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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk memiliki dan 

menggunakan suatu produk. Hal ini muncul dari dalam diri individu sebagai 

motivasi untuk merencanakan proses pembelian. Niat beli menjadi satu dari 

banyak faktor penggerak bagi konsumen untuk melakukan satu tindakan yang 

mengarah pada pembelian aktual. Bagi perusahaan ini merupakan salah satu 

peluang dalam memasarkan produknya (Dewi & Ardani, 2016) 

Perkembangan bisnis yang semakin meningkat saat ini, memunculkan 

tingkat persaingan bisnis yang  semakin ketat. Perusahaan dituntut harus lebih 

peka terhadap berbagai peluang dan tantangan untuk mencapai keberhasilan 

bisnisnya. Perusahaan juga harus mampu untuk menyesuaikan produknya 

seiring dengan perkembangan kebutuhan dan selera konsumen yang selalu 

berubah setiap waktunya agar konsumen tidak berpindah pada produk lain 

(Setiawan & Harahab, 2013). 

Seseorang sebelum melakukan pembelian produk pada umumnya akan 

mencari dan mengumpulkan informasi – informasi sebagai bahan penilaian 

dan pertimbangan terhadap produk yang akan di belinya. Menurut Kotler & 

Keller (2008)  persepsi mempengaruhi bagaimana seorang memutuskan untuk 

menggunakan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi itu yang akan 
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mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Persepsi seseorang terhadap suatu 

produk berbeda-beda, hal ini disebabkan karena adanya berbagai stimulus 

yang ada (Kotler & Amstrong, 200).  

Konsumen dalam  memilih suatu produk sangat dipengaruhi oleh 

penilaian akan kualitas produk tersebut. Persepsi kualitas hampir selalu 

menjadi pertimbangan pada setiap pilihan konsumen (Susanto & 

Wijarnako,2004). Persepsi terhadap kualitas produk mengakibatkan seorang 

niat atau tidak dalam mengkonsumsi suatu produk karena persepsi kualitas 

merupakan salah satu pertimbangan konsumen dalam menggunakan produk 

yang nantinya dapat memberikan manfaat yang diinginkan setiap konsumen 

(Kotler & Keller, 2008). 

Seseorang ketika memiliki persepsi yang baik atau buruk terhadap 

kualitas suatu produk mereka akan cenderung memberikan respon positif atau 

negatif terhadap suatu objek. Sikap ini dilakukan sebagai tanggapan perasaan 

(afektif) konsumen terhadap objek tertentu. Sikap memegang peranan penting 

dalam mengetahui minat atau keinginan seseorang terhadap suatu objek 

sebagai evaluasi yang menyeluruh  terhadap  objek  yang  dinilainya 

(Sasongko, 2012). 

Bagi perusahaan sangat penting memperhatikan sikap konsumen sebagai 

evaluasi suatu objek yang dilihat atau dirasakan untuk memberikan sebuah 

kesimpulan  mengenai objek sebelum konsumen melakukan pembelian. 

Seseorang ketika memiliki  sikap  yang  positif  pada  suatu  produk  maka  

orang tersebut  akan melakukan tindakan untuk membeli  produk  yang  
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ditawarkan. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki sikap yang negatif pada 

sutu produk maka orang  tersebut  tidak  akan  membeli  produk  yang 

ditawarkan (Setiadi, 2003).  

Indrayani & Nurcaya (2013) menunjukkan bahwa prsepsi kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli handphone 

Samsung Galaxy. Dinata & Hidayat (2015) menyatakan bahwa persepsi 

kualitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli seorang 

calon konsumen yang ingin membeli iPad di Indonesia. Kandasamy (2014) 

menyatakan jika persepsi kualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap niat 

beli produk tahan lama.  

Sementara itu Putra & Sudiksa (2016) menunjukkan bahwa sikap  

konsumen  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  niat beli   

Smartphone merek Samsung. Semakin  tinggi  sikap  yang  dimiliki  remaja,  

maka  niat  remaja  untuk  membeli produk  Smartphone merek  Samsung 

akan meningkat. Xie & Chaipoopirutana (2014) menunjukkan bahwa  sikap  

konsumen  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  niat  beli  

product  smartphone  merek  Xiaomi.  Jaafar et. al. (2013)  menunjukkan 

bahwa  sikap  konsumen  secara signifikan  mempengaruhi  minat beli Oppo 

Smartphone.  

