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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang menghadapi era globalisasi serta

perkembangan teknologi yang semakin cepat. Indonesia harus mempersiapkan

diri dan mampu terjun dalam kancah era globalisasi tersebut. Salah satunya

pada industri kamera yang saat ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Saat

ini kebutuhan akan penggunaan kamera tidak cukup hanya untuk fasilitas

pelengkap dalam liburan saja. Dengan kamera maka semua momen yang ada

dalam kehidupan dapat terekam dan terus terkenang. Di era kemajuan

teknologi saat ini dan juga dengan perkembangan teknologi digital yang

sangat pesat, perkembangan kamera digital sendiri pun mengalami

peningkatan. Seperti kamera saku (pocket digital), DSLR (Digital Single Lens

Reflex), bahkan kamera ponsel sekalipun.

DSLR atau Digital Single Lens Reflex merupakan kamera profesional

yang menggunakan sensor digital berkualitas dengan ketajaman gambar yang

tinggi. Kamera ini bisa berganti lensa sesuai dengan kebutuhan. Kamera ini

biasanya digunakan oleh wartawan foto dan fotografer komersial. Tetapi

perkembangannya saat ini pengguna kamera DSLR tidak hanya wartawan foto

atau fotografer komersial saja, banyak yang mulai menyukai dengan kamera

DSLR ini seperti misalnya penghobi fotografi, entah itu pelajar, mahasiswa,

pegawai, ataupun orang umum. Kegunaan kamera DSLR ini bagi konsumen
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tersebut juga bermacam-macam, ada yang hanya sekedar hobi, menambah

ilmu dan sekedar mengabadikan momen saat liburan.

Selain itu adanya perubahan seperti kemajuan dibidang pendidikan,

peningkatan pendapatan masyarakat juga turut mendorong peningkatan

penggunaan kamera. Menurut Hermawan (2004) teknologi yang menjadi

pemenang dan berkembang pesat adalah teknologi yang melayani dan

mengakomodasi manusia secara keseluruhan. Bukan sekedar teknologi

canggih yang diciptakan untuk Kecanggihan itu sendiri. Konsumen membeli

barang dan jasa adalah untuk memuaskan berbagai kebutuhan dan keinginan.

Antara Kebutuhan dan keinginan terdapat perbedaan, kebutuhan merupakan

tuntutan dasar manusia. Kebutuhan itu menjadi keinginan bila diarahkan ke

objek tertentu yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan tersebut (Kotler,

2004 : 13). Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa

seseorang membeli suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginannya. Selain jenis produk, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor

sosiologis juga menentukan perilaku pembelian seseorang.

Bagi produsen kamera yang ingin meningkatkan pangsa pasar,

marketing mix merupakan hal yang harus dilaksanakan. Bauran pemasaran

atau biasa juga disebut dengan marketing mix, merupakan strategi dasar

manajemen pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan dalam memasarkan

produknya. Bagi konsumen marketing mix yang diberikan oleh perusahaan

dapat menjadi stimulus dalam mengambil keputusan untuk membeli barang
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ataupun jasa. Marketing mix ini terdiri dari 4P yaitu Product, Price,

Promotion dan Place.

Di Indonesia banyak merek kamera DSLR yang bersaing di pasar

kamera profesional ini. Seperti misalnya Canon, Nikon, Sony, Pentax, dan

Olympus. Dari sekian banyak kamera professional. Canon memiliki lini

produk yang kuat pada kamera digital single lens reflex (DSLR). Di Indonesia,

perusahaan itu mengklaim menguasai sekitar 60 persen pasar kamera DSLR.

