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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Perkembangan media teknologi komunikasi di Indonesia semakin

canggih. Salah satu media telekomunikasi yang paling diminati akhir-akhir ini

adalah telepon seluler (handphone). Handphone lebih diminati daripada fixed line

(telepon kabel) karena lebih menawarkan kemudahan dalam pengaktifan,

kecanggihan, penggunaan dan mobilitas untuk bertelekomunikasi. Oleh karena itu

perusahaan telepon seluler akan dihadapkan pada persaingan untuk memproduksi

handphone dengan fitur -fitur yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang

lebih kompleks dalam bertelekomunikasi sehingga akhirnya memunculkan produk

smartphone yang sekarang ini banyak diminati oleh banyak orang, seperti

Blackberry, Samsung android, dan juga Apple iPhone. (Aprilia, 2016).

iPhone merupakan salah satu produk smartphone yang telah diterima di

masyarakat sebagai produk smartphone dengan image yang baik. Hal ini terbukti

dari tingginya pertumbuhan penjualan produk smartphone Apple yaitu iPhone.

Begitu besarnya peminat produk smartphone yang diciptakan oleh Apple bahkan

sebelum produk tersebut diluncurkan (Saputri & Pranata, 2014).

Hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar Counterpoint, pada

bulan September 2015 penjualan Samsung Galaxy S6 Edge menduduki peringkat

kedua di seluruh dunia setelah iPhone 6s. Data tersebut diambil dari angka

penjualan distributor terbesar dan pengecer di 33 negara seluruh dunia, termasuk

indonesia. jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, tren
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penjualan Samsung kini telah menurun sekitar 2,3 persen. (Aprilia, 2016, diakses

tanggal 14 februari 2017)

Dilansir oleh diction.id ( Desember  2017, diakses tanggal 8 April 2018)

Tidak bisa dipungkiri bahwa iPhone menjadi pilihan yang jadi idola. Meski

harganya mahal, antusiasme masyarakat terhadap produk-produk iPhone tidak

lantas surut. Beberapa alasan kongkrit kenapa orang lebih memilih menggunakan

iPhone daripada android adalah tingkat keamanan iPhone yang sangat tinggi,

aplikasi yang terjamin dari virus, tampilan dan cara penggunaan yang baik, hanya

memiliki satu versi yaitu IOS, memiliki dukungan update sistem operasi terbaru,

dapat langsung update sistem operasi, sistem operasi lebih efisien, aplikasi selalu

lebih unggul, serba simple, ringan dan elegan, memiliki aplikasi terbaik serta

produk ekslusif (premium).

Sebuah studi dari Piper Jaffray sebagaimana dikutip dari CNET pada tanggal

13/04/16, iPhone sungguh populer di kalangan remaja. Survei yang terus

diperbarui selama enam bulan sekali ini, mengatakan pengguna iPhone dari

kalangan remaja terus meningkat. Survei Piper Jaffray sendiri telah melibatkan

sekitar 6.500 remaja, dimana sebanyak 69% remaja berusia rata-rata 16,5 tahun.

Perlu diketahui bahwa rata-rata usia tersebut merupakan peningkatan sebesar satu

persen dari penelitian enam bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Apple berhasil

tumbuh di antara para pembeli muda. Remaja yang notabene belum memiliki

penghasilan tetap dan masih mendapatkan uang saku dari orangtuanya

berbondong-bondong untuk memiliki smartphone secanggih iPhone yang

harganya relatif mahal. Penggunaan smartphone tersebut tidak lagi sesuai dengan
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kebutuhan remaja yang pada umumnya hanya memiliki aktivitas belajar, bermain

dan membantu orangtua di rumah. (Techno.id, 2016, diakses 14 februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2017,

peneliti menemukan beberapa fenomena terkait tujuan dari pembelian iPhone

pada 7 siswa di SMA N 6 Pekanbaru. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan

bahwa hal yang mendasari pengambilan keputusan siswa untuk membeli iPhone

adalah karena iPhone memiliki kualitas produk yang baik seperti, desain dan

kamera yang bagus, kegunaan iPhone yang dilihat dari desain dan aplikasinya.

Ada juga beberapa dari siswa yang membeli iPhone untuk meningkatkan harga

diri dan status sosialnya karena iPhone merupakan merek smartphone yang

terkenal dan bangga ketika memiliki iPhone di depan teman-temannya. Tujuan

lain siswa membeli juga karena ikut-ikutan teman yang membeli iPhone, merasa

tidak percaya diri berfoto dengan kamera non-iPhone dan merasa dikucilkan oleh

kelompok yang mempunyai iPhone sehingga terpacu dan terdorong untuk

memiliki iPhone.

