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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Industri telekomunikasi Indonesia saat ini menjadi segmen industri 

yang tumbuh besar dan berkembang pesat. Persaingan pada industri 

telekomunikasi di Indonesia saat ini menjadi sangat ketat. Dalam persaingan 

yang ketat ini perusahan berupaya memenangkan persaingan dengan cara 

menghasilkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat 

ini.  

Persaingan yang cukup ketat di industri telekomunikasi justru 

semakin memberikan keuntungan bagi masyarakat. Pasalnya dari persaingan 

tersebut lahir berbagai promosi dan layanan untuk masyarakat Indonesia. 

Masyarakat saat ini mulai berfikir secara matang dalam pengambilan 

keputusan pembelian terhadap handphone. Ada beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan , diantaranya faktor 

budaya , faktor sosial , faktor pribadi , faktor psikologis. Dari faktor – faktor 

tersebut , nantinya konsumen akan mengambil keputusan sesuai dengan 

pertimbangannya.  

Kebanyakan masyarakat memilih sebuah handphone atas dasar fitur 

– fitur handphone yang diinginkan oleh orang tersebut. Ketika sebuah

produsen menawarkan fitur yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumen , maka kebanyakan konsumen bersedia untuk membayar lebih agar 

dapat memiliki handphone yang dikeluarkan oleh produsen tersebut. 
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Kesediaan untuk membayar (willingness to pay) dapat diartikan 

sebagai kesediaan masyarakat untuk menerima beban pembayaran, sesuai 

dengan besarnya jumlah yang telah ditetapkan. WTP seringkali dipengaruhi 

oleh gaya hidup (lifestyle) seseorang. Secara sadar atau tidak lifestyle 

berkaitan erat dengan WTP , karena lifestyle seseorang mencerminkan 

kepribadian seseorang yang terlihat dari aktifitas , opini serta minat orang 

tersebut. 

Gaya hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandang-pandangan 

dan pola-pola respons terhadap hidup, serta terutama perlengkapan untuk 

hidup (Adlin, 2006). Cara berpakaian, cara kerja, pola konsumsi, bagaimana 

individu mengisi kesahariannya merupakan unsur-unsur yang membentuk 

gaya hidup. Gaya hidup dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam 

kelompok social atau kelompok referensi mereka dari seringinya berinteraksi 

dan menanggapi berbagai stimulus disana. 

Peran kelompok referensi sangat berpengaruh terhadap pemberian 

saran suatu keputusan pembelian. Setiap hari masyarakat akan lebih sering 

beretemu dengan teman kelompok atau kelompok referensi mereka, dengan 

waktu pertemuan yang sering, maka masyarakat juga membuat teman mereka 

sebagai pembanding atau referensi dalam melakukan keputusan pembelian. 

Presepsi kelompok referensi yang terdiri dari kalangan menengah keatas 

seringkali mengutamakan merek/brand. Brand yang mereka pilih untuk 

pembelian suatu produk adalah brand yang memang merupakan tergolong 

mewah/luxury di kelasnya. 
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Brand Luxury atau merek mewah adalah sebuah merek yang sangat 

baik, memiliki harga tinggi dan sesuai, setidaknya bagi kalangan elite sosial 

ekonomi. Pengertian dari brand luxury ini relatif, karena ada kalangan orang 

yang memang membeli suatu produk tersebut dikarenakan presepsi mereka 

terhadap merek tersebut terkesan mewah atau ada juga kalangan orang yang 

berpresepsi bahwa setiap produk yang berlabel brand luxury selalu memiliki 

kualitas produk yang baik dibandingkan dengan merek – merek lainnya.  

Product Quality yang baik akan memberikan gambaran sejauh 

mana upaya perusahaan untuk menciptakan kepuasan konsumen atas produk 

yang ditawarkan. Product quality menjadi tolak ukur atas keberhasilan 

perusahaan untuk mendukung agar produk tetap diminati dan tetap menjadi 

pilihan konsumen dan merek menjadi salah satu penentu upaya perusahaan 

dalam mempengaruhi keputusan yang akan ditetapkan oleh konsumen. Merek 

ini mampu memberikan pedoman, jaminan, kekuatan, keyakinan, dan harapan 

kepada pelanggan bahwa ia akan terpuaskan. 

