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BAB I 

PENDAHULUAN   

A.  Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan kemajuan pesat dalam dunia ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini, maka semakin besar pula harapan manusia untuk dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya disegala bidang termasuk kemudahan dalam 

berkomunikasi. Tak diragukan lagi bahwa peranan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berperan penting dalam sejarah perkembangan kebudayaan dan 

peradaban manusia, sejak jaman dahulu hingga saat ini. Ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi penggerak utama dalam mencapai derajat hidup yang lebih 

tinggi. 

Sejak ditemukannya alat komunikasi jarak jauh, gerak hidup manusia 

berubah menjadi lebih mudah. Salah satu alat komunikasi yang penting dewasa 

ini adalah telepon, dalam bentuk beragam perangkat telepon mulai dari telepon 

rumah dengan koneksi kabel hingga nirkabel (telepon selular). Kemunculan 

berbagai jenis telepon  mendorong munculnya gaya hidup baru yang dimiliki 

konsumen, yaitu kepemilikan akan telepon genggam dengan tujuan kemudahan 

dalam berkomunikasi. Kecenderungan konsumen tersebut tentu saja menjadi 

peluang pasar yang menarik bagi berbagai perusahaan yang mengembangkan 

dan memproduksi telepon genggam.  
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Seiring dengan semakin besarnya peluang pasar, maka akan mendorong 

ke arah persaingan yang semakin ketat. Berbagai jenis produk dengan berbagai 

atribut yang menarik membanjiri pasar, disertai dengan berbagai penawaran 

atribut yang memiliki karakteristik berbeda dengan satu tujuan, yaitu menarik 

minat konsumen untuk melakukan pembelian. Berbagai jenis produk tersebut 

dipasarkan guna memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen yang pada 

akhirnya akan mengarahkan pada kepemimpinan pasar dan memenangkan 

persaingan.  

Mempertimbangkan situasi pasar tersebut, maka salah satu strategi 

untuk memenangkan persaingan adalah dengan menyediakan produk yang 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar sasaran. 

Untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pasar, sangat diperlukan pengetahuan mengenai perilaku konsumen dalam 

pembelian produk tersebut. Perusahaan harus mengetahui variabel-variabel dari 

produk yang dipertimbangkan dan yang mendukung konsumen dalam 

menentukan pilihan. 

Pada umumnya, tidak seluruh atribut yang melekat pada produk yang 

ditawarkan menjadi pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian. Bagi konsumen dengan kapasitas pembelian yang tinggi, mungkin 

evaluasi alternatif untuk melakukan keputusan pembelian bukan menjadi 

masalah yang serius. Contoh kongkret dari hal ini adalah konsumen dengan 

kemampuan finansial yang tinggi mungkin tidak akan bermasalah dengan 

pembelian terhadap suatu produk meski harga yang ditawarkan cukup tinggi. 
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Akan tetapi kelompok konsumen lain mungkin akan melakukan evaluasi dan 

pemilihan alternatif produk secara ketat sebelum menentukan keputusan 

pembelian guna memperoleh manfaat produk yang maksimal sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya.  

Dalam kondisi persaingan yang dinamis, keunggulan berada pada 

produk yang berhasil membedakan diri secara positif dari pesaing. Dengan 

demikian peran pemasaran untuk mewujudkan kondisi tersebut sangat penting. 

Hal yang sama berlaku pada pemasaran produk-produk telepon seluler yang 

pada dasarnya sangat sempit perbedaannya dari satu produk ke produk lain. 

Produk telepon seluler yang beredar dipasaran pada saat ini (khususnye bertipe 

QWERTY) memiliki atribut produk yang tidak jauh berbeda satu sama lain.  

Kotler (2004:72) mendefinisikan atribut produk sebagai komponen 

yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli. Sementara 

itu Stanton (dalam Tjiptono, 2002:84) menambahkan bahwa atribut produk 

terdiri dari atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya sudah tercakup 

warna, kemasan, prestise, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang 

mungkin diterima oleh pembeli sebagai suatu yang bisa memuaskan 

keinginannya. Sementara dalam sudut pandang konsumen, Engel, dkk.(dalam 

Tjiptono, 2002:96) menyatakan bahwa pembelian produk mempertimbangkan 

dua manfaat yaitu: manfaat utilitarian sebagai atribut produk fungsional yang 

obyektif dan manfaat hedonik yang mencakup respon emosional, kesenangan 

panca indera, mimpi dan pertimbangan-pertimbangan estetis. 
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Pendapat para ahli tersebut menjadi dasar bagi pemasar untuk 

mengkomunikasikan berbagai atribut produk tertentu sehingga membentuk 

citra tentang produk dalam diri khalayak. Citra produk menurut Keller 

(2003:70) merupakan Persepsi atau kesan yang direfleksikan oleh sekumpulan 

asosiasi yang menghubungkan pelanggan dengan produk dalam ingatannya. 

Sebuah citra produk yang positif diciptakan melalui program-program 

komunikasi pemasaran yang menghubungkan strong, favorable, dan unique 

associations pada produk dalam memori atau ingatan.  

