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penelitian ini menggambarkan mengenai faktor yang paling dominan pada tiap
generasi yang ada di Indonesia yakni antara lain: Generasi Perang Dingin, Generasi
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karakteristik dari sampel yang akan diteliti yakni sampel dari responden yang berada
di Jakarta Selatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah ranah
pengetahuan akan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian
ponsel GSM di Jakarta selatan berdasarkan sampel yang diteliti.
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ABSTRAK

Ponsel merupakan alat komunikasi yang kini sudah menjadi bagian dari gaya
hidup masyarakat pada umumnya. Terdapat berbagai jenis ponsel khususnya GSM
yang ditawarkan oleh produsen ponsel. Produsen ponsel yang dapat memahami
kebutuhan konsumenlah yang akan memenangkan persaingan dalam industri ponsel.
Untuk dapat bertahan dalam persaingan industri ponsel, produsen ponsel harus
dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian
ponsel.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumen dalam pembelian ponsel GSM serta mengetahui perbedaan rata-rata faktor
yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM. Berdasarkan data
yang telah dihimpun disimpulkan bahwa terdapat 6 faktor yang mempengaruhi
konsumen dalam pembelian ponsel GSM yaitu : Fitur, kualitas, Model/Bentuk,
Merek, Persaingan, dan Harga. Ketiga generasi memiliki kesamaan faktor pada faktor
yang paling dominan yaitu Faktor Kualitas. Selain itu pada penelitian ini juga melihat
rat-rata tingkat kepentingan atribut faktor pada setiap generasi.
Kata Kunci : Fitur, kualitas, Model/Bentuk, Merek, Persaingan, dan Harga
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dunia telekomunikasi merupakan dunia yang senantiasa berubah seiring
berkembangnya teknologi. Perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa telah
menciptakan

suatu

revolusi1

pada

dunia

telekomunikasi.

Revolusi

dunia

telekomunikasi dimulai pada tahun 1947, ketika itu penggunaan telepon berbasis
radio ditemukan, berbagai penemuan-penemuan baru pun terus dikembangkan2. Pada
mulanya penggunaan telepon hanya sebatas pada jaringan fixed line3

mobilitas

telepon tidak maksimal karena masih menggunakan kabel dalam pengoperasiannya.
Kelemahan telepon fixed line adalah keterbatasan dalam mobilitas, pada sisi lain
mobilitas konsumen makin tinggi, sehingga konsumen membutuhkan alat komunikasi
yang memiliki jangkauan yang luas untuk menunjang aktivitas mereka. Maka
diciptakanlah telepon seluler atau yang lebih dikenal sebagai mobile phone (ponsel)4.

1

perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokokpokok kehidupan masyarakat (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi)
2
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0310/03/muda/598953.htm
3
jaringan telepon umum tetap / tidak bergerak (sumber:
http://meiliemma.wordpress.com/2006/10/17/tinjauan-media-media-komunikasi-elektronik-sebagaikomponen-teknologi-komunikasi/)
4
Merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama
dengan telepon fixed line konvensional, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, mobile) dan
tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel)
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Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dimulai pada tahun 1984, hal
ini ditandai dengan masuknya ponsel yang menggunakan teknologi berbasis Nordic
Mobile Telephone (NMT)5. Selanjutnya PT. Telkom melakukan proyek percontohan
di daerah Batam yang bertempat di daerah Bintan dengan memperkenalkan sistem
baru yaitu Global System for Mobile (GSM). Sejak GSM diperkenalkan, pengguna
jasa telepon seluler terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun, menurut
website Kedaulatan Rakyat menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-6
sebagai negara yang mempunyai pengguna ponsel terbanyak setelah Cina, India,
Amerika Serikat, Rusia dan Brazil, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Wireless
Intelligent pada tahun 2008. Berikut adalah daftar beserta urutan jumlah pengguna
ponsel terbesar di dunia6.
Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pengguna ponsel di Indonesia berkembang
dengan cepat, menurut Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision
Dimitri Mahayana mengatakan total belanja modal sektor telekomunikasi Indonesia
mencapai 3,3% dari total belanja pembangunan nasional7

5

NMT adalah salah satu jenis sistem telpon seluler yang beroperasi mulai tahun 1981( Sumber:
http://wapedia.mobi/id/Nordic_Mobile_Telephone)
6
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=179680&actmenu=44
7
http://studiohp.com/news_detail.php?id=7653&sub=all
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Tabel 1.1
Jumlah Pengguna Ponsel di Dunia
Negara

Jumlah pengguna

Cina

585.000.000

India

291.000.000

Amerika Serikat

259.000.000

Rusia

172.000.000

Brasil

134.000.000

Indonesia

116.000.000

Jepang

103.000.000

Jerman

103.000.000

Italia

90.000.000

Pakistan

86.000.000

Sumber: Wireless Intelligent, 2008 (data diolah)
Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa perkembangan pertumbuhan jumlah
pengguna ponsel di Indonesia berkembang dengan cepat. Pada tahun 1996 hanya
memiliki pengguna berjumlah 563.000. Pada tahun 2006 pengguna jasa ponsel
mencapai 54.337.000 pengguna. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
www.studiohp.com8, jumlah pengguna ponsel pada tahun 2007 mencapai 75,6 juta
pengguna. Indonesia masuk dalam 6 besar daftar negara dengan jumlah pengguna
ponsel terbanyak.
8

http://studiohp.com/news_detail.php?id=7653&sub=all
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Berikut ini adalah tabel pengguna telepon seluler di Indonesia.
Tabel 1.2
Pengguna Ponsel di Indonesia
Tahun

Jumlah
Pengguna (ribu)

1996

563

1997

916

62.7

1998

1066

16.4

1999

2155

102.2

2000

3509

62.8

2001

6394

82.2

2002

11273

76.3

2003

18494

64.1

2004

30337

64

2005

46910

54.6

2006

54337

15.9

Pertumbuhan (%)

Sumber: ITU untuk 1996-1998, DGPT untuk 1999-2006 (data diolah)
Catatan : tahun 2006 data sampai dengan bulan September

Peningkatan jumlah pengguna ponsel ini membuat produsen ponsel bersaing untuk
mendapatkan konsumen. Industri ponsel di Indonesia dikuasai oleh beberapa
produsen yang memegang peran besar dalam menguasai pangsa pasar di Indonesia.
Produsen-produsen tersebut antara lain: Nokia, Samsung, Motorola, LG Electronics,
Sony Ericcson9. Persaingan ini secara tidak langsung membuat produsen ponsel
diharuskan untuk selalu meningkatkan kualitas produk serta layanan yang terbaik
untuk konsumen.
9

http ://www.sinarharapan.com

Faktor-faktor..., Zulkifli, Ma.-IBS, 2009

5

Situasi ini, membuat persaingan yang sangat tinggi10 dan menjadikan peta
persaingan diantara produsen telepon selular semakin ketat. Produsen yang mampu
memenuhi keinginan konsumen yang akan sukses meraih posisi teratas dalam pasar
ponsel. Menghadapi persaingan yang sangat ketat, dibutuhkan strategi untuk meraih
konsumen, pemahaman akan kebutuhan setiap konsumen khususnya tiap Generasi11
merupakan salah satu strategi dalam memahami kebutuhan konsumen. Menurut
Rheinald kasali generasi di Indonesia dibagi kedalam lima kelompok generasi.
Generasi tersebut antara lain Generasi kemerdekaan (kelahiran tahun 1920-1935),
Generasi tritura (kelahiran tahun 1936-1950), Generasi perang dingin (kelahiran
tahun 1951-1960), Generasi komputer (kelahiran tahun 1961-1970), Generasi internet
(kelahiran setelah tahun 70-an). Setiap Generasi memiliki perbedaan karakteristik
dalam pembelian maupun penggunaan ponsel. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis arah pasar atau keinginan konsumen
dalam memilih ponsel GSM di Jakarta Selatan khususnya pada penelitian ini, serta
untuk mengetahui perbedaan faktor pada tiap generasi yang ada. Sehingga penelitian
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian
ponsel, dirasakan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

10

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/0513/prom1.html
Generasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang membentuk semacam
suatu angkatan atau generasi (kasali : 2007)
11
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1.2 Perumusan Masalah
Persaingan industri ponsel di Indonesia sangat ketat dan hanya produsen yang
selalu berinovasi serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang akan bertahan
dalam persaingan industri pertelekomunikasian. Hal ini telah dibuktikan dengan
mundurnya perusahaan Siemens12 dari persaingan industri ponsel di Indonesia. Agar
dapat bertahan atau bahkan meraih kesuksesan pada pasar ponsel di Indonesia,
produsen ponsel sebaiknya memperhatikan dan mengetahui apa yang dibutuhkan
serta diinginkan oleh konsumen. Strategi yang dapat digunakan oleh produsen ponsel
antara lain dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam
memutuskan untuk melakukan pembelian ponsel. Hal ini menjadi sangat penting
dilakukan karena dengan mengetahui keinginan, kebutuhan serta perilaku konsumen
dalam pembelianan ponsel, produsen akan lebih mudah menerapkan strategi yang
tepat dalam menghadapi persaingan di dalam industri ponsel. Berdasarkan latar
belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah : Faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM.

12

http://www.g2glive.com/?m=news.detail&id=2441
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain:
1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian
ponsel GSM di Jakarta Selatan.
2. Mengetahui faktor yang paling dominan pada tiap generasi Perang Dingin,
Generasi Komputer, dan Generasi Internet .
3. Mengetahui tingkat kepentingan Atribut faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumen dalam pembelian ponsel GSM pada Generasi Perang Dingin,
Generasi Komputer, dan Generasi Internet dalam penelitian ini.
1.4

Manfaat Penelitian
• Manfaat Bagi Akademisi
Adapun manfaat penelitian bagi akademisi antara lain adalah sebagai bahan
wacana maupun wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel, mengetahui faktor yang
paling dominan dalam pembelian ponsel serta mengetahui rata-rata tingkat
kepentingan atribut faktor pada setiap Generasi. Model penelitian ini dapat
digunakan sebagai acuan untuk melakukan model penelitian yang sejenis di
masa yang akan datang.
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• Manfaat Bagi Praktisi
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
pembelian ponsel GSM, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan
dan menyusun strategi pemasaran perusahaan agar dapat bersaing dalam
industri ponsel di wilayah Jakarta Selatan.
1.5 Batasan Penelitian
Pembatasan masalah pada penelitian ini antara lain :
•

Wilayah penelitian hanya akan meneliti karakterisitik responden yang
berdomisili atau beraktivitas di wilayah Jakarta Selatan.

•

Ponsel yang diteliti hanya ponsel yang menggunakan sistem berbasis GSM.

•

Pemilihan responden dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Generasi Perang
Dingin, Generasi Komputer dan Generasi Internet.