Pengambilan keputusan membeli pada konsumen merupakan proses

keterlibatan individu dalam rangka mengadopsi suatu produk yang sesuai dengan

kebutuhan dan keinginannya. Keterlibatan individu ini akan menghasilkan respon

kognitif, yaitu menyadari dan mengetahui, respon afektif yaitu menyenangi dan

memilih, selanjutnya menimbulkan respon konatif yaitu niat membeli dan

perilaku membeli. Respon-respon yang dihasilkan tersebut akan melewati lima

tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif,

keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Model lima tahap ini

menampung seluruh cakupan pertimbangan yang muncul ketika konsumen
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menghadapi pembelian terutama pembelian baru dengan keterlibatan yang tinggi

(Kusumawati & Herlena, 2014).

Inti dari pengambilan keputusan adalah proses pengintegrasian yang

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian

ini ialah suatu pilihan, yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan

berperilaku (Setiadi, 2003).

Pada proses menentukan keputusan pembelian inilah, faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan membeli memberikan

pertimbangan-pertimbangan yang akan menentukan keputusan akhirnya.

Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seorang konsumen dalam

mengambil keputusan membeli. Salah satu dari banyak faktor yang sangat

menarik dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen adalah faktor

psikologis yaitu motivasi ( Kotler & Armstrong, 2008).

Menurut Setiadi (2003), motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan

tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yang

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan

individual. Kotler dan Armstrong (2008) menyebutkan motif (dorongan) adalah

kebutuhan dengan tekanan kuat yang mendorong seseorang mencari kepuasan atas

kebutuhan tersebut. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013) motif adalah kekuatan

energi internal yang mengarahkan kegiatan seseorang kearah pemenuhan

kebutuhan atau pencapaian sasaran.

Sangadji dan Sopiah (2013) juga menjelaskan bahwa Motivasi adalah

dorongan yang muncul dari dalam diri atau dari luar diri (lingkungan) yang
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menjadi faktor penggerak kearah tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan

konsumen, motivasi bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang menggerakkan

konsumen untuk memutuskan bertindak kearah pencapaian tujuan, yaitu

memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan.

Pada motivasi pembelian terbagi menjadi motivasi rasional dan emosional.

Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan kenyataan

yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk

yang fungsional serta obyektif keadaannya misalnya  kualitas produk, harga

produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima.

Sedangkan motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan,

kesenangan yang dapat ditangkap oleh pancaindera misalnya dengan memiliki

suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial, peranan merek

menjadikan pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada umumnya bersifat

subyektif dan simbolik. Pada saat seseorang akan mengambil keputusan untuk

membeli suatu produk tentunya akan dipengaruhi oleh kedua jenis motivasi

tersebut yaitu motivasi rasional dan emosional (wahyuni, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian Veterinawati (2013) terdapat pengaruh antara

motivasi terhadap keputusan pembelian dimana objek dalam penelitian ini

merupakan salah satu produk terkenal sehingga dalam pembeliannya sangat

dipengaruhi oleh motivasi dan cenderung mengabaikan soal harga. Selain itu,

hasil penelitian Tuddin (2015) menunjukkan bahwa motivasi konsumen

merupakan faktor yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan

pengambilan keputusan membeli. Berdasarkan penjelasan di atas faktor motivasi

memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam pengambilan keputusan membeli.
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Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul “Hubungan antara motivasi dengan pengambilan keputusan

membeli produk iPhone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara motivasi

dengan pengambilan keputusan membeli produk iPhone ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan

dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi

dengan  pengambilan keputusan membeli produk iPhone.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Wakhid Hayah Tuddin (2015) tentang

Hubungan motivasi konsumen dengan keputusan pembelian produk motor merek

Yamaha di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo menunjukkan bahwa antara

motivasi konsumen dengan keputusan pembelian pengguna motor Yamaha terjadi

korelasi yang signifikan rxy = 0,932 ; sig + 0,000 < 0,05, dengan kata lain

semakin tinggi motivasi konsumen maka semakin tinggi pula tingkat keputusan

pembelian terhadap produk merek Yamaha. Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif yang dilakukan pada pembeli produk motor merek Yamaha di

Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dengan jumlah sampel pada subjek penelitian
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adalah sebanyak 144 responden. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

sedang lakukan terletak pada subjek dan objek penelitian dimana penelitian ini

menggunakan remaja yang menggunakan iPhone. Persamaannya terletak pada

variabel yang diteliti dan metode penelitian.

Penelitian yang dilakukan Dewi Urip Wahyuni tentang pengaruh motivasi,

persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek

“Honda” di kawasan Suranaya Barat menunjukkan bahwa motivasi, persepsi,

sikap konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan

pembelian sepeda motor merek Honda. Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel adalah random sampling yaitu

sebanyak 125 orang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang

dilakukan terletak pada X2, X3  yang diteliti dan persamaannya terletak pada

variabel terikat dan metode penelitian.

Kesimpulan dari kedua penelitian tentang pengambilan keputusan membeli

ini adalah motivasi konsumen berpengaruh positif dalam pengambilan keputusan

membeli seorang konsumen.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu

pengetahuan pada umumnya dan manfaat bagi ilmu psikologi khususnya

dibidang kajian psikologi industri.
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2. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi kepada konsumen tentang bagaimana proses

dalam menentukan pengambilan keputusan membeli suatu barang dan jasa.