Sejak tahun 2003 silam, Canon mengklaim telah menguasai pasar kamera

DSLR secara global. “Di Indonesia, kami bahkan telah menguasai pasar

DSLR sejak 15 tahun lalu,” Pada 2013 lalu, penjualan kamera secara

keseluruhan di Indonesia mencapai 1,3 juta unit. Archie mengklaim penjualan

kamera DSLR dari Canon mencapai 198 ribu unit atau meraih 60 persen pada

2013. Kamera DSLR sejauh ini terus tumbuh,” ujar Sintra Wong, Division

Manager Image Communication Product dari Datascrip, perusahaan yang jadi

distributor tunggal kamera Canon di Indonesia

sejak2007.(http://tekno.kompas.com/read/2014/05/05/1505004/Siapa.Penguasa.Pa

sar.DSLR.di.Indonesia)

Tren gaya dan penampilan yang terus berubah dari waktu ke waktu

mendorong kebutuhan akan kamera digital yang semakin cerdas, berkualitas,

dan inovatif. Dari segi produk Canon dikenal sebagai produsen kamera dan

lensa yang berkualitas tinggi. Dari segi harga produk Canon menyediakan

harga sesuai dengan fitur yang melengkapi produk sesuai dengan kebutuhan
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dan daya beli konsumennya. Dari segi promosi, Canon menggunakan berbagai

media untuk mempromosikan produknya yaitu media masa seperti koran dan

majalah, media elektronik seperti televisi dan internet, dari segi distribusi

saluran pemasaran canon sudah cukup luas.

Tabel 1.1 : 10 Kamera terbaik 2013

S
umber:info88.blogspot.mx/2013/09/10-dslr-profesional-terbaik- 2013.html?m=1

Dari tabel di atas kamera DSLR terbaik adalah Canon EOS ID X.

Kamera ini memiliki fitu-fitur dan teknologi terbaru. Untuk desain, body nya ringan

serta kuat dan mampu menahan hampir kondisi apapun seperti keadaan banyak angin

dan hujan ringan. Sedangkan pada urutan kedua kamera terbaik adalah Nikon

D3X. Nikon juga memiliki beberapa fitur terbaik pada kategori DSLR. Begitu juga

dengan merek lainnya, merek yang lain juga memiliki keunggulan produk masing-

masing.

Persaingan kualitas produk dari produsen kamera DSLR ini dapat

mempengaruhi pandangan konsumen dikarenakan konsumen selalu mengikuti

perkembangan kualitas produk kamera DLSR dalam menentukan pilihannya.

Persaingan ini ditandai dengan banyaknya produk baru yang bermunculan

yang mengancam pemimpin pasar. Banyaknya merek kamera yang

diluncurkan produsen kamera, membuat kita berfikir merek mana yang paling

bagus. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dilakukan pada

No Merek Kamera No Merek Kamera
1. Canon EOS ID X 6. Pentak K5
2. Nikon D3X 7. Canon EOS 5D Mark II
3. Nikon D7000 8. Canon EOS 7D
4. Sony Alpha A99 9. Canon EOS Rebel T3
5. Nikon D800 10. Canon EOS 60D
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mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang Fakultas Seni Rupa Dan

Desain.

Di fakultas ini terdapat 5 jurusan yaitu Kriya, Televisi dan Film,

Desain Komunikasi Visual (DKV), Seni Murni dan Fotografi. Pada jurusan

Kriya mempelajari ilmu bahan kriya, semiotika, sketsa, menggambar bentuk,

ornament kriya melayu, desain kriya dan pelajaran lain nya. Pada jurusan

Televisi dan Film mempelajari tentang penulisan naskah, penyutradaraan, tata

artistik, tata cahaya, tata suara, videografi, editing, sinematografi dan masih

banyak yang lain nya. Di jurusan Desain Komunikasi Visual mahasiswa

mempelajari digital desain, animasi, grafika, tipografi dan masih banyak yang

lainnya. Pada jurusan Seni murni mempelajari dasar-dasar melukis, alur lukis

dan mempelajari cara membuat patung. Pada jurusan fotografi mereka

mempelajari dan mengabadikan bentuk-bentuk serta peristiwa-peristiwa, baik

alami maupun buatan, dalam rangka menciptakan bentuk karya seni fotografi

yang indah dan mempunyai nilai budaya dan kepribadian nasional.

