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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen terjadi berdasarkan 

beberapa pertimbangan. Untuk melakukan pembelian suatu produk maupun 

jasa, konsumen seringkali melakukan proses pemilihan dari produk satu ke 

produk yang lain. Pola konsumen semakin kritis dan lebih cerdas dalam 

memelih suatu produk. Oleh karena itu, konsumen merupakan aset berharga 

bagi perusahaan karena merupakan faktor penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa permintaan 

konsumen saat ini lebih beragam dan menjadikan tantangan bagi perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Perkembangan permintaan konsumen saat ini dipengaruhi oleh 

perubahan pola konsumen yang dinamis. Dalam menentukan pembelian 

konsumen seringkali dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal 

individu. Salah satu faktor eksternal individu adalah bauran pemasran. 

Bauran pemasaran menjadi pertimbangan terhadap tindakan konsumen dalam 

membeli suatu produk. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam 

melakukan analisis terhadap strategi bauran pemasaran tepat untuk dilakukan 

dikarenakan faktor produk, harga, promosi yang secara langsung dapat 

dirasakan atau diamati oleh konsumen akhir, dan saluran distribusi yang akan 

memberikan nilai positif terhadap produk dan harga yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan (Jetriyah, 2009). Oleh karena itu perusahaan harus dapat 
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menyesuaikan antara bauran pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Konsumen dalam menentukan pembelian pada suatu produk akan 

mempertimbangkan keanekaragaman produk, kualitas produk, desain produk, 

ciri produk, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, serta garansi produk.  

konsumen dalam menetapkan harga mempertimbangkan adanya diskon, 

adanya daftar harga, potongan harga, periode pembayran, dan syarat kredit. 

Pencarian informasi dilakukan konsumen dengan adanya promosi yang 

diantarnya adanya promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, 

kehumasan, dan pemasaran langsung. Konsumen selalu mencari kemudahan 

dalam membeli suatu produk dengan menentukan saluran distribusi yang 

memiliki saluran pemsaran, adanya cakupan pasar, pengelompokan, lokasi 

yang mudah dijangkau, dan ketersediaan produk.  

Ketika konsumen melakukan pembelian, konsumen mulai 

menentukan kualitas, jenis dan harga produk yang akan dibeli. Dimana 

kualitas produk dan harga yang ditawarkan perusahaan ada pada iklan sebagai 

media promosi. Ketika konsumen terpengaruh dengan promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan, maka konsumen akan mencari informasi tempat 

penjualan produk tersebut (Permatasari, et al, 2013).  

Konsumen selalu menginginkan kemudahan dalam membeli produk 

maupun jasa yang diinginkan. Semakin mudah konsumen mendapatkan 

produk semakin cepat konsumen dalam melakukan pembelian. Dengan harga 

yang sesuai dengan produk yang ditawarkan menjadikan konsumen rela 
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mengeluarkan biaya lebih. Selain itu, promosi yang baik melalui media-

media dan brosur akan meyakinkan konsumen terhadap kualitas suatu 

produk. Ditambah dengan tempat yang mudah untuk dijangkau dan 

ketersediaan produk di toko-toko handphone semakin mempermudah 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

Perusahaan harus memahami kelangsungan hidup perusahaan sebagai 

organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Banyaknya pesaing menjadikan produsen dituntut untuk lebih inovatif dalam 

menyusun strategi pemasaran, alat yang sering digunakan dalam pemasaran 

yaitu bauran pemasaran (Permatasi, 2012). Tingginya persaingan di 

perusahaan yang sejenis akan menghasilkan produk yang banyak serta 

beragam. Sehingga dengan banyaknya produk di pasar memberikan peluang 

bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Konsumen rela untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena dengan kesesuain produk yang 

dibutuhkan menimbulkan rasa yakin dan percaya terhadap produk tersebut. 

Ketika konsumen yakin dengan produk yang dibutuhkan serta 

mendapat kemudahan dalam mendapatkan produk tersebut, maka konsumen 

akan dengan cepat membeli produk seperti yang dibutuhkan. Karena rasa 

percaya terhadap suatu produk tertentu tanpa harus berfikir panjang maka 

konsumen akan menetapkan pilihannya. Selain itu ketersediaan produk yang 

selalu ada menambah keyakinan konsumen bahwa apa yang diinginkan 

mudah didapat. Pola konsumen yang semakin tinggi dan kritis dalam memilih 
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produk, memaksa perusahaan untuk mempertahankan serta meningkatkan 

mutu produk agar terhindar dari persaingan yang sejenis. Keunggulan serta 

manfaat dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan menimbulkan 

kesadaran merek suatu produk (Kurniasari, 2013). Untuk menumbuhkan 

persepsi konsumen hingga melakukan pembelian tidaklah mudah. Karena itu, 

apabila perusahaan mampu mewujudkan segala kebutuhan konsumen, 

konsumen juga akan setia terhadap produk yang dihasilkan. 

Tingginya pola konsumen terhadap produk terlihat pada tingginya 

permintaan konsumen terhadap alat komunikasi (handphone). Kebutuhan 

konsumen terhadap alat komunikasi nampaknya mulai menjamur sejak awal 

tahun 2000 sampai tahun-tahun berikutnya dan meningkat pada periode 2008 

(Dewi, 2008). Semakin banyak persaingan sejenis maka produk yang 

ditawarkan juga beragam. Dari merek, bentuk, jenis, harga, bahkan cara 

mempromosikan suatu produk. Banyaknya produk-produk handphone 

menjadikan konsumen lebih jeli sebelum melakukan pembelian dan 

menetapkan pada produk merek tertentu. Semakin baik suatu produk dan 

perusahaan mampu meyakinkan keunggulan produk, menjadikan konsumen 

beralih dan membeli produk tersebut. 