Sarana komunikasi yang semula hanya berupa telepon rumah 

(fixline) telah bergeser menjadi telepon seluler (mobile phone) atau biasa 

disebut telepon genggam  (handphone). Sesuai dengan namanya handphone 

adalah alat komunikasi yang bentuknya tidak lebih besar dari telapak tangan 

dan dapat dibawa kemana saja, dan kini telah menjadi suatu kebutuhan primer 

bagi masyarakat. Fungsinya sebagai alat komunikasi jarak jauh, benar-benar 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk melakukan berbagai 

macam transaksi tanpa dipengaruhi oleh waktu dan tempat.  
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Teknologi dalam telepon seluler merupakan salah satu daya tarik 

untuk  menarik perhatian konsumen dalam  melakukan pembelian. Desain 

atau model yang unik serta teknologi yang digunakan seperti kamera, akses 

internet merupakan daya tarik untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Hal 

inilah yang menyebabkan para produsen tidak ingin kalah bersaing dengan 

kompetitornya melalui konsep pemasaran. Konsep pemasaran telah 

berkembang dari konsep semula, dimana pengertian pemasaran sering 

diartikan dengan penjualan. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan usahakan melalui penciptaan, pertukaran yang dapat memenuhi 

kebutuhan, keinginan dan permintaan seseorang atau kelompok (Kotler, 

2007).  

Perkembangan teknologi pada handphone mempengaruhi jumlah 

penjualan handphone di Indonesia. Pada awal kemunculan handphone di 

Indonesia tahun 1984, teknologi yang dipakai pada ponsel adalah  Nordic 

Mobile Telepone (NMT) dengan bentuk handphone besar dan berat hampir 

setengah kilogram (430 gram), handphone ini di jual dengan harga 10 juta per 

unit. Handphone generasi kedua muncul di pertengahan tahun 1990-an (biasa  

disebut 2G). Handphone 2G beroperasi pada jaringan GSM, dan telah 

menggunakan sinyal digital sehingga handphone sudah dilengkapi dengan 

pesan suara, panggilan tunggu dan SMS. Pada di awal 2001 keluar generasi 

baru 3G, handphone pada generasi ini telah dilengkapi dengan jaringan yang 

luas, termasuk internet dan video call berteknologi tinggi. Generasi ini 
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kemudian di perbaiki di awal 2003, dinamakan generasi 3,5 G. 

Keunggulannya yaitu memiliki kecepatan akses 10 kali  lebih cepat dari 3G, 

sudah dilengkapi dengan teknologi wireless, aplikasi multimedia seperti  video 

call , game online. Saat ini handphone dengan generasi  3,5G inilah yang 

sedang menjadi trend di pasar handphone Indonesia. Karena untuk 

meluncurkan  generasi 4G, masih banyak perangkat infrastruktur yang belum 

memadai di Indonesia. Generasi 4G sudah mulai dipasarkan awal tahun 2014.  

iPhone merupakan salah satu produk ciptaan dari Apple yang sangat 

menggemparkan dunia saat kemunculannya pertama kali di tahun 2007. 

iPhone juga sangat digemari dan dalam penjualannya selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya di seluruh dunia 

(https://id.techinasia.com/statistik-penjualan-pendapatan-apple-2014-iphone/). 

Dalam sejarahnya, iPhone mengalami beberapa perkembangan design dan 

juga teknologinya. Pasar di Indonesia juga memberikan tanggapan secara 

positif atas keberadaan iPhone, dimana hasil penjualan produk tersebut 

mampu menembus lima besar penjualan produk smartphone.  

