi dari inovasi produk yang ditawarkan oleh Samsung 

bagus, selain dari inovasi produk yang ditawarkan kualitas produk yang 

sudah teruji hingga saat ini dari Samsung cukup membuat konsumen masih 

ingin menggunakan Samsung. 

Sehubungan dengan perumusan masalah, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat pengaruh Inovasi Produk terhadap Keputusan Pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

2) Apakah terdapat pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

3) Apakah terdapat pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian handphone 

Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus? 
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4) Apakah terdapat pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

5) Apakah terdapat pengaruh Inovasi Produk, Kualitas Produk, Harga dan 

Gaya Hidup secara simultan terhadap Keputusan Pembelian handphone 

Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk menguji pengaruh Inovasi Produk terhadap Keputusan Pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus. 

2) Untuk menguji pengaruhKualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus. 

3) Untuk menguji pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian handphone 

Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus. 

4) Untuk menguji pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian 

handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus. 
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5) Untuk menguji pengaruh Inovasi Produk, Kualitas Produk, Harga dan Gaya 

Hidup terhadap Keputusan Pembelian handphone Samsung secara simultan 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Akademis 

Peneliti membantu memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen pemasaran 

dan sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang 

mengadakan penelitian yang sama serta menjadi bahan referensi untuk 

melakukan penelitian di masa yang akan datang agar dapat dihasilkan 

temuan-temuan yang lebih baik dan lebih bervariasi. 

2) Bagi Penulis 

Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh sehingga 

penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis mengenai ilmu 

manajemen pemasaran terutama pada topik yang berkaitan dengan inovasi 

produk, kualitas produk, harga, gaya hidup dan keputusan pembelian. 

3) Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

inspirasi bagi kepentingan manajerial dalam bidang manajemen pemasaran, 

khususnya bagi perusahaan yang menerapkan strategi inovasi produk, 

kualitas produk, harga dan gaya hidup. 

 