1.6

Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN
Merupakan penjelasan singkat mengenai permasalahan secara umum,
permasalahan yang akan diangkat, serta tujuan dan manfaat dari penelitian
yang akan dilakukan
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1.6.2

BAB II LANDASAN TEORI
Menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, memaparkan
penelitian yang telah dilakukan, kerangka pemikiran yang dibentuk, serta
hipotesis yang akan diajukan sebagai dasar utama penelitian.

1.6.3

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, yakni alat
analisis, jangka waktu pengumpulan data penetapan sampel, tehnik
pengumpulan data serta tehnik pengolahan data yang akan dilakukan pada
penelitian ini.

1.6.4

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Menguraikan gambaran objek penelitian, yaitu profil dari responden Jakarta
Selatan yang akan dijadikan objek penelitian, serta analisis terhadap data yang
diolah. Pada akhir bab, hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan
hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan hasil dari penelitian-penelitian
sebelumnya.
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1.6.5

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Memaparkan keseluruhan isi dari penelitian beserta hasil yang didapatkan dari
penelitian ini dan membuat kesimpulan serta saran bagi penulis maupun objek
penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Pemasaran
Pemasaran memiliki beberapa definisi, Philip Kotler mendefinisikan pemasaran
sebagai suatu proses sosial dari individu-individu dan kelompok-kelompok
memperoleh hal yang mereka perlukan dan inginkan melalui penciptaan dan
pertukaran produk-produk dan nilai dengan pihak-pihak yang lain13. Menurut David
Joseph dan Toni McBurnie pemasaran merupakan total filsafat manajemen,
pemasaran jauh dari sekedar penjualan ataupun promosi ; dampaknya harus bekeja
seperti yang perusahaan inginkan untuk memahami apa yang konsumen inginkan14.
2.1.2 Perilaku Konsumen
Shiffman dan Kanuk mengartikan perilaku konsumen sebagai berikut :
“Consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in
searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products, services,
and ideas they expect will satisfy they needs”

13

Philip Kottler, Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control
(Englewood Cliffs, New Jersey, 2003), Sixth Edition, hal 3.
14

David Joseph and Toni McBurnie, Marketing Plus, A Positive Approach to Total Management,
(Heinemann Professional Publishing,1989)
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Untuk memahami keinginan serta kebutuhan konsumen, sangatlah penting
mengetahui pola pembelian konsumen dimulai dari kesadaran konsumen akan
kebutuhannya hingga perilaku konsumen setelah pembelian.
2.1.3 Karakteristik Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Menurut Philip Kotler, pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh empat
faktor yaitu : faktor kultural, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis 15
2.1.3.1 Kultural
Faktor Kultural mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam
terhadap perilaku konsumen yakni memahami peran yang dimainkan oleh, kultural,
subkultural,dan kelas sosial konsumen.
- Kultural
Kultural adalah penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang.
Perbedaan kultur akan mempengaruhi pola pembelian konsumen. Perilaku manusia
sebagian besar merupakan proses Pembelajaran, setiap kelompok atau masyarakat
memiliki budaya dan pengaruh budaya pada perilaku konsumen beragam dari satu
negara ke negara lainnya. Kegagalan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya
akan menghasilkan pemasaran yang tidak efektif, sehingga latar belakang budaya
sangatlah perlu diperhatikan dalam pemasaran.

15

Philip Kotler dan Gary Armstrong, Priciples of Marketing (2008)
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- Subkultur
Tiap kultur memiliki subkultur yang lebih kecil, atau kelompok orang dengan
sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama.
Subkultur mencakup asal kebangsaan, agama, kelompok rasial, dan wilayah
geografik. Subkultur memiliki karakteristik tersendiri dalam penentuan pengambilan
keputusan. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar yang penting sehingga
membuat para pemasar mendesain produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan
mereka.
- Kelas Sosial
Kelas sosial adalah susunan atau tingkatan dalam tatanan kehidupan di dalam
Masyarakat, kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal seperti faktor
pendapatan, tetapi merupakan suatu kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan,
kekayaan, dan lain-lain. Dalam kelas sosial di dalam masyarakat setiap anggotanya
mempunyai nilai, minat, terhadap keputusan pembelian. Selain itu, kelas sosial
menunjukkan perbedaan preferensi produk maupun merek.
2.1.3.2 Faktor Sosial
Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok,
keluarga, peran dan stasus konsumen.
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- Kelompok
Perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh beberapa kelompok kecil,
seseorang yang tergabung dalam sebuah kelompok memilki karakteristik yang
berbeda. Pentingnya pengaruh kelompok berbeda menurut produk dan merek, tetapi
cenderung mencolok dalam pembelian barang-barang mencolok. Suatu produk bisa
dikatakan mencolok apabila produk tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang saja
dan digunakan dihadapan umum yang barang tersebut dapat dilihat orang lain.
- Keluarga
Anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembelian.
Keterlibatan keluarga sangat berbeda-beda tergantung pada kategori produk dan pada
tahapan dalam proses pembelian, selain itu anak-anak juga memiliki pengaruh yang
kuat dalam pengambilan keputusan keluarga. Berbeda halnya dengan produk dan jasa
yang

mahal

keputusan

pembelian

pada

umumnya

dilakukan

berdasarkan

pertimbangan dan kesepakatan bersama keluarga.
- Peran dan status
Seseorang berperan penting dalam banyak kelompok seperti: keluarga,
perkumpulan maupun organisasi. Peran maupun status sangat berpengaruh dalam
pembelian peran dan status menurut Kotler dan Armstrong “peran adalah kegiatan
yang diharapkan untuk dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang di
sekelilingnya” sedangkan status “ tiap peran membawa status mencermikan
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penghargaan umum oleh masyarakat sesuai dengan status itu” jadi peran dan status
di dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
2.1.3.3 Faktor Pribadi
Keputusan seseorang dalam pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik lain
seperti, usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup,
kepribadian dan konsep diri konsumen.
- Usia dan Tahap Daur Hidup
Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka,
perubahan usia dan daur hidup pun mempengaruhi selera mereka dalam pembelian
barang dan jasa. Terdapat perbedaan dan perubahan pola konsumsi pada saat bayi
hingga pada tahapan usia lanjut. Pembelian dibentuk oleh tahapan siklus hidup
keluarga yakni tahap-tahap yang dilalui suatu keluarga hingga menjadi matang.
- Pekerjaan
Pekerjaan adalah posisi seseorang dalam sebuah organisasi maupun institusi.
Pekerjaan seseorang juga sangat mempengaruhi pola pembelian, semakin tinggi
pekerjaan seseorang maka makin tinggi pula daya beli serta konsumsi akan barang
dan jasa, selain itu pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang akan dibeli.
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- Situasi ekonomi
Situasi ekonomi juga sangat mempengaruhi pola pembelian barang dan jasa
semakin buruk situasi ekonomi suatu negara akan semakin kecil konsumsi akan
barang dan jasa, karena pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa
menjadi kecil nilainya karena situasi ekonomi yang memburuk
- Gaya Hidup
Orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial dan bahkan pekerjaan yang sama
mungkin mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan
pola kehidupan orang yang bersangkutan di dunia ini sebagaimana tercermin dalam
kegiatan, minat dan pendapatnya.
- Kepribadian dan Konsep Diri konsumen
Setiap orang memiliki kepribadian yang khas dan kekhasan ini akan
mempengaruhi pembeliannya. Kepribadian sangat bermanfaat untuk menganalisis
perilaku konsumen bagi beberapa pilihan produk atau pilihan merek. Konsep diri
yang biasa disebut citra diri merupakan cara pendang seseorang terhadap pribadi
orang lain dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2.1.3.4 Faktor Psikologis
Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu
motivasi, persepsi, Pembelajaran, serta, Keyakinan dan sikap
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- Motivasi
Menurut Maslow urutan dalam kebutuhan manusia adalah, kebutuhan fisiologis,
rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pertama-tama orang akan
memuaskan kebutuhan yang paling penting, kebutuhan tersebut merupakan
motivator. Apabila produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen adalah merupakan
kebutuhan yang terpenting bagi konsumen maka akan mendorong konsumen untuk
menggunakan barang maupun jasa tersebut
- Persepsi
Persepsi merupakan proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan
informasi guna membentuk suatu gambaran yang berarti tentang sesuatu. Seseorang
yang termotivasi akan siap bereaksi. Seseorang yang memperoleh rangsangan yang
sama dapat membentuk persepsi yang berbeda-beda. Seseorang akan bertindak akan
dipengaruhi oleh persepsi yang mereka ketahui dan mereka pahami.
Terdapat tiga proses perseptual antara lain: Pertama, Perhatian Selektif yaitu
kecenderungan orang untuk menyaring informasi yang mereka dapatkan. Kedua,
Distorsi Selektif yaitu kecenderungan orang untuk menginterpretasikan informasi
yang sesuai dengan cara yang mendukung apa yang telah mereka percaya. Ketiga,
Retensi Selektif yaitu kecenderungan orang untuk mengingat hal-hal yang baik
terhadap produk yang mereka sukai dan melupakan hal-hal yang baik dari produk
yang sejenis dengan produk yang mereka sukai.
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- Pembelajaran
Pembelajaran merupakan perubahan perilaku seseorang karena pengalaman.
Pembelajaran terjadi melalui saling pengaruh antara dorongan, stimulan, petunjuk,
tanggapan dan penguatan. Dorongan merupakan stimulant internal kuat yang
membangkitkan keinginan untuk bertindak.Dorongan berubah menjadi motif bila
diarahkan ke obkek stimulan yang khusus. Petunjuk adalah stimulant kecil
menentukan kapan , dimana dan bagaimana seseorang memberikan tanggapan.
- Keyakinan dan sikap
Melalui bertindak dan Pembelajaran, seseorang mendapatkan Keyakinan dan
sikap. Keyakinan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang
sesuatu. Sedangkan Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang
konsistenatas suka atau tidak sukanya seseorang terhadapobjek atau ide.
2.1.4 Tahap-Tahap dalam Pengambilan Keputusan
Konsumen mengambil banyak keputusan dalam melakukan pembelian sebuah
produk. Dalam melakukan pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk,
konsumen melalui beberapa tahapan pengambilan keputusan. Tahapan tersebut antara
lain: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian, dan perilaku setelah pembelian.
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Berikut ini adalah bagan proses pengambilan keputusan.