Berkaitan dengan atribut produk ponsel, semakin terintegrasinya 

teknologi informasi mendorong produsen berlomba-lomba untuk 

mengembangkan perangkat mobile (mudah berpindah tempat seiring 

perpindahan pengguna) yang mengarah pada integrasi komunikasi data melalui 

internet. Lebih jauh pengembangan ini diarahkan mempermudah konsumen 

yang sebelumnya mengenal komunikasi data melalui internet melalui 

penggunaan komputer maupun laptop, sehingga dikembangkan model keypad 

ponsel (perangkat tombol) yang bertipe sama dengan keyboard (papan huruf) 

pada komputer/laptop yang dikenal dengan tipe QWERTY. Blackberry yang 

menjadi produk unggulan merupakan salah satu produk yang dikenal sebagai 

pelopor di Indonesia.  

BlackBerry adalah perangkat genggam nirkabel (wireless handheld 

device) yang mendukung kemampuan layanan e-mail gegas (push-mail), pesan 

pendek, faksimili internet, berselancar internet dan berbagai kemampuan 

nirkabel lainnya. Produk handphone merek BlackBerry ini menampilkan 
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tampilan yang menarik, pilihan jenis produk yang beragam, aplikasi yang 

disediakan tersedia cukup lengkap, dan menggunakan BlackBerry 

mencerminkan suatu gaya hidup (life styles) yang metropolis dan up to date. 

Sebagai pendatang baru, BlackBerry berusaha untuk menguasai pasarnya. 

Jumlah pengguna BlackBerry di Indonesia sendiri sudah mempunyai pelanggan 

sekitar 300-400 ribu orang pada awal Agustus 2009 dan Indonesia 

diproyeksikan akan menjadi pengguna smartphone BlackBerry terbanyak di 

seluruh dunia dalam waktu dekat, (sumber : http://detik.com,2009). 

Pertumbuhan BlackBerry secara standar dibandingkan dengan 

handphone merek lain dapat dilihat dari persaingan antara iPhone dan 

Blackberry di Indonesia yang merupakan cerminan dari kompetisi di pasar 

global, dikarenakan persaingan yang sengit itu tidak hanya terjadi di Indonesia. 

Menurut data-data yang diperoleh, Blackberry mengungguli iPhone di pasar 

global secara keseluruhan, bahkan di pasar Smartphone Amerika Serikat, 

dimana Apple Inc. didirikan, RIM dengan Blackberry nya memimpin pangsa 

pasar dengan share sebesar 56 % (Fortune Magazine, 31 Agustus 2009).  

Menggunakan smartphone BlackBerry memberikan pengalaman 

tersendiri bagi penggunanya. Ajang prestisius GSMA 2009 Chairman s Award, 

yang merupakan penghargaan bertaraf internasional dengan bertujuan untuk 

menumbuh kembangkan mobile communication (HP) berhasil direbut oleh 

BlackBerry sebagai pionir dalam memperkenalkan teknologi wireless, (sumbet. 

http://rim.com,2011). 
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Menurut Rudy, Branch Manager Personal Digital Assistant (PDA) 

Center di Palembang, menjelaskan bukan hanya kalangan menengah atas 

seperti eksekutif muda, pengusaha serta kalangan birokrat saja yang mencari 

BlackBerry, tetapi mahasiswa dan pelajarpun demikian. Sebab harga 

BlackBerry kini relatif terjangkau untuk ukuran mahasiswa karena tidak jauh 

berbeda dengan harga laptop, (sripoku : 2009). Selain itu Mahasiswa UMM 

Malang merupakan kaum muda yang memiliki intelektual tinggi yang haus 

akan teknologi informasi dan juga BlackBerry digunakan sebagai gaya hidup 

Untuk tujuan tersebut, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap 

pasar mengenai pengaruh atribut produk telepon seluler terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil analisis ini nantinya akan menunjukkan ada 

tidaknya pengaruh berbagai atribut terhadap keputusan pembelian konsumen, 

seberapa jauh keeratan pengaruh masing-masing atribut, dan menunjukkan 

atribut mana yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis merasa perlu 

melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Atribut Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Blackberry (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Jurusan Manajemen Pengguna Blackberry di Universitas 

Muhammadiyah Malang)

  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang memberikan dasar bagi 

penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan:  

1. Apakah atribut produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
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pembelian produk Blackberry? 

2. Atribut produk manakah yang menjadi pengaruh utama dalam keputusan 

pembelian produk Blackberry? 

C.  Batasan Masalah 

Agar penelitian terfokus pada tujuan yang diteliti, maka peneliti 

memerlukan adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang diteliti 

dibatasi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 

membeli Blackberry dan membatasi pada hal-hal harga, desain, mutu dan 

merek.  

D.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:  

a)  Mengetahui pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

produk Blackberry. 

b)  Mengetahui atribut produk yang menjadi pengaruh utama dalam 

keputusan pembelian produk Blackberry. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

atau masukan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berkenaan dengan pemasaran  
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b. Bagi Perusahaan dan Pihak Lain

Memberikan sumbangan yang berarti dalam menjelaskan 

manfaat atribut nyata/karakteristik fisik produk dalam membangun 

persepsi konsumen melalui evaluasi alternatif pilihan produk sehingga 

mengarahkan pada keputusan pemilihan produk untuk dikonsumsi 

(pembelian).  

Menjadi dasar penelitian selanjutnya, terutama dalam hal 

pemasaran produk dengan penekanan pada karakteristik fisik/atribut 

produk untuk menciptakan persepsi positif sebagai hasil evaluasi 

alternatif oleh konsumen yang mengarahkan pada keputusan pembelian.  
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