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BAB 1 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar belakang 

 Media alat komunikasi merupakan salah satu medium yang digunakan oleh 

masyarakat untuk melakukan komunikasi.  Berkembangnya semua aspek teknologi, 

khususnya di bidang telekomunikasi, memungkinkan manusia menyadari perlu suatu 

sistem komunikasi yang baik. Hal ini mendorong proses pengembangan telepon yang 

pada akhirnya menciptakan suatu sistem telekomunikasi modern dengan teknologi 

nirkabel yang dikenal dengan istilah telepon genggam.  

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara 2006, 119), media alat 

komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Telepon genggam adalah suatu alat komunikasi yang 

paling praktis karena penggunaannya tanpa kabel, bentuk kecil, ringan dan 

kemudahan dalam memakai. Tetapi pada perkembangannya telepon genggam tidak 

hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang 

seperti Bluetooth, kamera, SMS, MMS, GPRS, GPS, Internet, messanger, dan lainnya 

sehingga memberi fungsi atau manfaat lebih lagi bagi konsumen.  

 Telepon genggam begitu diminati oleh masyarakat di dunia, terutama 

masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data survey tahun 2014, Indonesia menduduki 

urutan keempat sebagai negara dengan pengguna telepon genggam terbanyak. Dari 

jumlah penduduk 237 juta jiwa,pengguna telepon genggam mencapai 250 juta itu 

berarti mencapai rasio 105% (The Globe Journal 2013). Meski mayoritas warga 
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negara di Indonesia memiliki kondisi keuangan dengan kelas sosial menengah ke 

bawah, tetapi kebutuhan pokok tidak hanya didominasi sandang, pangan, dan papan 

seperti zaman Orde Baru. Muncul kebutuhan baru yaitu kebutuhan berkomunikasi. 

Fenomena ini terjadi karena telepon genggam memiliki fungsi dasar yang sama 

dengan telepon untuk berkomunikasi dua arah dan dilengkapi dengan kelebihannya 

yaitu telepon genggam dapat dengan mudah untuk dibawa kemana-mana. Selain hal 

tersebut, seiring dengan berjalannnya waktu dan semakin canggihnya teknologi maka 

melalui telepon genggam dapat mengakses internet sehingga para pengguna telepon 

genggam tidak perlu repot membuka laptop atau komputernya untuk mencari 

informasi melalui internet (The Globe Journal 2013). 

Telepon genggam yang dulunya merupakan barang mewah, sehingga hanya 

kelompok tertentu yang bisa menikmatinya, sekarang dengan mudah 

mendapatkannya. Semua lapisan masyarakat memiliki akses untuk dapat 

menggunakan sarana telekomunikasi untuk berbagai keperluan (Adiningsih 2007, 1). 
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Berikut adalah beberapa brand dari telepon genggam yang banyak diminati oleh 

masyarakat Indonesia 

 

Gambar 1.1. Penjualan beberapa brand telepon genggam 

Sumber: Gartner, 2011 

Dalam memasarkan produk telepon genggamnya, masing-masing perusahaan 

telepon genggam dari berbagai brand memiliki beberapa strategi yang dijalankan 

dengan tujuan untuk menarik awareness publik sehingga setuju untuk melakukan 

pembelian terhadap produknya. Strategi yang dilakukan begitu beragam, sebagai 

contoh Samsung menggunakan strategi iklan di TV untuk menarik perhatian calon 

konsumen, sedangkan Apple tidak perlu mengeluarkan sejumlah biaya besar untuk 

beriklan, pemasaran Apple hanya melalui WOM, lain halnya dengan telepon 

genggam Ninetology yang menjadikan Agnes Monica sebagai brand ambassadornya. 
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Berbagai strategi ini digunakan oleh produsen untuk membuat para konsumen 

melakukan pengambilan keputusan pembelian terhadap produk yang dipasarkannya. 

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnell (1972) pengertian pengambilan 

keputusan adalah : 

“Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara 

bertindak-adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada, jika tidak ada 

keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat”. 

