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PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN SIKAP TERHADAP 
MINAT BELI PRODUK HANDPHONE MOTOROLA  

DI SURABAYA 
 

 
Rizky Darma Yudhistira 

 
 

ABSTRAK 

 
Sikap seseorang terhadap atribut produk dapat berbeda-beda karena 

keyakinan atau kepercayaan konsumen serta evaluasi terhadap atribut yang 
dimiliki produk tersebut. Disamping itu masih ada faktor lain yang turut 
berpengaruh yang pada akhirnya akan menentukan minatnya membeli suatu 
produk. Pada umumnya konsumen bersedia untuk membeli apabila produk sesuai 
dengan harapan mereka, ketika akan mengkonsumsinya. Konsumen mau 
mengorbankan uang yang dimilikinya untuk membeli produk tertentu bila produk 
tersebut mampu memenuhi harapannya.  Berdasarkan uraian di atas maka tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan sikap terhadap 
minat beli produk handphone Motorola Di Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah calon pembeli produk handphone 
Motorola di Surabaya. Untuk penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik Non Probability sampling yaitu dengan aksidental Sampling yaitu 
penarikan sampel secara kebutulan konsumen yang hendak membeli handphone 
Motorola di Surabaya. Karena terdapat 23 indikator maka jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 115 responden Model yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Structural Equation Modeling (SEM).  

Setelah melakukan penelitian, pengumpulan dan menganalisis terhadap 
data–data yang telah diperoleh dari responden, maka kesimpulan dan saran dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 
didapatkan bahwa : Faktor Customer Attitude tidak berpengaruh terhadap Faktor 
Purchase Intention. Faktor Product Quality tidak berpengaruh terhadap Faktor 
Purchase Intention..   

 
Keywords :  kualitas produk, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah  

Dalam era globalisasi saat ini, manusia membutuhkan berbagai macam 

kemudahan dalam melakukan aktifitas mereka baik dalam aktivitas bisnis maupun 

pribadi, terutama dalam hal berkomunikasi. Telepon merupakan salah satu media 

atau alat komunikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi antara yang  

satu dengan yang lain. Seiring dengan berjalannya waktu, akhir-akhir ini 

penjualan telepon genggam atau yang sering kita sebut sebagai ponsel telah 

meningkat cukup signifikan. Sebagian besar orang beranggapan bahwa tanpa 

ponsel mereka tidak dapat melakukan aktifitas mereka sehari-hari dengan mudah. 

Telepon genggam atau ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang banyak 

diminati olah banyak kalangan masyarakat di Indonesia, baik kalangan menengah 

ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Saat ini, ponsel tidak lagi 

tergolong barang mewah, karena hampir setiap penduduk di kota-kota besar di 

Indonesia memilikinya. Ponsel pertama kali di luncurkan di Indonesia masih 

dengan harga yang relatif mahal. Waktu itu , ponsel hanya berfungsi sebatas 

sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mengirim pesan. 

Pada saat itu, teknologi seperti itu sudah tergolong canggih sehingga harga 

yang ditawarkanpun juga relatif tinggi. Namun seiring dengan perkembangan 

jaman dan teknologi yang begitu pesat saat ini, telepon genggam dengan teknologi 

atau fitur semacam itu dapat kita beli dengan harga 3 atau bahkan 10 kali lipat 

lebih murah. 
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Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, membuat para 

pengusaha berusaha mencari strategi yang tepat dalam memasarkan produknya. 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang 

membentuk suatu persepsi. Minat pembelian ini menciptakan suatu motivasi yang 

terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang 

pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. 

Karena itu, minat beli ponsel dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

inovasi-inovasi yang ditawarkan dalam ponsel tersebut dan faktor kelompok 

referensi yang memberikan masukan-masukan dalam pertimbangan minat beli. 

Tetapi ada juga masalah yang mempengaruhi kedua faktor itu seperti masalah 

dalam inovasi-inovasi yang ada pada ponsel: 1. Teknologi yang ada pada ponsel 

tersebut harus bisa membantu kita dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 2. 

Dengan teknologi yang mendukung juga bentuk dari telepon genggam tersebut 

tidak terlalu rumit dan besar tapi sesuai dengan dengan isi dari fitur telepon 

genggam tersebut 3. Antara bentuk dan teknologi kadang-kadang tidak sesuai 

dengan harga yang ditawarkan. 