Pengenalan

Pencarian

Evaluasi

Keputusan

Perilaku Purna

kebutuhan

Informasi

Alternatif

Pembelian

Pembelian

Sumber : Data Diolah

Gambar 2.1 Proses Pengambilan keputusan

2.1.4.1 Pengenalan Kebutuhan
Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. konsumen merasakan
adanya masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Konsumen merasakan suatu
perbedaan antara keadaan yang aktual dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini
dapat dipicu dari rangsangan internal maupun rangsangan eksternal. Pada tahapan
ini, perlu menentukan faktor dan situasi yang biasanya memicu pengenalan masalah
konsumen, yang perlu diketahui adalah jenis kebutuhan atau masalah apa yang
timbul, apa yang menimbulkannya, dan bagaimana mereka sampai pada produk ini.
2.1.4.2 Pencarian Informasi
Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya yang mungkin atau mungkin
juga tidak mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan itu kuat dan kecenderungan
konsumen untuk melakukan pembelian semakin kuat. Jika tidak, maka kebutuhan
konsumen ini hanya menjadi ingatan. Konsumen dapat memperoleh informasi dari
banyak sumber. Untuk itu sangatlah penting untuk mengetahui tentang sumber-

Faktor-faktor..., Zulkifli, Ma.-IBS, 2009

20

sumber dan pengaruh masing-masing sumber terhadap keputusan pembelian. Sumber
informasi konsumen, antara lain adalah :
 Sumber pribadi ( keluarga, teman, tetangga, kenalan)
 Sumber komersial (periklanan, tenaga penjual, pedagang, kemasan dan
pameran)
 Sumber publik ( media massa, organisasi penilai konsumen).
 Sumber eksperimental (penanganan, pengujian, penggunaan produk)
Dengan mengetahui sumber-sumber informasi konsumen dan arti penting dari
masing-masing sumber tersebut tentang informasi tersebut diperoleh dan arti penting
informasi tersebut dibandingkan dengan sumber-sumber informasi lainnya, sehingga
hal ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam penyusunan komunikasi yang efefktif
kepada pasar sasaran.
2.1.4.3 Evaluasi Alternatif
Pada tahapan evaluasi alternatif konsumen memiliki sikap yang berbeda antara
konsumen satu dengan konsumen lainnya. Terdapat beberapa konsep dalam proses
evaluasi alternatif yaitu: Pertama, konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan.
Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari sejumlah solusi produk. Ketiga,
konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan
kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk
memuaskan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap
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alternatif-alternatif yang ada. Konsumen melakukan evaluasi alternatif-alternatif
pembelian tergantung pada konsumen secara individu dan pada situasi pembelian
tertentu. Dalam beberapa hal konsumen melakukan perhitungan yang cermat dan
pikiran logis. Pada saat lain , konsumen yang sama melakukkan sedikit saja atau tidak
melakukan evaluasi sama sekali, sebagai gantinya mereka membeli berdasarkan
naluri. Konsumen melakukan evaluasi alternatif-alternatif pembelian tergantung pada
konsumen secara individu dan pada situasi pembelian tertentu.
Dengan mengetahui tahapan dalam mengumpulkan informasi dan tahapan
konsumen dalam melakukan evaluasi alternatif terhadap pembelian suatu produk
akan mempermudah produsen dalam menentukan strategi yang tepat untuk menarik
konsumen sebanyak mungkin.
2.1.4.4 Keputusan Pembelian
Pada tahapan evaluasi, konsumen menyusun peringkat alternatif yang menjadi
kategori pilihan konsumen kedalam sejumlah pilihan serta membentuk niat
konsumen. Konsumen, biasanya akan membeli merek yang paling disukai, tetapi
terdapat dua faktor yang bisa muncul antara niat pembelian dan keputusan pembelian.
Preferensi dan bahkan niat membeli tak sepenuhnya sebagai acuan terhadap pilihan
sesungguhnya. Keduanya mengarahkan perilaku pembelian tetapi tidak sepenuhnya
menentukan hasil. Apabila produk merupakan produk yang benar-benar diinginkan
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oleh seorang konsumen, kemungkinan besar pembelian akan produk tersebut akan
dilaksanakan.
2.1.4.5 Perilaku Setelah Pembelian
Setelah melakukan pembelian produk, konsumen akan mengalami tingkatan
kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam perilaku purna
pembelian. Perilaku setelah pembelian merupakan tahap proses keputusan pembelian
konsumen melakukan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan pada
kepuasan atau ketidak puasan konsumen. Konsumen akan melakukan pembelian
suatu produk apabila konsumen merasakan kepuasan terhadap produk yang
dikonsumsi maupun digunakan. Kepuasan konsumen merupakan kunci untuk
membuat hubungan jangka panjang dengan konsumen yakni untuk mempertahankan
konsumen.
Memahami kebutuhan konsumen dan proses pembelian adalah dasar bagi
suksesnya pemasaran, memahami masalah yang dihadapi oleh konsumen, pencarian
informasi, mengevaluasi alternatif, mengambil keputusan pembelian. produsen dapat
memperoleh banyak petunjuk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan
memahami berbagai pemeran serta dalam proses pembelian dan pengaruh-pengaruh
utama atas perilaku pembelian, pemasar dapat menyusun program pemasaran yang
efektif untuk mendukung penawaran yang menarik bagi pasar sasaran.
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2.2 Bauran Pemasaran
Bauran Pemasaran adalah sekumpulan perangkat dari strategi marketing yang
digunakan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar target.
Bauran Pemasaran

terdiri dari apapun yang perusahaan lakukan untuk

mempengaruhi permintaan dari produknya. Terdapat 4p didalam Bauran Pemasaran
antara lain: Produk, Harga, Tempat, dan Promosi.
•

Produk, merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh
perusahaan kepada konsumen.

•

Harga, merupakan sejumlah uang yang dimiliki oleh konsumen yang
dibayarkan untuk mendapatkan produk.

•

Tempat, termasuk aktivitas perusahaan yang dapat membuat produk
tersedia untuk konsumen.

•

Promosi, merupakan aktivitas yang yang mengkomunikasikan manfaat
dari sebuah produk dan meyakinkan konsumen utuk membeli produk
tersebut.
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Produk
•
•
•
•
•
•
•

Keragaman
Kualitas
Desain
Fitur
Merek
Kemasan
Servis

Harga

Pelangan yang
dibidik

• Daftar Harga
• Diskon
• Pencadangan
(allowances)
• Periode
Pembayaran
• Persyaratan Kredit

Posisi yang
diharapkan

Distribusi

Promosi
•
•
•
•
•
•
•

• Iklan
• Penjualan
Langsung
• Promosi
Penjualan
• Hubungan
Masyarakat

Gambar 2.2 Bauran Pemasaran
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2.2

Definisi Operasional
Definisi operasional adalah penjelasan secara umum mengenai variabel yang

akan diteliti, definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
- Merek
Merek adalah suatu nama, kata, simbol, atau desain, atau kombinasi dari
semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau penjualproduk dan jasa tertentu.
- Model (Bentuk)
Merupakan tampilan luar dari sebuah produk yang terlihat oleh mata yang dapat
menarik perhatian dan memiliki nilai seni.
- Harga
Harga, merupakan sejumlah uang yang dimiliki oleh konsumen yang dibayarkan
untuk mendapatkan produk.
- Fitur
Merupakan ciri-ciri yang menyertai sebuah produk dapat berupa gambar,
tampilan maupun fasilitas tambahan lainnya.
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- Kualitas
Kualitas merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsifungsinya; kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang
dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atriut lain yang berharga
pada produk secara keseluruhan.
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2.4 Penelitian Sebelumnya
Penelitian I
Penelitian ini dilakukan oleh Retno Sri Haryanti dkk tentang “Analisa FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian
Ponsel di daerah Jawa Timur”. Lokasi penelitian di wilayah jawa timur, khususnya
daerah surabaya, malang dan jember. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah
125 responden yang terdiri dari mahasiswa PTN dan PTS dengan menggunakan
purposive sample. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah
menggunakan analisis faktor dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan regresi
linear berganda,
Berdasarkan hasil peneliatian yang telah dilakukan, diungkapkan bahwa terdapat
tujuh faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel antara lain
adalah (1) faktor model, (2) faktor kebutuhan, (3) faktor tempat belanja, (4) faktor
potongan harga, (5) faktor prestis, dan (6) faktor keluarga, dan (7) faktor personal
selling.

Diantara tujuh faktor yang mempengaruhi konsumen didalam membuat

keputusan membeli, mengungkapkan bahwa faktor model merupakan faktor yang
paling dominan dalam mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel.
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Penelitian II
Penelitian ini dilakukan oleh Irawan Wingdes dengan judul “Analisis Konjoin
Terhadap Preferensi Atribut Telepon Seluler”. Pada penelitian ini menggunakan
responden sebanyak 100 responden yang dilakukan di daerah jakarta, metode
sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Judgemental Sampling. Metode
analisis pada penelitian ini menggunakan analisis konjoin dan analisis klaster yang
digunakan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk dan jasa,
serta menentukan kepentingan relatif dari atribut dalam pemilihan yang dilakukan
oleh konsumen.
Hasil

penelitian

ini menunjukkan

bahwa

terdapat

lima atribut

yang

dipertimbangkan konsumen pada saat melakukan pembelian ponsel. Atribut tersebut
adalah Merek, Harga, Kekhususan, jenis, dan Model. Berdasarkan tingkat
kepentingan relatif, menunjukkan bahwa atribut yang paling dipertimbangkan
konsumen pada saat melakukan pembelian ponsel adalah atribut Merek sebanyak
27.301%, kedua adalah atribut Harga sebanyak 22.182%, ketiga atribut Kekhususan
sebanyak 18.323%, keempat adalah atribut Jenis sebanyak 17.274%, dan yang
menjadi atribut dengan urutan terakhir adalah atribut Model.
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Penelitian III
Penelitian ini dilakukan oleh Win-Win Hutapea dengan judul “Studi Pengaruh
Demografi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembelian televisi”.
Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 110 responden, penilitian ini
dilakukan di wilayah Jakarta. Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan tehnik Convenience Sampling. Penelitian ini menggunakan tiga metode
analisis yaitu, Analisis Faktor, Independent Sample T Test dan Analysis of Variance.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi
konsumen dalam pembelian Televisi antara lain : Product features, Promotion, Price,
Benefit, Repairability, Reliability, dan Durability. Berdasarkan Demografi, hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara pria dan
wanita pada tujuh faktor yang ditanyakan, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap
pembelian televisi. Faktor status pernikahan hanya berpengaruh pada faktor price.
Faktor pendidikan hanya berpengaruh pada faktor Price dan Durability. Faktor
pekerjaan hanya berpengaruh pada faktor product feature, promotion, price, dan
repairability. Faktor pengeluarann hanya berpengaruh pada faktor product feature,
promotion, price, dan benefit.
Penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis adalah penelitian I. Untuk
mengetahui gambaran atribut faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
pembelian Merek ponsel GSM di Jakarta Selata dilakukan pre test. Pre test

Faktor-faktor..., Zulkifli, Ma.-IBS, 2009

30

dilakukan dengan tehnik wawancara kepada 30 responden untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM. Dari hasil pre
test didapatkan lima faktor yaitu: (1) Faktor Merek, (2) Faktor Model, (3) Faktor
harga, (4) Faktor Fitur, dan (5) Faktor Kualitas. Terdapat perbedaan faktor antara
hasil penelitian sebelumnya dengan hasil pre test yang telah dilakukan, hanya
terdapat satu faktor saja yang memiliki kesamaan yaitu faktor model. Faktor yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah faktor hasil pre test, yaitu faktor merek,
faktor model, faktor harga, faktor fitur, dan faktor kualitas.
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2.3 Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Pertimbangan
pemilihan Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian antara lain, penulis melakukan
aktivitas pendidikan sebagian besar dihabiskan diwilayah Jakarta Selatan. Akses
dalam memperoleh responden serta kemudahan dalam penyebaran kuesioner
dijadikan bahan pertimbangan, selain itu kerjasama yang baik sangat diperlukan
dalam pengisian kuesioner yang berkaitan dengan metode sampling yang digunakan
yakni convenience sampling16.