Berdasarkan data yang ada dikatakan bahwa salah satu target pasar dari 

industri telepon genggam adalah kelompok usia 10-17 tahun serta para pelajar dan 

mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya (Nate 2014). Oleh karena itu 

mahasiswa termasuk dalam salah satu target utama dari penjualan telepon genggam 

di Indonesia. Para mahasiswa menjadi sasaran utama bagi perusahaan-perusahaan 

telepon genggam agar para mahasiswa tertarik dan mau melakukan pengambilan 

keputusan telepon genggam merk perusahaan tersebut. Dalam upayanya mewujudkan 

tujuan perusahaan untuk menarik perhatian mahasiwa maka perusahaan-perusahaan 

telepon genggam tersebut perlu melakukan beberapa strategi yang jitu dan tepat, yang 

kemudian dapat memberi dampak action (pembelian) dari para mahasiswa. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih para mahasiswa dari lingkup Tanggerang karena di 

daerah ini terdapat beberapa universitas dari kalangan bawah, menengah hingga kelas 

atas. Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui dari perbedaan kelas sosial tersebut 

apakah alasan mereka dalam membeli telepon genggam berbeda atau justru sama.  

 Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan 

Elaboration Likelihood Model. Teori ini memberi jawaban apakah alasan dari 
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pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para mahasiswa di daerah Tanggerang 

dalam membeli telepon genggam. Ada dua faktor yang menyebabkan pengambilan 

keputusan, yakni : central route dan peripheral route. Dari teori ini kelak akan 

diketahui alasan utama dan alasan pendukung seorang mahasiswa dalam membeli 

telepon genggam dan hal ini akan berguna bagi perusahaan telepon genggam dalam 

memasarkan produknya secara efektif dan efisien (Petty & Cacioppo, 1986). 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Telepon genggam merupakan salah satu produk dengan potensi pasar yang 

besar, dibuktikan dengan pertumbuhan penjualan yang tak terbendung dari industri 

telekomunikasi (Nate 2014).  Dalam hal ini, mahasiswa menjadi salah satu sasaran 

utama bagi perusahaan telepon genggam. Data survey mencatat kelompok usia 

sasaran pasar penjualan telepon genggam dimulai dari 17 tahun keatas dan kelompok 

usia tersebut merupakan sasaran pasar paling besar termasuk mahasiswa di dalamnya 

(Nate 2014). Telepon genggam merupakan produk high-invovement yang berarti 

dalam melakukan pembelian terhadap produk ini dibutuhkan waktu untuk 

pertimbangan (Business Dictionary 2005). Dari kedua fakta tersebut maka 

perusahaan telepon genggam saling beradu strategi agar dapat menarik perhatian 

calon pembelinya ini. Untuk mewujudkan tujuan dari setiap perusahaan telepon 

genggam ini, maka setiap perusahaan perlu mengetahui alasan pasti dari para 

mahasiswa dalam membeli telepon genggam. Sehingga strategi yang dijalankan dapat 

mengenai sasaran dan berujung pada pembelian. Oleh karena itu, perindustrian 
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telepon genggam perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan utama 

para calon konsumen dalam melakukan pembelian telepon genggam.  Untuk 

mengetahui alasan para mahasiswa maka dalam penelitian ini digunakan Elaboration 

Likelihood Model. 

 Menurut Elaboration Likelihood Model terdapat dua tipe rute dalam diri 

seseorang ketika akan mengambil keputusan, penjelasan ini dituturkan oleh dua 

psikolog bernama Petty dan Cacioppo, yakni  (Shimp, 2003) : 

1) Central Route 

Ketika Central Route aktif penerima akan mendengar, melihat, atau 

membaca mengenai atribut dan manfaat sebuah merk namun tidak berarti 

akan menerimanya begitu saja. Karena masyarakat termotivasi untuk 

memperoleh informasi mengenai kategori dari sebuah produk. Masyarakat 

akan menerima sebagian argument namun memberikan argument penolak 

atas sebagian lainnya. 

2) Peripheral Route 

Ketika masyarakat tidak termotivasi untuk menangkap dan memahami 

argument pesan, maka ia dapat menangkap ciri-ciri peripheral dari pesan 

tersebut. Sinyal peripheral melibatkan elemen-elemen yang tidak 

berhubungan dari sebuah pesan. Setelah menangkap sinyal peripheral, 

masyarakat dapat memiliki pemikiran atau emosi sebagai respon sinyal 

tersebut. 
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Dengan mengetahui rute apa yang dimiliki seseorang hal ini akan berlaku 

dalam pengambilan keputusan ketika akan membeli sebuah telepon genggam agar 

pesan yang disampaikan tepat sasaran sesuai dengan target market. Orang yang 

memiliki central route akan membeli telepon genggam dengan merk tertentu 

berdasarkan faktor utama yang dimiliki telepon genggam tersebut contohnya telepon 

genggam tersebut menunjang kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan berkomunikasi. 