Dari jurusan-jurusan tersebut yang mengunakan kamera DSLR yaitu

jurusan Televisi dan Film dan Fotografi. Yang mana semua mahasiswa nya

menggunakan kamera DSLR sebagai alat bantu dalam membuat tugas

perkuliahan. Seperti membuat tugas artistik, fotografi, editing, dan

penyutradraaan. Diketahui bahwa mahasiswa jurusan Televisi dan Film dan

Fotografi Fakultas Seni rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padang

Panjang 2012/2013 adalah 193 mahasiswa angkatan 2009-2013. Berikut data
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jumlah mahasiswa Fakultas Seni rupa dan Desain Institut Seni Indonesia

Padang Panjang dari tahun 2009-2013.

Tabel 1.2 : Jumlah Mahasiswa Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Seni
Indonesia Padang Panjang Yang Masih Terdaftar Dan Belum
Wisuda Per April 2013

Sumber : Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Penulis memilih kamera DSLR merek Canon sebagai objek penelitian

dikarenakan ingin mengetahui bagaimana pengaruh marketing mix terhadap

keputusan pembelian kamera DSLR merek Canon pada mahasiswa jurusan

televisi dan film dan fotografi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

Berdasarkan uraian diatas, dimana pasar selalu dinamis dan semakin menuntut

pihak pemasar untuk melakukan antisipasi pemasaran produknya, maka penulis

tertarik untuk meneliti tentang “PENGARUH MARKETING MIX

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KAMERA MEREK CANON

PADA MAHASISWA JURUSAN TELEVISI DAN FILM DAN

FOTOGRAFI INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

NO JURUSAN
JENJANG TAHUN ANGKATAN

JUMLAH
STUDI 2009 2010 2011 2012 2013

1. Kriya SI 2 29 22 35 29 117
2. TV dan Film SI 22 25 35 36 40 158

3. DKV SI 1 10 20 23 25 79
4. Seni Murni SI 2 18 21 18 27 86
5. Fotografi SI 0 0 0 0 35 35

JUMLAH TOTAL 27 82 98 112 156 475
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1. Bagaimanakah produk, harga, saluran distribusi dan promosi

berpengaruh secara individual terhadap keputusan pembelian kamera

DSLR merek canon pada mahasiswa jurusan televisi dan film dan

fotografi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

2. Bagaimanakah produk, harga, saluran distribusi dan promosi

berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian

kamera DSLR merek canon pada mahasiswa jurusan televisi dan film

dan fotografi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah

adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah produk, harga, saluran distribusi dan

promosi berpengaruh secara individual terhadap keputusan pembelian

kamera DSLR merek canon pada mahasiswa jurusan televisi dan film

dan fotografi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah produk, harga, saluran distribusi dan

promosi berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan

pembelian kamera DSLR merek canon pada mahasiswa jurusan televisi

dan film dan fotografi Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

Manfaat Penelitian :
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1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti kuliah di

jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska

Riau.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi pada

produsen/perusahaan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat

dalam upaya meningkatkan volume penjualan dengan memperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.

3. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan bagi peneliti lain dalam

bidang pemasaran khususnya mengenai pengaruh marketing mix

terhadap keputusan pembelian.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian terdiri dari lima bab, masing-

masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan

objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka

serta hipotesa dan variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN
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Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode

yang digunakan dalam penelitian ini. Uraian yang disajikan

meliputi : pendekatan penelitian, sumber dan jenis data,

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan sejarah singkat perusahaan, visi misi

perusahaan, dan tujuan perusahaan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hasil penelitian yang

berhubungan dengan pengaruh marketing mix terhadap

keputusan pembelian kamera DSLR merek canon di jurusan

televisi dan film dan fotografi Institut Seni Indonesia

Padang Panjang.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik

berdasarkan hasil pengolahan data dan keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini serta saran-

saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang

akan datang.


