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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada hakekatnya jika perusahaan dapat menjadi pemimpin pasar melalui 

perjuangan yang panjang dalam memenangkan persaingan bisnis sehingga 

mampu menguasai pangsa pasar terbesar; hasil inovasi kreatif; atau memang 

maenad pihak yang pertama dalam memasuki pasar dengan produknya yang 

spesifik (Tjiptono, 2015). Jika agar tetap menjadi lebih baik diantara persaingan, 

maka perusahaan harus melakukan tiga langkah yang harus dilakukan yaitu: (a) 

perusahaan harus menemukan cara untuk memperluas jaringan pemasaran 

berdasarkan permintaan pasar, (b) melakukan  tindakan  defensive  dan  offensive  

untuk  melindungi pangsa pasarnya, (c) berusaha meningkatkan pangsa pasarnya 

(Kotler, 2013). Oleh sebab itu pentingnya memahami keinginan konsumen dalam 

produk lap top yang diinginkannya telah menjadi perhatian pada berbagai dunia 

pendidikan mulai dari SMP, SLA dan bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. 

Adanya perkembangan teknologi saat ini banyak masyarakat luas tidak jauh dari 

keberadaan laptop dalam kehidupan sehari-hari.Oleh sebab itu tidak asing lagi 

masyarakat dapat mengoperasikan komputer, hal ini sangat mendukung 

perkembangan komputerisasi sebagaimana laptop digunakan dalam kegiatan 

kehidupan sehari-hari (Kurniawan, 2010). Seiring dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi ini sangat berperan penting dalam tingkat kehidupan 

di masyarakat suatu negara atau daerah sehingga dalam penerapannya 
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menimbulkan suatu dampak. Adanya perkembangan teknologi yang semakin 

canggih saat ini terutama dibidang informasi dan komunikasi sehingga orang 

sekarang ini dapat sangat mudah untuk mengakses dunia maya dimana pun 

berada baik lewat handphone atau pun laptop, sehingga hal ini menjadi tugas 

manusia untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana 

mestinya agar bermanfaat dalam kehidupan (Setyawan, 2013). Laptop sudah 

menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia modern sekarang ini. 

Selain memang dengan fungsi yang bisa dibawa kemana saja membuat barang 

elektronik ini populer. Keberadaan laptop di lingkungan pendidikan banyak 

digunakan untuk kegiatan akademis maupun non akademis. Manfaat dari 

penggunakan laptop untuk menunjang kegiatan yang berkaitan seperti mengetik, 

menyiapkan bahan presentasi, membaca dan menyimpan materi pelajran adalah 

bentuk dari kegiatan akademis. Manfaat lain banyak juga laptop digunakan untuk 

kegiatan yang berseberangan dengan dunia pendidikan atau kegiatan non 

akademis seperti memainkan games, chatting, and dan menonton film dan masih 

banyak lagi. Lab Persada Komputer merupakan distributor laptop berdiri sejak 

tahun 2008 di Kota Lumajang, Lab Persada Komputer berdiri karena melihat 

kebutuhan dan permintaan konsumen yang tinggi, perusahaan-perusahaan yang 

memproduksi laptop gencar meng-update produk dengan menluncurkan produk-

produk yang lebih canggih. Bererapa merek yang menjadi produk Persada 

Komputer antara lain merek : Axioo, Asus, HP dan Acer. Memilih merek-merek 

laptop tersebut, konsumen lebih cenderung untuk melihat performance merek 

tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan.  Acer adalah salah satu 
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perusahaan besar yang memproduksi laptop dan merek Acer sudah dikenal di 

Indonesia, bahkan di dunia. Potensi  pasar di Indonesia ini, laptop yang 

diproduksi Acer merupakan laptop dengan merek yang sudah termasuk dalam 

golongan produk yang baik, dan ditawarkan dengan harga yang relatif murah bila 

dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, seperti HP, Dell, Lenovo; Toshiba,  

Sony dan Compaq. Citra baik tersendiri bagi Acer karena menjadi preferensi 

konsumen laptop  dan menunjang nilai dari Acer sendiri. Acer menduduki 

peringkat pertama dalam pilihan pasar sejak Tahun 2010 sd April 2011 dengan 

brand share sebesar 39.2% dengan total satisfaction score (TSS) sebesar 4.399                  

Tabel 1.1 

Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Merek Laptop 
 

 

Merek Tahun 2013 Tahun 2014 Brand Share (%) TSS 

 

 

Acer 1 1 39.20 4.399 

 

 

Toshiba 2 2 16.20 4.246 

 

 

Levono 3 - 3.00 4.145 

 

 

HP 4 7 10.70 4.116 

 

 

Sony 5 6 2.80 4.094 

 

 

Apple 6 3 5.10 4.073 

 

 

Axioo 7 5 3.10 4.015 

 

 

Asus 8 8 3.60 4.005 

 

 

Compaq 9 - 5.20 3.918 

 

 

Dell 10 4 2.70 3.858 

    Sumber: Pengolaan Data “Majalah SWA XXVII 3-12 Oktober, 2015: 62”. 