Waktu, tenaga, dan biaya juga dijadikan bahan

pertimbangan penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dimulai pada bulan
Desember 2008 dan berakhir pada maret 2009.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan ketersediaannya data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk
menjawab penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya, sedangkan data

16

Metode pengambilan sampel dari elemen-elemen yang convenience yakni yang paling mudah
dihubungi, dikenal, dan mau bekerja sama (Bilson Simamora:2004)
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sekunder adalah data yang tersedia atau sudah dikumpulkan untuk satu tujuan
sebelumnya17.
Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui penyebaran kuesioner,
sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan
tinjauan pustaka dari berbagai sumber seperti buku, internet maupun penelitian
sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Eksploratif

yang

bertujuan untuk menggambarkan masalah atau situasi. Pada penelitian ini riset
eksploratori digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel. Kemudian dilanjutkan dengan
riset deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek
penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya18
3.3 Metode Pengambilan Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi19,
populasi dari penelitian ini adalah wilayah Jakarta Selatan. Tehnik pengambilan
sampel akan menggunakan metode nonprobability sampling20 yakni dengan
menggunakan dengan metode Convenience Sampling21 . Populasi pada pada penelitian
17

Bilson Simamora : 2004
Bilson Simamora : 2004
19
Statistik untuk penelitian 2007
20
Tehnik penentuan pemilihan elemen sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap
unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Prof. DR. Sugiyono: 2007)
21
Metode pengambilan sampel dari elemen-elemen yang convenience yakni yang paling mudah
dihubungi, dikenal, dan mau bekerja sama (Bilson Simamora:2004)
18
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mengambil pendekatan umur, sampel yang diambil berdasarkan umur yang telah
ditetapkan berdasarkan generasi yang ada di Indonesia. Berikut adalah jumlah
penduduk berdasarkan Generasi yang ada di Jakarta Selatan.
Tabel 3.1
Penentuan Sampel Berdasarkan Generasi

Generasi

Jumlah
Penduduk
berdasarkan
Generasi

Jumlah Sampel

Dalam (%)

Perang Dingin

109201

35

10

Komputer

195407

62

17.71

Internet

799154

253

72.29

Jumlah

1103762

350

100

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari tabel di atas jumlah penduduk berdasarkan Generasi adalah sebesar
1103762 penduduk. Menurut Prof. Sugiono22 apabila populasi tak hingga (∞) yakni
populasi diatas satu juta dan tingkat error sebesar 5% maka jumlah sampel adalah
sebesar 350 Responden. Berdasarkan persentase diatas terlihat bahwa masing-masing
Generasi memberikan kontribusi yang berbeda dari Generasi perang dingin sebesar
10%, Generasi komputer sebesar 17.71%, dan Generasi Internet sebesar 72.29%.

22

Statistik Untuk Penelitian : 2007
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3.4 Desain Kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan formal secara tertulis yang ditujukan
untuk memperoleh informasi dari responden23. Kuesioner ini disusun berdasarkan
hasil pre-test terhadap 30 responden untuk mendapatkan gambaran secara umum
mengenai atribut dari faktor – faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
pembelian ponsel GSM. Hasil pre test pada penelitian ini menemukan lima atribut
yang secara berulang disebutkan oleh responden yakni Variabel Merek, Variabel
Model/Bentuk, Variabel Harga, Variabel Fitur dan Variabel Kualitas.

Secara garis

besar, urutan kuesioner adalah sebagai berikut :
1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis, tujuan
penelitian, serta petunjuk pengisian kuesioner.
2. Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden, informasi-informasi
yang berkaitan dengan demografi responden serta pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan ponsel GSM.
3. Bagian terakhir pada kuesioner menjelaskan tingkat kepentingan responden
terhadap sejumlah variabel yang ditanyakan mengenai atribut dari ponsel GSM.

23

Bilson Simamora : 2004
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3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis
antara lain : Distribusi Frekuensi, Uji Reliabilitas, Analisis faktor.

3.5.1 Distribusi Frekuensi
Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui gambaran profil responden
serta digunakan untuk mengetahui karakteristik dari responden yang akan diteliti.
Data mentah yang telah dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi akan semakin baik
dan lengkap jika dalam penyajian data ditampilkan dalam bentuk gambar. Tujuan
penyajian dalam bentuk gambar adalah untuk memudahkan dalam memahami datadata yang disajikan.
3.5.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran
tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya metode tes
ulang, formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan,
Cronbach’s Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt. Uji
Reliabilitas pada penelitianini menggunakan Cronbach’s Alpha. Menurut Uma
Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima
dan di atas 0,8 adalah baik.
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3.5.3 Analisis Faktor
Analisis faktor digunakan untuk mereduksi atau meringkas variabel, dari variabel
yang jumlahnya banyak diubah kedalam variabel yang lebih sedikit tanpa mengurangi
informasi yang ada didalamnya. Pengurangan variabel ini dimaksudkan agar variabel
yang diteliti mudah untuk dikelola.
Kegunaan analisis faktor antara lain :
• Mereduksi variabel dalam jumlah yang banyak kedalam variabel yang
lebih sedikit.
• Mempermudah interpretasi hasil analisis, sehingga diperoleh hasil yang
realistik dan sangat berguna.
• Pemetaan dan pengelompokan obyek berdasarkan karakteristik faktor
tertentu.
• Pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrument penelitian
• Mendapatkan data variabel konstruks sebagai data input analisis lebih
lanjut.
Pertanyaan pada kuesioner akan dinyatakan valid apabila faktor loading-nya
lebih dari 50%. Faktor loading merupakan faktor yang menentukan atribut tersebut
masuk ke dalam suatu faktor.

Faktor-faktor..., Zulkifli, Ma.-IBS, 2009

38

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Sejarah telekomunikasi di Indonesia dimulai pada tahun 1979 yang
diperkenalkan oleh PT. INTI (Industri Telekomunikasi). Jaringan telekomunikasi
tersebut dikenal dengan Sambungan Telepon Bergerak (STB), pada tahun 1986
teknologi telepon seluler NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) hadir menggantikan
sistem STB yang diperkenalkan Oleh PT. Rajasa Hazanah Perkasa. Tahun 1990, PT.
Elektrindo Nusantara mulai memperkenalkan layanan Telepon Seluler yang
memperkenalkan Teknologi AMPS (Advanced Mobile Phone System). AMPS ini
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai STBS ( Sistem Telepon Bergerak Seluler)
Nasional.
Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 1993 diperkenalkan sebuah
sistem baru yang menggunakan teknologi digital yakni Global System for Mobile
(GSM). Sistem pada GSM memungkinkan saluan telekomunikasi digunakan oleh
banyak pelanggan, sedangkan pada sistem AMPS, dan sistem lainnya hanya
menggunakan satu saluran untuk satu orang pelanggan. Pertumbuhan pengguna
ponsel pun terus meningkat, Indonesia merupakan pengguna ponsel terbesar ke 6
didunia.
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Tabel 4.1
Jumlah Pengguna Ponsel di Dunia
Negara

Jumlah pengguna

Cina

585.000.000

India

291.000.000

Amerika Serikat

259.000.000

Rusia

172.000.000

Brasil

134.000.000

Indonesia

116.000.000

Jepang

103.000.000

Jerman

103.000.000

Italia

90.000.000

Pakistan

86.000.000

Sumber: Wireless Intelligent, 2008 (data diolah)

Pengguna ponsel di Indonesia masih dikuasai oleh ponsel dengan sistem GSM
sebesar 90% sedangkan untuk pengguna ponsel dengan sistem CDMA masih berada
pada kisaran 10 %24. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel GSM masih sangat diminati
bila dibandingkan dengan ponsel yang menggunakan sistem CDMA.

24

www.sinarharapan.com
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4.2 Profil Responden
Pada penelitian ini jumlah sampel berjumlah 350 responden. Penelitian ini
membagi profil responden kedalam tiga generasi yang ada di Indonesia antara lain
Generasi Perang Dingin, Generasi Komputer, dan generasi Internet ( Kasali : 2007).

4.2.1 Generasi Perang Dingin
Jumlah responden pada Generasi Perang Dingin sebesar 35 responden,
berdasarkan jenis kelamin pada Generasi perang dingin jumlah responden terbesar
berasal dari jenis kelamin pria berjumlah 23 responden (66%), sedangkan jumlah
responden wanita pada generasi ini berjumlah 12 responden (34%), hal ini
menjelaskan bahwa proporsi jenis kelamin responden pada Generasi Perang Dingin
didominasi oleh responden pria.