Berdasarkan data penjualan dari Top 5 merek smartphone penjualan 

terbaik pada quartal kedua tahun 2015 yang dirilis oleh  International Data 

Corporation (IDC) yang dapat disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Data Penjualan 5 Merek Smartphone Penjualan Terbaik  

Tahun 2015 

 

Merek Prosentase Penjualan 

Samsung 21,7 % 

Apple 14,1 % 

Huawei 8,9 % 
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Xiomi  5,3 % 

Lenovo  4,8 % 

Sumber: 

http://d25no82dcg1wif.cloudfront.net/real/2015/07/25/31065/statistik-

penjualan-smartphone-kuartal-kedua-2015.jpg?t=1437798327 

Berdasarkan persentase penjualan tersebut menunjukkan bahwa 

Samsung memiliki kemampuan tertinggi dalam penjualan produknya dan 

diikuti dengan produk dari Apple , dalam hal ini adalah produk iPhone. 

Kenyataan ini dapat membuktikan bahwa merek iPhone mampu memberikan 

jaminan atas kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk tersebut, 

meskipun harga produk iPhone dibanding smartphone lainnya jauh lebih 

tinggi masyrakat tetap banyak yang memilih iPhone. Pengembangan merek 

yang kuat memiliki nilai tambah atas keberadaan perusahaan yang dapat 

menciptakan consumer willingness to pay terhadap produk. Namun 

demikian merek iPhone mampu menciptakan image masyarakat bahwa 

produk yang dihasilkan oleh Apple merupakan produk mewah sehingga dapat 

memiliki dampak terhadap pengguna iPhone yang merupakan salah satu 

produk dari Apple. Kenyataan ini menjadikan pengguna merek iPhone 

memiliki kebanggaan dan meningkatkan rasa percaya diri dengan 

menggunakan produk tersebut. 

Memasuki era globalisasi ini, merek akan menjadi sangat penting 

karena atribut-atribut lain dari kompetisi, seperti atribut produk, biasanya 

relatif mudah untuk ditiru. Untuk itu, agar suatu perusahaan dapat bersaing, 

maka brand perlu dikelola secara terus-menerus. Penciptaan, pemeliharaan, 

dan perlindungan harus ditangani secara profesional. Di samping itu, 
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brand melibatkan berbagai program dan kebijakan strategis dan taktis untuk 

memperdalam konsep dan strategi mengenai merek. Strategi tersebut 

merupakan bentuk strategi jangka panjang yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk berkembang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Konsumen selalu berupaya untuk mengembangkan makna gengsi 

dalam kehidupannya yang dapat dipengaruhi oleh lifestyle konsumen 

tersebut. Lifestyle seseorang terbentuk dari lingkungan tempat tinggal mereka 

ataupun dari kebiasaan yang dilkakukan oleh kelompok – kelompok yang 

menjadi acuan atau referensi mereka dalam menentukan aktifitas, opini 

maupun minat mereka termasuk dalam keputusan pemilihan brand yang akan 

mereka beli.  

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini yaitu: 

Pengaruh Lifestyle, Group Preference, Perception Brand Luxury dan 

Product Quality Terhadap Consumer Willingness to Pay (Studi pada 

Konsumen iPhone di Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat konsumen tentang lifestyle,  group preference, 

perception brand luxury dan product quality pada produk iPhone. 

2. Adakah pengaruh lifestyle, group preference, perception brand luxury dan 

product quality  secara simultan dan parsial terhadap consumer willingness 

to pay  iPhone.  
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan lebih mudah dipahami, maka harus 

ada pembatasan masalah. Penelitian ini berfokus pada konsumen yang 

membeli produk iPhone 6s di outlet resmi iPhone yang berada di pusat 

perbelanjaan di kota Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian  ini, yaitu untuk menjawab pokok 

permasalahan yaitu meliputi: 

a. Untuk mendeskripsikan pendapat konsumen tentang antara  lifestyle, 

group preference, perception brand luxury serta  product quality pada 

produk iPhone. 

b. Untuk mengetahui pengaruh lifestyle, group preference, perception brand 

luxury , dan product quality terhadap consumer willingness to pay secara 

simultan maupun parsial. 

E. Kegunaan  Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bermanfaat 

bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran dalam pelaksanaan 

kegiatan perusahaan dan sebagai pertimbangan untuk membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan 

faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen agar rela untuk 

membayar lebih. 
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2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan

serta sebagai referensi penulisan penelitian lebih lanjut, terutama dibidang

manajemen pemasaran.


