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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perilaku pembelian konsumen memang suatu pembahasan yang unik dan 

menarik, sebab bahasan ini akan menyangkut pada berbagai faktor diberbagai 

dimensi kehidupan manusia yang berbeda-beda. Selama manusia tersebut melakukan 

kegiatan perekonomian kegiatan dalam kehidupan maka selama itu kita akan 

mendapatkan fenomena-fenoma baru dalam pola perilaku pembeliannya.   

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dan mungkin pula menarik perhatian 

banyak orang yaitu fenomena munculnya produk Iphone rekondisi, Kebutuhan 

beberapa kelas masyarakat yang ingin memiliki produk yang prestis namun dengan 

harga yang murah tentunya Iphone rekondisi menjadi pilihan yang tepat.  

Di kota Malang tempat penjualan handphone yaitu Plaza Malang juga menjadi 

salah satu tempat dimana terdapat penjual Iphone rekondisi walaupun dibeberapa 

toko ponsel dikota Malang juga banyak yang menjual Iphone rekondisi, banyaknya 

penjual Iphone ini juga karna permintaan jenis iphone seperti 4,4S,5 dan 5S yang 

sudah di discontinue oleh Iphone. Maka dari itu kesempatan ini dimanfaatkan betul 

oleh penjual untuk tetap menjual produk Iphone dengan jenis yang sudah di 

discontinue tersebut, maka produk tersebut dijuluki Iphone rekondisi karna produk 

tersebut memiliki garansi dari distributor rekondisi apabila kita membeli produknya. 
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Namun penjualan Iphone original tidak kalah saing berikut adalah data penjualan 

Iphone nonerekondisi yang ada di Indonesia, tersaji pada tabel 1.1, sebagai berikut : 

Tabel 1.1.  Penjualan Smartphone 

Company 3Q14 Market 

Share (%) 

3Q13 Market share 

(%) 

 Units  Units  

Samsung 73,212.4 24.4 80,356.8 32.1 

Apple 38,186.6 12.7 30,330.0 12.1 

Huawei 15,934.9 5.3 11,665.7 4.7 

Xiaomi 15,772.5 5.2 3,617.5 1.5 

Lenovo 15,011.9 5.0 12,882.0 5.2 

Others 142,891.6 47.5 111,445.0 44.5 

Total 301,009.9 100.0 250,297.0 100.0 

      Sumber : Okezone Tecno 2014 

Keterangan: 

Q= kuartel 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat penjualan Iphone nonrekondisi yang tercatat pada 

tahun 2014, namun karena harga Iphone yang mahal tidak semua kalangan dapat 

memilikinya, maka beberapa orang lebih memilih Iphone rekondisi yang jauh lebih 

murah dibanding aslinya. 
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Iphone rekondisi sendiri dibandrol dengan harga yang murah Iphone 4 dan 4S di 

bandrol dengan harga 1,5juta-2juta rupiah, Iphone 5 dan 5S di bandrol dengan harga 

2,2juta-2,4juta rupiah, berbeda jauh dengan harga ponsel Iphone yang authentic yang 

kisaran harga produk barunya adalah 10juta keatas yang pastinya hanya beberapa 

kalangan yang mampu untuk memiliki ponsel merek ini. 

Dari fenomena yang terjadi maka penulis melakukan beberapa survei terhadap 

beberapa toko handphone di Plaza Malang  yang menjual Iphone rekondisi pada 

bulan juni 2016, adapub hasil dari survei tersebut tersaji pada tabel 1.2, sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2. Prasurvei Toko Rekondisi bulan Juni 

Nama toko Data Penjualan 

Koes Plus 41Pcs 

D-One Phone 38Pcs 

Zagis Cell 53Pcs 

Campuss 28Pcs 

Nauval Celular 44Pcs 

Sumber: Prasurvei (2016) 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa ternyata banyak peminat Iphone rekondisi 

dapat dilihat dari hasil penjualan di tiap toko di Plaza Malang, dari data ini semakin 

menarik fenomena Iphone rekondisi yang ternyata marak dipasar ponsel di Plaza 

Malang. 
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Bahasan ini semakin menarik karna produk rekondisi yang dilihat 

mengunggulkan harga lebih murah dengan tidak mengabaikan kualitas dari produk 

yang ditawarkan. Dari hasil prasurvei dapat dilihat bahwa penjualan Iphone rekondsi 

lumayan banyak. Jadi dapat diperkirakan bahwa tidak semua barang rekondisi 

memiliki kualitas rendah, karna ternyata Iphone-Iphone rekondisi tersebut memiliki 

garansi khusu dari distributor Iphone rekondisi, walaupun distributor yang dimaksut 

bukanlah distributor resmi dari Iphone  California. 

 Bahkan produk rekondisi ini dibuat semirip mungkin dengan Iphone baru mulai 

dari box sampai body Iphone tersebut yang benar-benar terliat mulus persis seperti 

baru. Ini menandakan bahwa produsen Iphone rekondisi ini juga meningkatkan 

kualitasnya dalam penjualan produk rekondisinya tersebut, dan juga bahwa mereka 

tidak main-main dalam memasarkan Iphone rekondisi. Maka dari itu penulis 

menggambil judul “ ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PADA IPHONE REKONDISI DI MALANG ”. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti perlu mengadakan 

identifikasi mengapa konsumen memutuskan  membeli Iphone rekondisi. Penelitian 

dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen 

membeli Iphone rekondisi,. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, 

maka peneliti mengajukan permasalahan yaitu: 

1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli Iphone 

rekondisi ? 
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2. Faktor apa yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian pada

Iphone rekondisi?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan

pembelian iphone rekondisi.

2. Untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi konsumen dalam keputusan

pembelian iphone rekondisi.

C. Manfaat Penelitian

Bagi penulis:

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan refrensi bagi 

penelitinya, terutama bagi peneliti yang mengambil topik yang sama. 

Bagi perusahaan Iphone Rekondisi: 

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi perusahaan Iphone rekondisi penelitian 

ini dapat menjadi informasi untuk meningkatkan strategi penjualannya, dan hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat juga untuk meningkatkan mutu penjualan produk 

Iphone rekondisi. 