Top Brand Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada 

merek-merek yang meraih predikat Top atau terbaik. Penghargaan ini diberikan 

berdasarkan penilaian yang diperoleh dari hasil survei berskala nasional 
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dibawah penyelenggaraan Frontier Consulting Group. Top Brand survei 

melibatkan lebih dari 12.500 responden di delapan kota besar dan tercatat 

hampir 500 kategori produk dan menghasilkan lebih dari 1000 merek yang 

mendapatkan predikat TOP. Top Brand Award diberikan kepada merek-merek 

didalam kategori produk tertentu yang memenuhi dua kategori, yaitu: (1) Merek-

merek yang memperoleh Top Brand Index minimum sebesar 10%, dan (2) 

Merek-merek yang menurut hasil data survei berada pada posisi tiga terbaik 

dalam kategori produknya. Pengukuran Top Brand Index dengan menggunakan 

3 parameter, yaitu: (1) top of mind awareness, yaitu didasarkan atas merek yang 

pertama kali disebut oleh responden ketika kategori produknya disebutkan, (2) 

last used, yaitu didasarkan atas merek yang terakhir kali digunakan/dikonsumsi 

oleh responden and (3) future intention, yaitu didasarkan atas merek yang ingin 

digunakan atau dikonsumsi dimasa mendatang. 

   Tebel 1.2 

      Data Top Brand Index (%) Kategori Laptop Tahun 2011 - 2014 

       

 

Merek 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

 

 

Acer 42.10 41.60 39.30 40.20 

 

 

Asus 3.00 6.90 9.40 11.00 

 

 

Lenovo 2.50 3.40 3.70 7.00 

 

 

Toshiba 15.90 14.60 13.60 12.10 

 

 

Dell 2.20 3.50 3.50 3.60 

  Sumber: Data yang diolah 2017 
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa laptop Toshiba mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2011 sd Tahun 2014 yaitu pada tahun 

2011 pangsa pasarnya sebesar 15.90% mengalami penurunan menjadi 12.10% di 

Tahun 2014. Sementara yang mengalami kenaikan pangsa pasarnya adalah laptop 

merek Asus dan Lenovo dan yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

adalah laptop Lenovo. yaitu pada Tahun 2011 pangsa pasarnya hanya sebesar 

2.5% ada peningkatan menjadi 7.0% di tahun 2014. Pesaing utamanya Acer tetap 

menjadi market leader tahun 2014. 

Berlandaskan latar belakang diatas yang telah di paparkan, penelitian ini 

akan diberikan judul “ANALISIS PENGARUH DESAIN PRODUK, CITRA 

MEREK,    DAN  KUALITAS     PRODUK     TERHADAP    KEPUTUSAN 

PEMBELIAN LAPTOP. 

1.1 Rumusan Masalah 
 

           Berdasarkan dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian yang menjadi landasan pada penulisan in antara lain: 

1. Apakah variabel desain produk berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pembelian laptop ? 

2. Apakah variabel citra merek berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pembelian laptop ? 

3. Apakah variabel kualitas produk berpengaruh siginifikan terhadap keputusan 

pembelian laptop ? 

4. Apakah variabel desain produk, citra merek dan kualitas produk secara 

simultan berpengaruh siginifikan terhadap keputusan pembelian laptop? 
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1.2 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk menguji variabel desain produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian laptop. 

2. Untuk menguji variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian laptop. 

3. Untuk menguji variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian laptop. 

4. Untuk menguji variabel desain produk, citra merek dan kualitas produk 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

laptop. 

1.3 Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis: memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep 

terkait variabel yang diteliti. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi pemilik atau pimpinan perusahaan atau perusahaan industri akan 

bermanfaat sabagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi dalam 

mengevaluasi kinerja perusahaan. 

b. Bagi civitas akademis dapat sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau 

literatur secara empiris. 

c. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan suatu 

kebijakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau departemen, 
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dengan bisa memperbanyak melakukan riset, sehingga produktivitas 

dilingkungan pemerintah dapat ditingkatkan.  
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