
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis saat ini semakin dinamis, kompleks, dan tidak pasti 

sehingga memacu para pengelola perusahaan untuk dapat berpikir secara kreatif, 

inovatif agar selalu memberikan diferensiasi, serta keunggulan bagi 

perusahaannya dibandingkan dengan para pesaingnya. Perusahaan dituntut tidak 

hanya sekedar mengembangkan produk yang baik, menawarkan dengan harga 

yang menarik, dan membuatnya mudah diperoleh oleh pelanggan yang 

membutuhkan. Perusahaan juga perlu mengembangkan promosi (komunikasi) 

pemasaran yang efektif terutama kepada para konsumen. 

Dengan memperhatikan kegiatan pemasaran maka diharapkan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian yang 

dilakukan pelanggan melibatkan keyakinan pelanggan pada suatu produk 

sehingga timbul rasa percaya diri atas kebenaran tindakan yang diambil. Rasa 

percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian yang diambilnya 

mempresentasikan sejauh mana pelanggan memiliki keyakinan diri atas 

keputusannya memilih suatu produk. Fungsi pemasaran memegang peranan yang 

sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan semua aktifitas yang 

berhubungan dengan arus barang dan jasa sejak dari produsen sampai konsumen 

akhir. 

Salah satu bentuk promosi yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mengenalkan suatu produk kepada khalayak adalah melalui iklan. Iklan 
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merupakan salah satu alat bauran promosi yang digunakan sebagai alat pengantar 

pesan untuk membentuk sikap konsumen. Agar penyampaian pesan iklan dapat 

diterima oleh konsumen dengan baik maka dibutuhkan media yang tepat. Iklan 

menjadi fungsi strategis bagi perusahaan dalam menembus pasar yang semakin 

kompetitif. Iklan juga sebagai alat bagi perusahaan untuk mengenalkan produk 

baru kepada masyarakat umum sebagai konsumen potensial. Sebuah iklan 

cenderung menciptakan sikap yang baik terhadap suatu produk dengan 

menjelaskan ciri-ciri positif sehingga dapat mempengaruhi perasaan dan emosi 

konsumen agar bersedia melakukan pembelian atas produk tersebut. 

Iklan dapat mempengaruhi pola pikir konsumen untuk menggunakan produk 

yang ditawarkan perusahaan maupun dalam hal mengantisipasi adanya persaingan 

dari usaha lain yang sejenis. Iklan komersial sebagai salah satu media promosi 

yang merupakan sarana paling efektif dalam menginformasikan benefit 

(keuntungan) yang bisa diperoleh dengan tingkatan jumlah penjualan akibat 

pengarahan pola pikir konsumen untuk membeli produk tersebut. Bagaimana pun 

berkualitasnya suatu produk, apabila konsumen belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan 

pernah membelinya. Adanya iklan yang dilakukan, maka dengan cepat 

masyarakat akan mengetahui kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh suatu 

produk. Iklan yang berhasil setidaknya memberikan informasi atau pesan 

tersendiri yang dapat mengubah pola pikir (mindset) konsumen, yang selanjutnya 

akan mempengaruhi perilaku konsumen agar mengonsumsi produk yang 

diiklankan tersebut. Selain iklan, dasar dari pengambilan keputusan pembelian 
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adalah pertimbangan atas harga. Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini harga 

merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen. Harga jual pada hakekatnya merupakan tawaran 

kepada para konsumen. Apabila konsumen menerima harga tersebut maka produk 

tersebut akan laku, sebaliknya bila konsumen menolaknya maka diperlukan 

peninjauan kembali harga jualnya. 

Dalam proses pemasaran perlunya dipelajari perilaku konsumen karena 

perilaku konsumen adalah wujud dari kekuatan tawar yang merupakan salah satu 

kekuatan kompetitif yang menentukan intensitas persaingan dan profitability 

perusahaan. Singkatnya, perilaku konsumen dipelajari agar lebih memahami 

tentang apa yang dibeli oleh konsumen, mengapa, dimana, kapan dan seberapa 

sering dia membeli. 

Seiring dengan perkembangan zaman, handphone sebagai alat komunikasi 

yang digunakan tidak sesederhana dulu lagi, tetapi sudah menjadi alat komunikasi 

yang canggih. Industri telepon seluler bergerak sangat cepat, dan kini semakin 

banyak teknologi pendukung yang terintegrasi dengan produk telepon seluler 

seperti dual SIM, radio FM, kamera digital, pemutar MP3, dan android. Belum 

lagi ukuran dan bentuk telepon seluler yang berlomba untuk semakin menarik. 