Jenis Kelamin
Wanita (12)
34%

Pria (23)
66%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.2 Proporsi Jenis Kelamin Responden
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Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir responden pada Generasi Perang
Dingin dibagi kedalam 5 kelompok jenjang pendidikan dan 1 kelompok selain 5
kelompok pendidikan yang telah disebutkan antara lain : SD sederajat, SMP
Sederajat, SMU Sederajat, Diploma 3 (D3), Strata Satu (S1) dan kelompok jenjang
pendidikan lainnya seperti, S2, S3, dll. Kelompok-kelompok jenjang pendidikan
tersebut antara lain sebagian besar berasal dari Program Strata Satu (S1) berjumlah 11
responden (31%)

dan SMU sederajat berjumlah 11 responden (31%) keduanya

memiliki proporsi yang seimbang, sementara kategori tingkat pendidikan Diploma
tiga (D3) berjumlah 1 responden (3%), tingkat pendidikan SD sederajat berjumlah 4
responden (12%), tingkat pendidikan SMP sederajat berjumlah 3 responden (9%),
dan lainnya seperti D1, S2 dll berjumlah 5 responden (14%). Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Terakhir terlihat bahwa lebih dari 60 % responden mayoritas tidak
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, responden pada generasi ini
yang melanjutkan tingkat pendidikan kejenjang yang lebih tinggi hanya sekitar lebih
dari 30% saja.
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Pendidikan Terakhir
SD

SMP

SMU

14%

D3

S1

Lainnya

9%

12%

31%
31%

3%
Sumber : Data Diolah

Gambar 4.3 Proporsi Pendidikan Terakhir

Berdasarkan

jenis

Pekerjaan

pada

Generasi

Perang

Dingin

penulis

mengklasifikasikan menjadi 4 kelompok pekerjaan dan 1 kelompok pekerjaan
Lainnya di luar 4 kelompok yang telah disebutkan, antara lain Pegawai Negeri,
Pegawai BUMN, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan kelompok pekerjaan lainnya
seperti, mahasiswa, ibu rumah tangga pensiunan, dll. Sebagian besar kelompok
pekerjaan didominasi oleh Wiraswasta berjumlah 9 responden (26%), kemudian
Pegawai Swasta merupakan responden terbanyak kedua berjumlah 8 responden
(23%), Pegawai Negeri berjumlah 7 responden (20%), proporsi jenis pekerjaan paling
kecil adalah Pegawai BUMN dengan jumlah responden berjumlah 3 responden (8%),
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sedangkan proporsi jenis pekerjaan Lainnya seperti mahasiswa, ibu rumah tangga,

pensiunan, dll, berjumlah 8 responden (23%)

Pekerjaan
PEGAWAI NEGRI

PEGAWAI BUMN

WIRASWASTA

LAINNYA

23%

PEGAWAI SWASTA

20%
8%

26%

23%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.4 Proporsi Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan Tingkat Penghasilan Per Bulan, penulis mengklasifiksikan tingkat

pengeluaran menjadi 6 kelompok anatara lain : Belum Berpenghasilan, < Rp
1.000.000, Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000, Rp 2.500.000 – Rp 4.500.000, Rp

4.500.000 – Rp 12.000.000, > Rp 12.000.000 dan 1 kelompok tingkat penghasilan
lainnya diluar 6 kelompok yang telah disebut
disebutkan.
kan.

Tingkat penghasilan pada

penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat penghasilan antara

Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 berjumlah 13 responden (37%), kemudian responden
yang memiliki tingkat penghasilan Rp 4.500.000 – Rp 12.000.000 merupakan
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responden terbanyak kedua berjumlah 10 responden (29%), responden yang memiliki
tingkat penghasilan antara Rp2.500.000 – Rp 4.500.000 berjumlah 6 responden
(17%). Tingkat penghasilan responden dibawah Rp 1.000.000 berjumlah 5 responden

(14%) dan tingkat pekerjaan lainnya yakni pensiunan berjumlah 1 responden (3%) .
Pada Generasi Perang Dingin tidak terdapat responden yang belum berpenghasilan,
serta tidak terdapat responden yang memiliki tingkat penghasilan diatas > Rp

12.000.000.

Tingkat Penghasilan Per Bulan
< 1 juta

1-2.5 Juta

2.5-4.5 Juta

4.5-12 Juta

Lainnya

3%
14%
29%

37%
17%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.5 Tingkat Penghasilan Responden

Berdasarkan Frekuensi Penggantian Ponsel, penulis mengklasifikasikan kedalam
5 kelompok antara lain: Belum pernah mengganti ponsel, 1 kali mengganti ponsel, 2
kali mengganti ponsel, 3 Kali mengganti pponsel
onsel dan > 3 kali mengganti ponsel.
Frekuensi yang dimaksud penelitian ini adalah berapa kali dalam dua tahun terakhir
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responden mengganti ponsel GSM yang mereka miliki. Pada penelitian ini Frekuensi
Penggantin Ponsel dalam dua tahun terakhir didominasi ooleh
leh responden yang tidak
melakukan penggantian ponsel GSM berjumlah 14 responden (40%), responden
dengan frekuensi penggantian ponsel berjumlah 1 kali merupakan responden
terbanyak kedua berjumlah 13 responden (37%), kemudian frekuensi penggantian

ponsel berjumlah 2 kali berjumlah 6 responden (17%), frekuensi pengganian ponsel
berjumlah 3 kali dan > 3 kali memiliki jumlah responden yang sama masing-masing
berjumlah 1 responden (3%). Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa pada Generasi
Perang dingin kebanyaka
kebanyakan
n dari responden tidak melakukan penggantian ponsel dalam

dua tahun terakhir

Frekuensi Penggantian Ponsel
1 KALI

BELUM PERNAH

2 KALI

3 KALI

> 3 KALI

3% 3%
17%

40%

37%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.6 Proporsi Frekuensi Penggantian Ponsel
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4.2.2 Generasi Komputer
Jumlah responden pada Generasi Komputer sebesar 62 responden, berdasarkan

jenis kelamin pada Generasi Komputer jumlah responden terbesar berasal dari jenis
kelamin pria berjumlah 43 responden (69%), sedangkan jumlah responden wanita

pada generasi ini berjumlah 19 responden ( 31%),

hal ini menjelaskan bahwa

proporsi jenis kelamin res
responden
ponden pada Generasi Komputer didominasi oleh

responden pria.

Jenis Kelamin
31%
Pria

69%

wanita

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.7 Proporsi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir responden pada Generasi Komputer
dibagi kedalam 5 kelompok jenjang pendidikan dan 1 kelompok selain 5 kelompok
pendidikan yang telah disebutkan antara lain : SD sederajat, SMP Sederajat, SMU
Sederajat, Diploma 3 (D3)
(D3),, Strata Satu (S1) dan kelompok jenjang pendidikan
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lainnya seperti, S2, S3, dll. Kelompok-kelompok jenjang pendidikan tersebut antara
lain sebagian besar berasal dari Program Strata Satu (S1) berjumlah 24 responden

(39%)

dan SMU sederajat berjumlah 24 responden (39%) keduanya memiliki

proporsi yang seimbang, sementara kategori tingkat pendidikan Diploma tiga (D3)
berjumlah 2 responden (3%), tingkat pendidikan SMP sederajat berjumlah 1
responden (1.5%), tingkat pendidikan SD sederajat berjumlah 1 responden (1.5%),
dan lainnya seperti D1, S2 dll berjumlah 10 responden (16%).

Pendidikan Terakhir
Sd

SMP

SMU

D3

S1

Lainnya

1.5% 1.5%
16%
39%
39%

3%
Sumber : Data Diolah

Gambar 4.8 Proporsi Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan

jenis

Pekerjaan

pada

Generasi

Komputer

penulis

mengklasifikasikan menjadi 4 kelompok pekerjaan dan 1 kelompok pekerjaan
Lainnya di luar 4 kelompok yang telah disebutkan, antara lain Pegawai Negeri,
Pegawai BUMN, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan kkelompok
elompok pekerjaan lainnya
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seperti, mahasiswa, ibu rumah tangga pensiunan, dll. Sebagian besar kelompok
pekerjaan didominasi oleh Pegawai swasta berjumlah 36 responden (58%), kemudian
Pegawai Negeri merupakan responden terbanyak kedua berjumlah 12 responden
(20%), Wiraswasta berjumlah 7 responden (11%), proporsi jenis pekerjaan paling
kecil adalah Pegawai BUMN dengan jumlah responden berjumlah 2 responden (3%),
sedangkan proporsi jenis pekerjaan Lainnya seperti mahasiswa, ibu rumah tangga,

pensiunan, dll, berjumlah 5 responden (8%)

Pekerjaan
PEGAWAI NEGRI

PEGAWAI BUMN

WIRASWASTA

LAINNYA
11%

PEGAWAI SWASTA

8%
20%

3%

58%

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.9 Proporsi Pekerjaan Responden
Berdasarkan Tingkat Penghasilan Per Bulan pada Generasi Komputer, penulis
mengklasifiksikan tingkat pengeluaran menjadi 6 kelompok anatara lain : Belum
Berpenghasilan, < Rp 1.000.000, Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000, Rp 2.500.000 – Rp
4.500.000, Rp 4.500.000 – Rp 12.000.000, > Rp 12.000.000 dan 1 kelompok tingkat
penghasilan lainnya diluar 6 kelompok yang telah disebut
disebutkan.
kan. Tingkat penghasilan
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pada penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat penghasilan

antara Rp 2.500.000 – Rp 4.500.000 berjumlah 25 responden (40%), kemudian
responden yang memiliki tingkat penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000

merupakan responden terbanyak kedua berjumlah 24 responden (39%), responden
yang memiliki tingkat penghasilan antara Rp 4.500.000 – Rp 12.000.000 berjumlah 7
responden (11%). Tingkat penghasilan responden dibawah Rp 1.000.000 berjumlah 3
responden (3%), Tingk
Tingkat
at penghasilan responden > Rp 12.000.000 berjumlah 1
responden (2%), dan tingkat pekerjaan lainnya yakni pensiunan, ibu rumah tangga,
dll berjumlah 3 responden (5%) . Pada Generasi Komputer tidak terdapat responden
yang belum berpenghasilan.

Tingkat Penghasilan
< 1 Juta

1-2.5 Juta

2.5-4.5 Juta

11%

4.5-12 Juta

> 12 Juta

Lainnya

2% 5% 3%
39%

40%

Sumber : Data Diolah

Gambar 5.0 Proporsi Tingkat Penghasilan Responden
Berdasarkan Frekuensi Penggantian Ponsel, penulis mengklasifikasikan kedalam
5 kelompok antara lain: Belum pernah mengganti ponsel, 1 kali mengganti ponsel, 2
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3 Kali mengganti ponsel dan > 3 kali mengganti ponsel.

kali mengganti ponsel,

Frekuensi yang dimaksud penelitian ini adalah berapa kali dalam dua tahun terakhir
responden mengganti ponsel GSM yang mereka miliki. Pada penelitian ini Frekuensi
Penggantin Ponsel dalam dua tahun terakhir didominasi oleh responden yang
melakukan penggantian ponsel GSM sebanyak 2 kali berjumlah 22 responden (36%),
kemudian frekuensi penggantian responden yang belum pernah melakukan
penggantian ponsel dua tahun terakhir merupakan responden terbanyak kedua
berjumlah 15 responden (24
(24%),
%), kemudian frekuensi responden yang melakukan
penggantian ponsel sebanyak 1 kali berjumlah 13 responden (21%), frekuensi
pengganian ponsel sebanyak 3 kali berjumlah 7 responden (11%) dan frekuensi
penggantian ponsel > 3 kali berjumlah 5 responden (8%). B
Berdasarkan
erdasarkan gambar 5.1
terlihat bahwa pada Generasi Komputer lebih dari 50% responden kebanyakan
melakukan penggantian ponsel dalam dua tahun terakhir lebih dari 1 kali