Sedangkan orang yang memiliki peripheral route memilih merk telepon genggam 

tertentu berdasarkan faktor pendukunnya saja, seperti bentuk dan ukuran telepon 

genggam yang semakin kecil dan fashionable sehingga terlihat ekslusif 

Seperti yang disebutkan oleh peneliti sebelumnya peran mahasiswa dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pembelian terhadap telepon 

genggam sangat penting. Hal ini berguna bagi produsen dalam 

menentukan strategi yang tepat menarik perhatian konsumen. Dan di lain 

pihak, konsumen juga telah memiliki faktor alasan tertentu dalam 

mengambil keputusan pembelian. Kedua hal ini dapat dijabarkan secara 

detil melalui sebuah teori, yaitu Elaboration Likelihood Model. 
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I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah : 

1) “Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan mahasiswa di daerah Tanggerang dalam membeli 

telepon genggam?” 

2) “Route mana yang paling dominan terkait hal pengambilan 

keputusan mahasiswa di daerah Tanggerang dalam membeli 

telepon genggam?” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan mahasiswa di daerah Tanggerang dalam membeli 

telepon genggam 

2) Untuk mengetahui route mana yang paling dominan terkait hal 

pengambilan keputusan mahasiswa di daerah Tanggerang dalam 

membeli telepon genggam 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan Elaboration 

Likelihood Model dalam pengambilan keputusan pembelian telepon genggam dengan 

menggunakan mahasiswa di daerah Tanggerang sebagai objek penelitian. Teori ini 

digunakan khusus untuk mengetahui pengambilan keputusan para calon konsumen 

terhadap industri telepon genggam di Indonesia. Penelitian ini fokus pada 

perindustrian telepon genggam karena merupakan industri yang paling banyak 

diminati masyarakat serta sifatnya sangat kompetitif. 

I.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini akan memberikan hasil yang sangat berguna bagi perusahaan telepon 

genggam dalam memasarkan produknya secara tepat dan efisien. Dengan mengetahui 

faktor-faktor (central or peripheral route) yang menjadi alasan konsumen dalam 

melakukan pembelian maka dapat bermanfaat untuk membuat strategi iklan atau 

pemasaran yang tepat dan sesuai dengan target market dari perusahaan telepon 

genggam yang terkait. 

I.5.3 Kegunaan Sosial 

Model penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik bagi pihak produsen 

maupun publik. Penelitian ini akan meningkatkan awareness publik dan menyadarkan 

para calon konsumen khususnya para mahasiswa di daerah Tanggerang bahwa dalam 

memasarkan produk telepon genggamnya, produsen begitu memperhatikan faktor-
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faktor tertentu yang menjadi alasan calon konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produknya. 

 

I.6 Sistematika Penelitian 

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam bagian sebagai berikut : 

I.6.1. Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang yang membahas secara mendasar mengenai penelitian ini, 

dilanjutkna dengan identifikasi masalah yang akan dianalisis oleh peneliti, kemudian 

rumusan masalah yang menjadi pembahasan, serta tujuan dan kegunaan dari 

penelitian ini. 

I.6.2. Bab II Objek Penelitian 

Pada bab ini akan diurakan secara lengkap mengenai para mahasiswa dari beberapa 

universitas di daerah Tanggerang yang akan diwawancarai oleh peneliti. 

I.6.3. Bab III Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai beberapa poin-poin penting yang 

dibahas dalam penelitian ini. Mulai dari sejarah telepon genggam, pengertian 

pengambilan keputusan dan Elaboaration Likelihood Model yang tujuannya 

membantu peneliti dalam menganalisis sehingga dapat menjawab identifikasi 

masalah yang ada. 
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I.6.4. Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi metode yang digunakan oleh peneliti, serta sumber data primer dan 

sekunder yang peneliti gunakan untuk penyusunan skripsi ini. 

I.6.5. Bab V Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini membahas hasil penelitian dan jawaban dari identifikasi masalah yang ada. 

I.6.6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus saran 

yang diajukan oleh peneliti terkait hasil penelitian ini. 

 

  

 