Telepon seluler kini bukan lagi sekedar alat untuk berkomunikasi, sekarang 

telepon seluler sudah menjadi gaya hidup, penampilan, tren dan prestise. Harga 

telepon seluler yang saat ini sangat variatif dari harga yang murah sampai yang 

berharga mahal memungkinkan masyarakat dari semua kalangan untuk memiliki 

telepon seluler. Penggunaan produk telepon seluler dari tahun ketahun mengalami 
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peningkatan yang cukup pesat. Dengan semakin banyaknya permintaan produk 

telepon seluler, tentu saja mengundang semakin banyak produsen produk telepon 

seluler untuk menawarkan produknya. Berikut ini terdapat data dan analisa 

penjualan handphone dan smartphone di dunia pada tahun 2012 hingga 2015. 

Tabel 1.1 Worldwide Smartphone Vendor Market Share 

Sumber : IDC (Aug 2015) 
 

Tahun lalu, International Data Corporation (IDC) merilis data penjualan 

perangkat bergerak dan smartphone pada tahun 2012 sampai dengan kuartal ke 

dua tahun 2015 untuk lingkup seluruh dunia. Menurut data tersebut, Samsung 

menjadi terlihat mendapatkan hasil yang lebih baik disbanding dengan merek 

Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, dan merek lainya. 

Walaupun begitu, akibat persaingan pasar ponsel dari merek baru yang 

menawarkan fitur-fitur unggul serta harga yang terjangkau, sempat membuat 

pangsa pasar Samsung menurun tajam, sehingga nilainya menurun dari tahun 
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sebelumnya. Hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena strategi pemasaran 

yang diterapkan oleh merek pesaing yang lebih baik dibandingkan dengan 

Samsung. Selain itu, merek samartphone yang terus bermunculan lebih 

kompetitif, baik dari segi fitur, harga, media promosi dan lain-lain. Hal tersebut 

sangat memungkinkan akan mempengaruhi konsumen yang akan membeli 

smartphone. Mengingat banyaknya merek baru yang beredar tentunya akan 

menjadi pembanding untuk konsumen dalam memilih smartphone Samsung. 

Konsumen tentunya akan memilih produk yang dianggap lebih dibutuhkan dan 

terjangkau untuk dimiliki. Hal inilah yang mendorong peneleiti untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Periklanan (Advertising) Dan Pemasaran 

Langsung (Direct Marketing) Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone 

Samsung Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 

Universitas Medan Area”. 

B. Rumusan Masalah 

Menurut konsep pemasaran berhasilnya suatu perusahaan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah memasuki era kompetisi. Sejalan dengan hal tersebut, 

upaya yang dapat dilakukan dalam memasarkan suatu produk yakni dengan 

melakukan kegiatan promosi yang meliputi, advertising, sales promotion, 

personal selling, public relation, direct marketing agar calon konsumen lebih 

mengenal, memahami, serta simpati terhadap produk yang ditawarkan. Promosi 

dihadapkan pada berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk yang dimiliki agar dapat 
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membujuk calon pembeli. Oleh sebab itu manajer pemasaran harus memilih 

bentuk promosi yang tepat dan terpadu agar menghasilkan efek domino sehingga 

dapat meningkatkan volume penjualan. 

Setiap perusahaan yang akan atau sedang melakukan kegiatan usaha tidak 

luput dari bermacam-macam masalah yang harus dipecahkan demi kelancaran 

usahanya. Masalah pokok pada smartphone Samsung adalah : 

1. Apakah advertising (periklanan) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen Universitas Medan Area? 

2. Apakah direct marketing (pemasaran langsung) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Medan Area? 

3. Apakah advertising (periklanan) dan direct marketing (pemasaran langsung) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 

Medan Area ? 

C. Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh advertising (periklanan) terhadap keputusan 

pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen Universitas Medan Area. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh direct marketing (pemasaran langsung) 

terhadap keputusan pembelian pada smartphone Samsung pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Medan Area. 

3. Untuk mengetahui pengaruh advertising (periklanan) dan direct marketing 

terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Medan Area. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

khususnya tentang bagaimana konsumen dalam melakukan pembelian 

produk smartphone Samsung. 

2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan informasi, dan 

berguna sebagai bahan acuan untuk perbandingan dan penelitian yang sama.
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