Frekuensi Penggantian Ponsel
8%
11%

BELUM PERNAH

24%

1 KALI
36%

21%

2 KALI

3 KALI
> 3 KALI

Sumber : Data Diolah

Gambar 5.1 Proporsi Frekuensi Penggantian Ponsel Responden
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4.2.3 Generasi Internet
Jumlah responden pada Generasi Internet sebesar 253 responden, berdasarkan
jenis kelamin pada Generasi Internet jumlah responden terbesar berasal dari jenis
kelamin pria berjumlah 137 responden (54%), sedangkan jumlah responden wanita
pada generasi ini berjumlah 116 responden ( 46%), hal ini menjelaskan bahwa
proporsi jenis kelamin responden pada Generasi Internet tidak terlalu signifikan
antara pria dan wanita bila dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Jenis Kelamin

46%
54%

Pria
wanita

Sumber : Data Diolah

Gambar 5.2 Proporsi Jenis Kelamin Responden
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Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir responden pada Generasi Internet
dibagi kedalam 5 kelompok jenjang pendidikan dan 1 kelompok selain 5 kelompok
pendidikan yang telah disebutkan antara lain : SD sederajat, SMP Sederajat, SMU
Sederajat, Diploma 3 (D3)
(D3),, Strata Satu (S1) dan kelompok jenjang pendidikan
lainnya seperti, S2, S3, dll. Kelompok-kelompok jenjang pendidikan tersebut antara
lain sebagian besar berasal dari tingkat pendidikan SMU berjumlah 146 responden
(58%), responden kedua terbanyak berasal ddari
ari program pendidikan Strata Satu (S1)
berjumlah 79 responden (31%), sementara kategori tingkat pendidikan Diploma tiga
(D3) dan SMP Sederajat memiliki jumlah responden yang sama berjumlah 10
responden (4%), tingkat pendidikan SD sederajat berjumlah 2 res
responden
ponden (1%), dan
tingkat pendidikan lainnya seperti D1, S2 dll berjumlah 6 responden (2%).

Tingkat Pendidikan Terakhir
2% 1% 4%
SD

31%

SMP
SMA

58%

D3
S1

4%

LAINNYA

Sumber :Data Diolah

Gambar 5.3 Proporsi Tingkat Pendidikan Terakhir Responden
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Berdasarkan

jenis

Pekerjaan

pada

Generasi

Komputer

penulis

mengklasifikasikan menjadi 4 kelompok pekerjaan dan 1 kelompok pekerjaan
Lainnya di luar 4 kelompok yang telah disebutkan, antara lain Pegawai Negeri,
Pegawai BUMN, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan kkelompok
elompok pekerjaan lainnya
seperti, mahasiswa, ibu rumah tangga pensiunan, dll. Sebagian besar kelompok
pekerjaan didominasi oleh Pekerjaan Lainnya seperti, ibu rumah tangga, mahasiswa,
tukang ojek, dll, berjumlah 139 responden (55%), kemudian Pegawai Swasta
merupakan responden terbanyak kedua berjumlah 82 responden (32%), Wiraswasta
berjumlah 26 responden (10%), Pegawai Negeri berjumlah 4 responden (2%).
Proporsi jenis pekerjaan paling kecil adalah Pegawai BUMN dengan jumlah
responden berjumlah 2 responden (3%).

Pekerjaan
2%

1%

32%

PEGAWAI NEGRI
PEGAWAI BUMN

55%

PEGAWAI SWASTA

10%

WIRASWASTA
LAINNYA

Sumber :Data Diolah

Gambar 5.4 Proporsi Pekerjaan Responden
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Berdasarkan Tingkat Penghasilan Per Bulan pada Generasi Internet, penulis
mengklasifiksikan tingkat pengeluaran menjadi 6 kelompok anatara lain : Belum
Berpenghasilan, < Rp 1.000.000, Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000, Rp 2.500.000 – Rp
4.500.000, Rp 4.500.000 – Rp 12.000.000, > Rp 12.000.000 dan 1 kelompok tingkat
penghasilan lainnya diluar 6 kelompok yang telah disebut
disebutkan.
kan. Tingkat penghasilan
pada penelitian ini didominasi oleh responden yang belum memiliki penghasilan
berjumlah 122 responden (48%), kemudian responden yang memiliki tingkat
penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 merupakan responden terbanyak kedua

berjumlah 51 responden (20%), responden yang memiliki tingkat penghasilan antara
Rp2.500.000 – Rp 4.500.000 berjumlah 36 responden (14%). Tingkat penghasilan
responden < Rp 1.000.000 berjumlah 31 responden (12%), Tingkat penghasilan
responden antara Rp4.500.000 – Rp 12.000.000 berjumlah 11 responden (5%), dan
tingkat penghasilan > Rp 12.000.000 berjumlah 2 responden (1%).

Penghasilan Per Bulan
5% 1%
BELUM
BERPENGHASILAN

14%

48%

< 1 JUTA

20%
1-2.5 JUTA

12%
2.5-4.5JUTA

Sumber Data Diolah

Gambar 5.5 Proporsi Tingkat Penghasilan Perbulan Responden
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Berdasarkan Frekuensi Penggantian Ponsel, penulis mengklasifikasikan kedalam
5 kelompok antara lain: Belum pernah mengganti ponsel, 1 kali mengganti ponsel, 2
kali mengganti ponsel, 3 Kali mengganti ponsel dan > 3 kali mengganti ponsel.

Frekuensi yang dimaksud penelitian ini adalah berapa kali dalam dua tahun terakhir
responden mengganti ponsel GSM yang mereka miliki. Pada penelitian ini Frekuensi
Penggantin Ponsel dalam dua tahun terakhir didominasi oleh responden yang
melakukan penggantian ponsel GSM seba
sebanyak
nyak 1 kali berjumlah 104 responden
(41%), kemudian frekuensi penggantian ponsel sebanyak 2 kali berjumlah 57
responden (22%). Frekuensi responden yang belum pernah melakukan penggantian
ponsel dua tahun terakhir berjumlah 47 responden (19%), kemudian frekuensi
responden yang melakukan penggantian ponsel sebanyak 3 kali berjumlah 38
responden (15%), frekuensi penggantian ponsel > 3 kali berjumlah 7 responden (3%).

Frekuensi Penggantian Ponsel
3%
15%

19%

BELUM PERNAH
1 KALI

22%

2 KALI
41%
3 KALI
> 3 KALI

Sumber :Data Diolah

Gambar 5.6 Proporsi Frekuensi penggantian Ponsel Responden
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4.3 Analisis dan Pembahasan
4.3.1 Uji Reliabilitas
Keandalan pertanyaan dari sebuah penelitian sangat penting untuk dilakukan. Uji
reliabilitas merupaka instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa
besar keandalan pertanyaan berskala pada saat dilakukan pengujian ulang pada
kelompok responden yang sama. Berdasarkan pengujian terhadap 25 pertanyaan
atribut pada kuesioner penelitian yang menjadi atribut pemilihan ponsel GSM, maka
dapat terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0.5 yakni sebesar 0.903. Hal ini
mengindikasikan bahwa pernyataan penelitian tersebut akan dapat menghasilkan
sekitar 90.3% jawaban yang sama dengan penelitian ini jika pernyataan tersebut
diujikan ulang. Berikut adalah Tabel Uji Reliabilitas atribut ponsel GSM

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas Atribut Ponsel GSM

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on
Standardized Items N of Items

.903

.921

Sumber : Data Diolah
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4.3.2 Analisis Faktor
Berdasarkan Analisis yang telah dilakukan hasil KMO Measure of Sampling
Adequacy (MSA) sebesar 0,865 dan angka Chi square Bartlett’s Test of Sphericity
sebesar 6.054E3 dengan signifikansi 0,000 yang menunjukkan bahwa analisa faktor
ini dapat diproses lebih lanjut.
Tabel 4.3
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Berdasarkan

tabel

Rotated

.865

Approx. Chi-Square

6.054E3

Df

300

Sig.

.000

component

matrix

dapat

diperoleh

hasil

pengelompokan variabel – variabel atribut kedalam enam faktor yaitu faktor pertama
(Fitur), faktor kedua (Kualitas), Faktor ketiga (Model/Bentuk), Faktor keempat
(Merek), Faktor kelima (Persaingan), dan faktor keenam (Harga). Dari tabel rotated
component matrix tersebut, terlihat distribusi variabel yang jelas dan nyata serta
faktor loading yang signifikan, faktor loading dikatakan signifikan apabila faktor
loadingnya minimum sebesar 50%. Pada pertanyaan kesebelas faktor loading berada
di bawah 50% yaitu hanya sebesar 35.2% sehingga pertanyaan ini tidak valid dan
harus dihilangkan. Faktor loading merupakan faktor yang menentukan atribut yang
masuk ke dalam faktor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Pada
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faktor pertama terdiri dari lima pertanyaan antara lain : pertanyaan 16,17,18,19 dan
20, kelima pertanyaan ini menanyakan tentang Merek. Faktor kedua terdiri dari 4 21,
22, 23, dan 24, keempat pertanyaan ini menanyakan tentang Kualitas. Faktor ketiga
terdiri dari empat pertanyaan antara lain pertanyaan 6, 7, 8, 9, keempat pertanyaan ini
menanyakan tentang Bentuk/Model. Faktor keempat terdiri dari pertanyaan 1,2,3, dan
4, keempat pertanyaan ini menanyakan tentang Fitur. Faktor kelima terdiri dari tiga
pertanyaan 5, 10, dan 25, keempat pertanyaan ini menanyakan tentang Persaingan.
Faktor keenam terdiri dari empat pertanyaan antara lain pertanyaan 12, 13, 14, dan
15, keempat pertanyaan ini menanyakan tentang Harga pada faktor keenam
pertanyaan kesebelah dihilangkan karena nilai faktor loading dibawah 50%.
Tabel 4.4
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Pembelian Ponsel GSM
Faktor Fitur

Terdiri dari 5 pertanyaan yang menanyakan tentang Fitur
( pertanyaan no 16, 17, 18, 19,dan 20)

Faktor Kualitas

Terdiri dari 4 pertanyaan yang menanyakan tentang Kualitas
(pertanyaan no 21, 22, 23, dan 24)

Faktor
Model/Bentuk

Terdiri dari 4 pertanyaan yang menanyakan tentang
Model/Bentuk
(pertanyaan no 6,7,8, dan 9)

Faktor Merek

Terdiri dari 4 pertanyaan yang menanyakan tentang Merek
(pertanyaan no 1, 2, 3, dan 4)