Penggunaan smartphone saat ini sudah sangat populer di kalangan 

masyarakat baik anak muda maupun orang dewasa sebagai media/alat 

komunikasi yang mampu menyalurkan informasi secara efektif dan efisien. 

Fasilitas yang ditawarkan pada produk smartphone beragam sehingga mampu 
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memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian smartphone dalam 

memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Beberapa merek smartphone yang 

mendominasi dan lebih banyak diminati saat ini yaitu Oppo smartphone. 

Hasil dari perusahaan riset International Data Corporation (IDC) yang 

membuat laporan data penjualan smartphone di dunia menyatakan bahwa 

penjualan Oppo smartphone di tahun 2016 mengalami peningkatan penjualan 

sebesar 153% dibandingkan penjualan di tahun 2015. Motivasi pembelian 

terhadap Oppo smartphone di Indonesia cukup potensial. Terbukti dengan 

penjualan Oppo smartphone yang masuk ke dalam posisi empat pemain utama 

market share di Indonesia dengan peningkatan penjualan tertinggi diantara 

smartphone lainnya (IDC, 2016).  

Produk terbaru yang ditawarkan Oppo smartphone selalu membawa 

keunikan dan teknologi yang inovatif sehingga lebih banyak diminati oleh 

konsumen sehingga inilah yang menimbulkan motivasi pembelian konsumen 

pada produk Oppo smartphone. Berbagai pilihan jenis smartphone terbaru 

membuat seseorang  membutuhkan  suatu  persepsi kualitas yang baik dalam  

memilih  produk sebelum melakukan pembelian.  

Hadirnya Oppo smartphone seakan mampu menghapus persepsi publik 

mengenai kualitas ponsel merek Cina yang sering dipertanyakan. Hal tersebut 

dapat dibuktikn dengan meningkatnya penjualan yang berarti bahwa kualitas 

produk pada Oppo smartphone tidak diragukan lagi. Peningkatan penjualan 

pada produk Oppo smartphone juga dapat membuktikan bahwa konsumen 

mau  menerima atau merasa senang terhadap produk tersebut. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sikap yang muncul pada konsumen memberikan respon 

positif terhadap Oppo smartphone. Artianya kemungkinan besar konsumen 

akan melakukan pembelian pada produk yang ditawarkan.  

Hadirnya toko-toko yang menjual ponsel memiliki peranan penting 

dalam mendistribusikan produk untuk memudahkan calon pembeli dalam 

mendapatkan smartphone yang mereka inginkan. Toko-toko ponsel telah 

banyak di Indonesia, diantaranya yang berada di Malang yaitu Meteor Cell. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap 

bagaimana pengaruh persepsi kualitas, sikap dan niat beli konsumen Oppo 

smartphone. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persepsi kualitas, sikap dan niat beli konsumen pada Oppo 

smartphone? 

2. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap niat beli konsumen Oppo 

smartphone? 

3. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat beli konsumenOppo smartphone? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan antara lain 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis persepsi kualitas, sikap dan niat

beli konsumen pada Oppo smartphone

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kualitas terhadap niat

beli konsumen Oppo smartphone

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap terhadap niat beli

konsumen Oppo smartphone

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat memberikan 

manfaat secara : 

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk ilmu pengetahuan dibidang pemasaran khususnya dibidang 

ilmu yang terkait dengan persepsi kualitas, sikap dan niat beli konsumen.  

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk melanjutkan penelitian ini, 

dapat membantu pihak lain dalam menyajikan informasi penelitian serupa 

serta mampu untuk memberikan informasi bagi perusahaan yang berkaitan 

dengan topik penelitian yaitu persepsi kualitas, sikap dan niat beli 

konsumen dan dapat dijadikan pertimbangan serta perbaikan di masa 

mendatang.  