Banyak produk handphone yang bermuculan salah satunya produk 

handphone merek Samsung. Dengan tingginya permintaan konsumen, 

Samsung meluncurkan berbagai tipe seperti Samsung Galaxy, yang memiliki 

banyak tipe dan keunggulan namun harga terjangkau. Produk yang 

ditawarkan kepada konsumen tentunya memiliki berbagai jenis dengan 
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inovasi yang berbeda dibanding produk-produk yang lain. Selain itu produk 

tersebut memiliki banyak kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan 

produk. Sehingga mampu menarik konsumen untuk melakukan pembelian. 

Kebutuhan konsumen terhadap handphone yang semakin meningkat 

dapat dijumpai pada konsumen handphone Samsung yang menglami 

peningkatan. Berdasarkan data dari IDC (International Data Corporate) 

tahun 2013, menyatakan bahwa handphone merek Samsung mengalami 

peningkatan penjualan di Indonesia dengan angka penjualan mencapai 

1.050.000 unit (detiknet, 2013). Dari data di atas menunjukkan bahwa 

konsumsi konsumen terhadap handphone Samsung Galaxy mengalami 

peningkatan. 

Dilihat dari data internet (techinasia, 2014), bahwa di Indonesia pada 

awal tahun 2014 mengalami peningkatan penjualan handphone merek 

Samsung sebanyak 7,3 juta unit. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui 

bahwa  banyak konsumen di Indonesia yang membeli produk handphone 

Samsung Galaxy yang memiliki banyak tipe serta memiliki banyak 

keunggulan. Pembelian produk tersebut tentu didasarkan atas pertimbangan 

kualitas produk, harga, promosi dan tempat penjualan sebelum membeli 

produk handphone Samsung Galaxy. 

Fenomena yang saat ini terjadi yaitu, semakin banyak produk 

handphone yang ditawarkan dengan berbagai merek dengan keunggulan 

masing-masing produk. Akan tetapi tidak dipungkiri konsumen handphone 

Samsung juga masih banyak peminatnya. Seperti konsumen yang ada di kota 
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Malang, yang hampir setiap konsumen memiliki handphone bahkan ada yang 

lebih dari satu unit handphone. Tidak hanya para pegawai atau orang-orang 

sudah bekerja dan berpenghasilan, pelajar atau mahasiswa merupakan 

konsumen yang selektif. Karena tingkat kebutuhan seperti dalam 

mengerjakan suatu tugas yang bisa dipermudah dengan bantuan akses internet 

selain itu dikarenakan tingkat kebutuhan seperti gaya hidup dan pengaruh 

lingkungan yang mendukung konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Banyaknya handphone seperti merek Samsung, Azus, Lenovo, Sony 

yang beredar namun penjualan handphone Samsung merupakan penjualan 

terbanyak. Berdasarkan data penjualan yang ada disalah satu gerai handphone 

di Malang Plaza, penjualan handphone Samsung Galaxy selama perioede 

2014 merupakan produk terlaris apabila dibanding handphone merek lain. 

Penjualan handphone Samsung Galaxy di gerai tersebut mencapai 3.604 unit. 

Sehingga dapat disimpulkan hampir setiap hari handphone Samsung Galaxy 

terjual. 

Berbagai macam kebutuhan dan kepentingan konsumen  dalam 

membeli produk. Sehingga apa yang dipilih dan dibeli konsumen bergantung 

pada kebutuhan konsumen. Banyak tipe handphone Samsung Galaxy yang 

memiliki keunggulan serta keistimewaan salah satunya bahwa Samsung 

Galaxy juga memiliki keunggulan yaitu memiliki aplikasi BBM (Blackberry 

Masanger. Tidak hanya blackberry yang memiliki keistimewaan untuk BBM, 

namun Samsung Galaxy memiliki keistimewaan yang sama. 
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Dari fenomena yang terjadi, maka peneliti ingin meneliti tentang 

Analisis Dimensi Buran Pemasaran Yang dipertimbangkan Konsumen Dalam 

Pembelian Handphone Samsung Galaxy (Studi pada konsumen handphone 

Samsung Galaxy di Gerai Malang Plaza) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan konsumen terhadap dimensi-dimensi bauran 

pemasaran Samsung Galaxy? 

2. Apakah produk, harga, promosi, dan saluran distribusi merupakan dimensi 

yang membentuk bauran pemasaran dalam pembelian handphone Samsung 

Galaxy? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan konsumen terhadap dimensi-dimensi 

bauran pemasaran dalam pembelian handphone Samsung Galaxy. 

2. Untuk mendiskripsikan produk, harga, promosi, dan saluran distribusi 

merupakan dimensi yang membentuk bauran pemasaran dalam pembelian 

handphone Samsung Galaxy. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi bagi perusahaan 

handphone Samsung Galaxy untuk lebih memahami sejauh mana peran 
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bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan saluran 

distribusi yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian 

handphoneSamsung Galaxy. Serta dapat membantu perusahaan dalam 

mengambil kebijakan yang tepat dalam mencapai tujuan. 

2. Bagi konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

konsumen sebelum membeli suatu produk. Selain itu diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi konsumen untuk mempertimbangkan produk, 

harga, promosi, dan saluran distribusi dalam pembelian handphone 

Samsung Galaxy. 

 