Faktor
Persaingan

Terdiri dari 3 pertanyaan yang menanyakan tentang Persaingan

Faktor Harga

Terdiri dari 4 pertanyaan yang menanyakan tentang Harga

(pertayaan no 5, 10, dan 25)
(Pertanyaan no 12, 13, 14, dan 15)

sumber : Data Diolah
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4.3.3 Rata-rata tingkat Kepentingan Atribut Faktor
Berdasarkan mean faktor pada rata-rata tingkat kepentingan atribut faktor-faktor
yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM di Jakarta Selatan pada
Generasi Perang Dingin, Generasi Komputer, dan Generasi Internet adalah sebagai
berikut :
• Generasi Perang Dingin
Pada tingkat kepentingan atribut pada Generasi Perang Dingin, ditemukan
bahwa tingkat kepentingan atribut yang paling dipertimbangkan pada generasi ini
adalah faktor Kualitas dengan tingkat kepentingan atribut sebesar 7.86, sedangkan
pada urutan kedua tingkat kepentingan atribut yang dipertimbangkan oleh
konsumen adalah faktor Harga dengan tingkat kepentingan atribut sebesar 7.56.
Urutan ketiga tingkat kepentingan atribut pada penelitian ini adalah faktor
Persaingan dengan tingkat kepentingan atribut sebesar 7.12.
• Generasi Komputer
Pada Generasi Komputer, ditemukan bahwa tingkat kepentingan atribut yang
paling dipertimbangkan pada generasi ini adalah faktor Kualitas dengan tingkat
kepentingan atribut sebesar 8.47, sedangkan pada urutan kedua tingkat kepentingan
atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah faktor Merek dengan tingkat
kepentingan atribut sebesar 7.88. Urutan ketiga tingkat kepentingan atribut pada
penelitian ini adalah faktor Harga dengan tingkat kepentingan atribut sebesar 7.87.
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• Generasi Internet
Pada Generasi Internet, ditemukan bahwa tingkat kepentingan atribut yang
paling dipertimbangkan pada generasi ini adalah faktor Kualitas dengan tingkat
kepentingan atribut sebesar 8.1, sedangkan pada urutan kedua tingkat kepentingan
atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah faktor Merek dengan tingkat
kepentingan atribut sebesar 7.7. Urutan ketiga tingkat kepentingan atribut pada
penelitian ini adalah faktor Fitur dengan tingkat kepentingan atribut sebesar 7.64.
Berdasarkan tingkat kepentingan atribut pada Generasi Perang Dingin, Generasi
Komputer, dan Generasi Internet, terlihat bahwa ketiga generasi memiliki kesamaan
pada tingkat kepentingan atribut yang paling dipertimbangkan dalam pembelian
Merek ponsel yaitu faktor Kualitas. Faktor kualitas sangat diperhatikan oleh
konsumen pada Generasi Perang Dingin, Generasi Komputer, dan Generasi Internet.
Tabel 4.5
Rata-rata Tingkat Kepentingan Atribut Faktor

Generasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel
GSM
Fitur

Kualitas

Model/Bentuk

Perang
Dingin

Merek Persaingan

6.1

7.86

6.45

6.92

7.12

7.56

Komputer

6.95

8,47

6.98

7.88

7.74

7.87

Internet

7.64

8.1

6.95

7.7

6.86

6.97
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4.4 Implikasi Manajerial
Generasi Perang Dingin menempatkan faktor Kualitas pada urutan pertama pada
tingkat kepentingan atribut dalam pembelian ponsel GSM. Hal ini membuat produsen
ponsel GSM harus memperhatikan kualitas ponsel GSM yang akan mereka tawarkan.
Urutan kedua pada tingkat kepentingan atribut dalam pembelian ponsel GSM pada
generasi perang dingin adalah faktor Harga. Hal ini mengindikasikan bahwa
konsumen pada generasi Komputer memperhatikan faktor Harga, maka produsen
ponsel sebaiknya melakukan penyesuain harga ponsel yang akan ditawarkan kepada
konsumen pada generasi Perang Dingin. Pada generasi ini faktor Fitur ditempatkan
pada urutan terakhir tingkat kepentingan atribut sehingga produsen ponsel dapat
mengurangi fitur-fitur yang dapat menyulitkan pengguna ponsel pada generasi Perang
Dingin pada penelitian ini.
Generasi Komputer menempatkan faktor Kualitas pada urutan pertama pada
tingkat kepentingan atribut dalam pembelian ponsel GSM, sehingga produsen ponsel
harus memperhatikan kualitas ponsel GSM yang mereka tawarkan kepada konsumen
pada generasi Komputer dalam penelitian ini. Berbeda dengan generasi Perang
Dingin, Generasi Komputer menempatkan faktor Merek pada urutan kedua sehingga
produsen ponsel harus memperkuat positioning dari ponsel yang mereka tawarkan.
Generasi komputer memiliki kesamaan dengan generai Perang Dingin yang
menempatkan faktor Fitur pada urutan terakhir sehingga produsen ponsel dapat
mengurangi fitur-fitur yang dapat menyulitkan pengguna ponsel pada generasi
Komputer pada penelitian ini.
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Pada generasi Internet faktor Kualitas masih dijadikan prioritas utama dalam
urutan tingkat kepentingan atribut dalam pembelian ponsel GSM sehingga produsen
ponsel harus memperhatikan kualitas dari ponsel yang akan ditawarkan. Pada
generasi Internet urutan kedua adalah faktor Merek, sehingga produsen ponsel harus
memperkuat positioning dari ponsel yang mereka tawarkan. Berbeda dengan dua
generasi sebelumnya yaitu generasi Perang Dingin dan generasi Komputer, pada
generasi Internet menempatkan faktor Fitur pada urutan ketiga sehingga produsen
ponsel harus memberikan fitur-fitur terbaru serta harus selalu melakukan upgrade
terhadap teknologi dari ponsel yang akan ditawarkan.

Faktor-faktor..., Zulkifli, Ma.-IBS, 2009

63

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen
dalam pembelian ponsel GSM didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil analisis faktor terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
pembelian ponsel GSM di Jakarta Selatan terhadap sejumlah sampel yang diteliti
membentuk enam faktor, faktor-faktor tersebut diberi nama antara lain adalah
faktor fitur, faktor kualitas, faktor model/bentuk, faktor merek, faktor persaingan,
dan faktor harga.
2. Ketiga generasi memiliki kesamaan pada faktor yang paling dominan
mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM yaitu Faktor Kualitas
dan hanya dapat digunakan untuk penelitian ini.
3. Berdasarkan rata-rata tingkat kepentingan atribut terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM pada penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa:
• Pada Generasi Perang dingin urutan tingkat kepentingan atribut faktor yang
mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM pada generasi ini
antara lain: Faktor Kualitas berada pada urutan pertama faktor yang paling
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dipertimbangkan konsumen pada generasi ini diikuti oleh faktor Harga, faktor
Persaingan, faktor Merek, faktor Model/bentuk, dan faktor yang tidak terlalu
dipertimbangkan pada generasi ini yaitu faktor Fitur pada urutan terakhir.
• Pada Generasi

Komputer urutan

rata-rata

atribut

faktor-faktor

yang

mempengaruhi konsumen pada generasi ini dalam melakukan pembelian ponsel
antara lain: Faktor Kualitas berada pada urutan pertama, faktor Merek pada
urutan kedua, kemudian diikuti oleh faktor Harga, faktor Persaingan, faktor
Model/bentuk dan faktor Fitur pada urutan terakhir.
• Pada

Generasi

Internet

urutan

rata-rata

atribut

faktor-faktor

yang

mempengaruhi konsumen pada generasi ini dalam melakukan pembelian ponsel
antara lain: Faktor Kualitas berada pada urutan pertama, faktor Merek pada
urutan kedua, kemudian diikuti oleh faktor Fitur, faktor harga, faktor
Model/bentuk dan faktor Persaingan pada urutan terakhir.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka
terdapat beberapa saran sebagai berikut :
•

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor yang telah ditemukan
yakni faktor fitur, faktor kualitas, faktor model/bentuk, faktor merek, faktor
persaingan, dan faktor harga untuk dijadikan bahan penelitian yang lebih
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mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
pembelian ponsel GSM di Jakarta Selatan.
•

Pada penelitian ini, Generasi Perang Dingin, Generasi Komputer, dan
Generasi Internet memiliki kesamaan faktor yang paling dipertimbangkan
dalam pembelian merek ponsel GSM yaitu Faktor Kualitas, sehingga
produsen ponsel harus memperhatikan kualitas dari produk yang akan
ditawarkan kepada konsumen.

•

Pada penelitian ini Faktor Kualitas dan Faktor Merek harus menjadi perhatian
bagi produsen ponsel apabila target pasar produsen ponsel GSM adalah
Generasi Komputer dan Internet dengan cara memperkuat positioning dari
ponsel yang ditawarkan.

•

Pada penelitian ini Produsen ponsel yang menjual ponsel di Jakarta Selatan
harus selalu melakukan upgrade teknologi apabila target pasar produsen
ponsel GSM adalah Generasi Internet, karena pada generasi ini faktor yang
diperhatikan adalah Faktor Kualitas, Faktor Merek, dan Faktor Fitur.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner
KUESIONER PENELITIAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian Merek ponsel
GSM di Jakarta Selata
Saya mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang melakukan penelitian
dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel
gsm dimana penelitian ini merupakan tugas akhir dalam pembuatan skripsi.
Responden diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner ini sesuai dengan
petunjuk yang ada, terimakasih atas kerjasamanya.
Petunjuk :
*Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini, dan mengisi pertanyaan terbuka pada
beberapa pertanyaan di bawah ini.