Sikap seseorang terhadap atribut produk dapat berbeda-beda karena 

keyakinan atau kepercayaan konsumen serta evaluasi terhadap atribut yang 

dimiliki produk tersebut. Disamping itu masih ada faktor lain yang turut 

berpengaruh yang pada akhirnya akan menentukan minatnya membeli suatu 

produk. Dalam penelitian ini sikap merupakan faktor yang mendapatkan perhatian 

dari peneliti, karena sikap merupakan faktor yang tepat untuk memprediksi atau 
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meramalkan perilaku konsumen dimasa yang akan datang. Jadi dengan 

mempelajari sikap konsumen diharapkan dapat menentukan apa yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang. Mengawali tahun 2010 nasib Motorola masih 

berada di ujung tanduk. Pada tahun 2010 ini, pabrikan asal Amerika ini hanya 

berhasil menjual 8.5 juta unit di seluruh dunia, dengan hampir seperempatnya 

merupakan smartphone, di mana sekarang praktis hanya smartphone dengan OS 

Android-lah yang jadi andalannya. Kerugian juga masih diderita, tetapi nilai 

kerugiannya mulai menurun dibanding tahun sebelumnya. Yang mengejutkan, 

Apple ternyata berhasil menjual sebanyak 8.8 juta ponsel iPhone, yang berarti 

mengungguli jumlah penjualan Motorola. Dan inilah untuk pertama kalinya 

Motorola terlempar dari posisi 5 besar, serta di lain pihak ini juga menjadi kali 

pertama bagi Apple untuk berada di 5 besar. 

Berikut dapat dilihat data penjualan untuk setiap vendor  handphone di 

pasaran dalam tahun 2008 -2010, sebagai berikut: 

Tabel 1. Peringkat Vendor Hanphone 2008-2010 

Merk 

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 

Dalam jutaan Dalam jutaan Dalam jutaan 

Nokia 101.60 120.1 107.8 

Samsung 55.50 60.8 64.3 

LG 26.50 30.1 27.1 

RIM - 8.1 10.6 

Sony Ericson 9.90 10.3 10.5 

apple - 5.8 8.8 

Motorola 10.90 9.9 8.5 

Total 204 245 229 

Sumber: Mobile Technology, Entertainment & Lifestyle Blog,2010 

Berdasarkan tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa Motorola terlempar 

dari lima besar vendor HP, nampaknya Motorola pesimistis untuk tahun ini, 

penurunan tersebut dapat di mungkinkan karena faktor-faktor antara lain: 
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1.kualitas produknya. 2. sikap konsumen sehingga dapat memungkinkan 

seseorang kurang berminat dalam membeli produk tersebut. Berdasarkan uraian di 

atas bahwa minat beli konsumen sebagai kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian. 

Menurut Mowen (2007) efek hirarki minat beli digunakan untuk 

menggambarkan urutan proses munculnya keyakinan (beliefs). Sikap (attitudes) 

dan perilaku (behavior) yang merupakan tahap pemrosesan informasi. Keyakinan 

menunjukkan pengetahuan kognitif yang dimiliki konsumen dengan mengaitkan 

atribut, manfaat dan obyek (dengan mengevaluasi informasi), sementara itu sikap 

mengacu kepada perasaan atau respon efektifnya. 

Sikap dan kepercayaan terhadap suatu produk merek sebagai salah satu 

faktor lingkungan internal, dapat mempengaruhi seseorang mengambil keputusan 

membeli produk. Sikap konsumen merupakan respon atau penilaian yang 

diberikan konsumen secara konsisten, konsekuen,menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, positif atau negatif, suka atau tidak suka, setuju atau tidak 

terhadap suatu obyek dari gambaran di atas menunjukkan bahwa terdapat alasan 

yang kuat dalam tingginya minat membeli telepon seluler. Rendahnya sensitivitas 

responden terhadap harga, kualitas produknya juga menunjukkan bahwa merek 

menjadi prioritas utama dalam menentukan pilihan diantara telepon seluler yang 

beredar di pasar. Namun demikian perlu dikaji dalam suatu penelitian yang 

mendalam mengenai variabel- variabel yang berpengaruh kuat dalam membeli. 
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Kualitas dapat dinyatakan sebagai sebagai harapan dan persepsi para 

konsumen yang sama baiknya dengan kinerja yang sesungguhnya. Kualitas 

produk harus sesuai dengan yang dijanjikan oleh semua kegiatan dalam bauran 

pemasaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiyono, Bernard NM (2007) 

menunjukkan bahwa kualitas produk merupakan antecedent yang berpengaruh 

terhadap minat beli. 

Pada umumnya konsumen bersedia untuk membeli apabila produk sesuai 

dengan harapan mereka, ketika akan mengkonsumsinya. Sesuai dengan pendapat 

Parasuraman (2001), konsumen mau mengorbankan uang yang dimilikinya untuk 

membeli produk tertentu bila produk tersebut mampu memenuhi harapannya.  

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Kualitas Produk dan Sikap Terhadap Minat Beli Produk 

Handphone Motorola Di Surabaya”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli produk handphone 

Motorola di Surabaya ? 

2. Apakah Sikap berpengaruh terhadap minat beli produk handphone Motorola di 

Surabaya? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat disusun tujuan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk 

handphone Motorola di Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat beli produk handphone 

Motorola di Surabaya. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah dan  mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya Manajemen 

Pemasaran terutama bagi akademisi yang ingin menganalisis pengaruh 

kualitas produk dan sikap terhadap minat beli dan bermuara pada keputusan 

pembelian. 

2.  Bagi perusahaan  

Sebagai bahan informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam perbaikan 

atau peningkatan kualitas produk, serta penngkatan inovasi di setiap 

produknya agar dapat diminati oleh masyarakat. 
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