1. Kode kuesioner

: _______ (Di isi oleh petugas)

2.Nama Responden :______________________________(diperkenankan tidak diisi)

3.Jenis Kelamin

:

€ Pria
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4.Alamat

: ____________________________________________

5. Tahun Kelahiran menurut generasi yang ada di Indonesia :
€ Kelahiran tahun 1920-1935 (K)

€ Kelahiran tahun 1961-1970 (C)

€ Kelahiran tahun 1936-1950 (T)

€ Kelahiran setelah tahun 1970

€ Kelahiran tahun 1951-1960

(I)

(PD)

6. Tingkat pendidikan terakhir :
€ SD/sederajat

€ S1

€ SMP/sederajat

€ Lainnya (sebutkan)__________

€ SMA/sederajat

7. Pekerjaan
€ Pegawai Negeri

€ Wiraswasta

€ Pegawai BUMN

€ Lainnya (sebutkan)__________

€ Pegawai Swasta

8. Tingkat penghasilan perbulan
€ <1 juta
€ 1-2.5 juta
€ 2.5-4.5 juta
€

4.5-12 juta

€

12 juta
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Petunjuk Pengisian :
*Lingkarilah angka yang paling sesuai dengan penilaian Anda terhadap
pertanyaan-pertanyaan berikut dengan petunjuk, Semakin kekiri maka jawaban
anda semakin tidak setuju, semakin kekanan jawaban anda semakin setuju dengan
pernyataan ini
Variabel Merek

No
1
2
3
4
5

Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju

Keterangan
Saya tertarik dengan ponsel yang
mereknya saya kenal
Ponsel dengan merek yang saya kenal,
mempengaruhi keputusan pembelian
saya
Merek merupakan jaminan kualitas yang
saya inginkan
Saya tidak terlalu sulit memilih ponsel
karena telah mengetahui merek ponsel
yang saya pilih
Banyaknya merek ponsel dipasaran tidak
menyulitkan saya dalam memilih ponsel

0

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

0

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

0

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

0

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

0

1

2 3

4

5 6 7 8 9 10

Variabel Model (Bentuk)
Keterangan

Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju

No
Saya tertarik dengan ponsel yang
6 bentuknya saya sukai

7
8

9

10

Ponsel dengan bentuk yang menarik
menurut saya, mempengaruhi
keputusan pembelian saya
Bentuk merupakan alasan saya dalam
membeli ponsel
Saya tidak terlalu sulit memilih ponsel
karena telah menyukai bentuk ponsel
tertentu.
Banyaknya ponsel dipasaran tidak
menyulitkan saya dalam memilih
bentuk ponsel yang saya inginkan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Variabel Harga
Keterangan

Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju

No
Saya tertarik dengan ponsel yang harganya
11 sesuai dengan kemampuan membeli saya
12 Harga merupakan jaminan kualitas ponsel
Harga merupakan alasan saya dalam
13 membeli ponsel
Saya tidak terlalu sulit memilih ponsel
karena saya membeli ponsel sesuai
14 kemampuan membeli saya
Persaingan harga ponsel dipasaran tidak
menyulitkan saya dalam menentukan harga
15 yang sesuai untuk sebuah ponsel

0 1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

0 1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

0 1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

0 1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

0 1

2

3

4

5 6 7 8 9

10

Variabel Fitur
Keterangan

Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju

No
16

17
18

19

20

Saya tertarik dengan ponsel yang fiturnya
menarik dan lengkap
Ponsel dengan fitur yang menarik dan
lengkap menurut saya, mempengaruhi
keputusan pembelian saya
Fitur merupakan alas an saya dalam membeli
ponsel
Saya tidak terlalu sulit memilih ponsel karena
saya membeli ponsel berdasarkan fitur yang
melengkapinya
Banyaknya fitur ponsel dipasaran tidak
menyulitkan saya dalam memilih ponsel
sesuai dengan fitur yang saya inginkan

0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10
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Variabel Kualitas

Keterangan

Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju

No
Saya tertarik dengan ponsel yang terjamin
21 kualitasnya
Ponsel dengan kualitas yang baik menurut
saya, mempengaruhi keputusan pembelian
22 saya
Kualitas merupakan alas an saya dalam
23 membeli ponsel
Saya tidak terlalu sulit memilih ponsel
karena saya membeli ponsel dengan kualitas
24 terbaik.
Banyaknya ponsel dipasaran tidak
menyulitkan saya dalam memilih ponsel
25 sesuai dengan kualitas yang saya inginkan

0 1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0 1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0 1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0 1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

0 1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

Lampiran 2 Analisis Faktor

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

.865
6.054E3

Df

300

Sig.

.000
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Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Loadings
Component
% of
Cumulative
% of
Cumulative
Total
Total
Variance
%
Variance
%
1 9.012
36.048
36.048 9.012
36.048
36.048
2 2.501
10.002
46.05 2.501
10.002
46.05
3 2.019
8.076
54.126 2.019
8.076
54.126
4 1.663
6.652
60.778 1.663
6.652
60.778
5 1.592
6.367
67.145 1.592
6.367
67.145
6 1.318
5.27
72.415 1.318
5.27
72.415
7 0.948
3.793
76.208
8 0.71
2.841
79.049
9 0.627
2.508
81.557
10 0.575
2.3
83.858
11 0.515
2.058
85.916
12 0.44
1.761
87.676
13 0.401
1.604
89.281
14 0.381
1.523
90.804
15 0.356
1.423
92.227
16 0.301
1.203
93.43
17 0.272
1.089
94.519
18 0.255
1.021
95.541
19 0.227
0.907
96.448
20 0.212
0.847
97.295
21 0.177
0.707
98.002
22 0.158
0.634
98.636
23 0.139
0.556
99.192
24 0.119
0.475
99.666
25 0.083
0.334
100
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
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Rotation Sums of Squared
Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
3.826
15.305
15.305
3.112
12.449
27.754
3.057
12.23
39.984
2.941
11.765
51.749
2.765
11.06
62.809
2.402
9.606
72.415
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Component Matrix

a

Component
1

2

3

4

5

6

Pertanyaan_1

.612

-.205

.226

.104

-.559

-.065

Pertanyaan_2

.696

-.207

.140

.105

-.498

.000

Pertanyaan_3

.677

-.049

.082

.024

-.516

.009

Pertanyaan_4

.636

.225

.095

-.213

-.408

-.151

Pertanyaan_5

.497

.455

-.016

-.397

-.295

-.199

Pertanyaan_6

.620

.015

-.448

.309

-.116

.023

Pertanyaan_7

.606

.052

-.528

.379

-.023

.009

Pertanyaan_8

.474

.185

-.636

.248

.087

.084

Pertanyaan_9

.551

.277

-.625

.049

.014

-.028

Pertanyaan_10

.592

.357

-.247

-.278

.023

-.016

Pertanyaan_11

.151

.041

.184

.422

.088

.185

Pertanyaan_12

.367

.417

.196

.087

.004

.479

Pertanyaan_13

.390

.347

.257

.228

.051

.533

Pertanyaan_14

.447

.388

.392

.071

.044

.115

Pertanyaan_15

.494

.468

.237

-.108

.161

.308

Pertanyaan_16

.665

-.553

.011

-.120

.093

.205

Pertanyaan_17

.702

-.526

-.050

-.125

.147

.236

Pertanyaan_18

.690

-.447

-.070

-.300

.183

.171

Pertanyaan_19

.687

-.410

-.050

-.349

.173

.143

Pertanyaan_20

.680

.028

-.058

-.492

.143

.044

Pertanyaan_21

.690

-.213

.292

.346

.128

-.274

Pertanyaan_22

.719

-.184

.271

.307

.215

-.175

Pertanyaan_23

.727

-.086

.186

.258

.226

-.298

Pertanyaan_24

.650

.229

.101

.049

.355

-.354

Pertanyaan_25

.607

.399

.177

-.189

.310

-.342

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 6 components extracted.
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Rotated Component Matrix

a

Component
1

2

3

4

5

6

Pertanyaan_1

.211

.206

.053

.835

.053

.077

Pertanyaan_2

.297

.204

.159

.795

.063

.119

Pertanyaan_3

.222

.122

.198

.752

.198

.159

Pertanyaan_4

.099

.134

.123

.581

.544

.148

Pertanyaan_5

-.022

.021

.130

.344

.765

.125

Pertanyaan_6

.182

.183

.730

.297

.029

.082

Pertanyaan_7

.149

.222

.821

.199

.002

.080

Pertanyaan_8

.113

.070

.837

-.018

.097

.105

Pertanyaan_9

.115

.054

.795

.046

.350

.056

Pertanyaan_10

.201

.069

.393

.081

.609

.199

Pertanyaan_11

-.040

.243

.084

.060

-.289

.352

Pertanyaan_12

.045

-.007

.114

.097

.128

.737

Pertanyaan_13

.073

.077

.117

.106

-.021

.800

Pertanyaan_14

-.015

.313

-.044

.169

.257

.573

Pertanyaan_15

.137

.146

.058

.005

.385

.679

Pertanyaan_16

.825

.207

.119

.265

-.053

.048

Pertanyaan_17

.857

.205

.188

.214

-.030

.076

Pertanyaan_18

.860

.169

.145

.143

.151

.029

Pertanyaan_19

.842

.164

.114

.144

.212

.026

Pertanyaan_20

.580

.123

.137

.080

.579

.143

Pertanyaan_21

.269

.778

.110

.342

-.044

.100

Pertanyaan_22

.339

.749

.134

.260

-.025

.185

Pertanyaan_23

.267

.770

.200

.221

.109

.113

Pertanyaan_24

.135

.692

.214

-.015

.416

.152

Pertanyaan_25

.089

.568

.076

-.039

.652

.212

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Rotated Component Matrix

a

Component
1

2

3

4

5

6

Pertanyaan_1

.211

.206

.053

.835

.053

.077

Pertanyaan_2

.297

.204

.159

.795

.063

.119

Pertanyaan_3

.222

.122

.198

.752

.198

.159

Pertanyaan_4

.099

.134

.123

.581

.544

.148

Pertanyaan_5

-.022

.021

.130

.344

.765

.125

Pertanyaan_6

.182

.183

.730

.297

.029

.082

Pertanyaan_7

.149

.222

.821

.199

.002

.080

Pertanyaan_8

.113

.070

.837

-.018

.097

.105

Pertanyaan_9

.115

.054

.795

.046

.350

.056

Pertanyaan_10

.201

.069

.393

.081

.609

.199

Pertanyaan_11

-.040

.243

.084

.060

-.289

.352

Pertanyaan_12

.045

-.007

.114

.097

.128

.737

Pertanyaan_13

.073

.077

.117

.106

-.021

.800

Pertanyaan_14

-.015

.313

-.044

.169

.257

.573

Pertanyaan_15

.137

.146

.058

.005

.385

.679

Pertanyaan_16

.825

.207

.119

.265

-.053

.048

Pertanyaan_17

.857

.205

.188

.214

-.030

.076

Pertanyaan_18

.860

.169

.145

.143

.151

.029

Pertanyaan_19

.842

.164

.114

.144

.212

.026

Pertanyaan_20

.580

.123

.137

.080

.579

.143

Pertanyaan_21

.269

.778

.110

.342

-.044

.100

Pertanyaan_22

.339

.749

.134

.260

-.025

.185

Pertanyaan_23

.267

.770

.200

.221

.109

.113

Pertanyaan_24

.135

.692

.214

-.015

.416

.152

Pertanyaan_25

.089

.568

.076

-.039

.652

.212

a. Rotation converged in 9 iterations.
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Component Transformation Matrix
Compo
nent

1

2

3

4

5

6

1

.506

.455

.392

.419

.348

.294

2

-.625

-.043

.178

-.169

.541

.504

3

-.055

.363

-.819

.215

-.052

.381

4

-.399

.410

.375

.126

-.692

.192

5

.270

.432

.002

-.853

-.024

.110

6

.344

-.552

.051

-.074

-.322

.682

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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