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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu alat elektronik terutama laptop semakin 

berkembang, hal ini di tandai dengan sering munculnya berbagai jenis laptop 

dengan memberikan harga terjangkau dan memiliki kualitas baik. Laptop 

menawarkan kenyamana tinggi, mudah dibawa, fleksibilitas, dan memiliki nilai 

lebih dari satu komputer tradisional. Dengan kelebihan yang di miliki laptop, 

pengguna laptop tidak hanya kalangan remaja tetapi hingga orang tua dan anak - 

anak. Seiring munculnya berbagai jenis laptop, maka persaingan antar 

perusahaan semakin ketat karena mereka akan berlomba – lomba untuk menarik 

para konsumen dengan cara terus mencari pasar atau konsumen agar tidak di 

tinggalkan oleh konsumen dan dapat mencapai target. 

Industri elektronik merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, karena 

permintaan konsumen akan alat elektronik masih cukup tinggi. Dengan jaman 

modern seperti sekarang ini, manusia modern ingin selalu tampil stylish dan 

serba up to date. Dengan demikian perusahaan yang dapat menjual produknya 

adalah perusahaan yang mengetahui kebutuhan para konsumen. 

Menurut Suhanda Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer 

Indonesia (APKOMINDO), mengatakan, pertumbuhan pasar komputer di 

Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Pasifik. Karenanya, penetrasi teknologi 
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informasi negeri ini berpeluang terus berkembang. Tingkat penetrasi Teknologi 

Informasi (TI) di Indonesia saat ini sebesar 4% naik dari 3% dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2010 ini penjualan komputer diharapkan meningkat 

35% menjadi 3,8 juta unit dari 2,8 juta unit dari tahun sebelumnya. Secara umum 

pasar laptop di Indonesia masih dikuasai oleh brand - brand asing. Namun laptop 

lokal juga terus mengalami pertumbuhan. Tahun ini pertumbuhannya bisa 

mencapai 35 persen. (http://bataviase.co.id/node/178514)  

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia 

(APKOMINDO) Merry Harun laptop lokal, makin menguatkan pasar. Laptop 

lokal juga lebih fleksibel dan dari sisi kualitas tidak kalah dengan produk luar. 

Kelemahan dari laptop lokal hanya pada skala ekonomi yaitu dari sisi harga. 

Laptop lokal tidak kalah dengan buatan asing bahkan bisa lebih baik dari produk 

luar, maka dari itu pasar laptop lokal akan terus tumbuh dan berkembang. 

(http://bataviase.co.id/node/398520) 

PT Tera Data Indonusa adalah perusahaan lokal yang bergerak di bidang 

IT, yang mampu bersaing dengan perusahaan asing yang memasuki pangsa pasar 

di Indonesia dengan produknya yaitu Axioo. Sejak tahun 2005 Axioo adalah 

produsen laptop yang memakai ‘brand’ asli dari Indonesia. Saat ini Axioo telah 

berhasil menjadi perusahaan terdepan di industri komputasi dan teknologi 

informasi nasional. Bahkan Axioo telah merambah pasar yang lebih luas di 

berbagai negara Asia Tenggara dan Eropa.  

http://bataviase.co.id/node/178514
http://bataviase.co.id/node/398520
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Axioo selalu berupaya untuk melakukan inovasi dan menghadirkan produk 

– produk tekhnologi informasi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasaan konsumen, Axioo memiliki beberapa seri untuk jenis laptop dan 

notebook seperti seri Zetta, Neon, dan Pico. Axioo akan selalu menyediakan 

teknologi informasi yang ideal dan fungsional bagi kehidupan masyarakat 

modern.  

Axioo memiliki beberapa pesaing yang cukup berat baik yang berasal dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa pesaing Axioo dari dalam negeri 

seperti: A-Note, Zyrex, Byon, BenQ. Sedangkan pesaing Axioo yang berasal dari 

luar negeri seperti: Apple, Toshiba, Acer, Dell, HP, Lenovo, dan Asus. 

Walaupun memiliki banyak pesaing Axioo tetap bisa meningkatnya penjualan 

sekitar 50% setiap tahunnya. Axioo juga menargetkan akan menjadi market 

leader di Indonesia pada tahun 2012. Saat ini Axioo berada di di peringkat ke 

delapan pada laptop dan notebook terbaik di Indonesia dan yang masih 

mendominasi adalah merk luar seperti Apple, Toshiba, Acer, Asus, HP, dan 

Lenovo.  
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Tabel 1.1 

Peringkat Laptop (Notebook) Terbaik 

 

1.  
 

Apple MacBook  5.00

2.  
 

Lenovo G450 (Notebook)  5.00

3.  
 

Acer Aspire One (Notebook)  4.80

4.  
 

Acer (Notebook)  4.70

5.  
 

Asus K40IN-A1 (Notebook)  4.50

6.  
 

Laptop TOSHIBA  4.33

7.  
 

Acer 4540 (Notebook)  4.00

8.  
 

AXIOO PICO (Laptop)  4.00

9.  
 

HP Mini Note (Notebook)  3.50

(http://indorating.com/irating.php?vpid=55010304) 

Dari tabel di atas walaupun masih di dominasi oleh merk atau brand asing, 

merk Axioo mampu bersaing di pasaran. Dan telah di jelaskan sebelumnya 

tingkat penjualan dapat meningkat hingga 50% tiap tahunnya,hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dapat dikarenakan kebutuhan 

http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Apple%20MacBook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Lenovo%20G450%20Notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_aspire_one_notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Asus%20K40IN-A1%20Notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Laptop%20TOSHIBA&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Acer%204540%20notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=AXIOO%20PICO%20Laptop&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=HP%20Mini%20Note%20Notebook&vpid=55010304�
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Apple%20MacBook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Lenovo%20G450%20Notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_aspire_one_notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=acer_notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Asus%20K40IN-A1%20Notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Laptop%20TOSHIBA&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=Acer%204540%20notebook&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=AXIOO%20PICO%20Laptop&vpid=55010304
http://www.indorating.com/produk.php?vproduk_id=HP%20Mini%20Note%20Notebook&vpid=55010304
http://indorating.com/irating.php?vpid=55010304
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seseorang atau konsumen terhadap barang atau yang diinginkan. Kebutuhan 

konsumen di pengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan 

sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya, dan proses ini pengaruh bagi konsumen dan 

masyarakat. 

Perilaku konsumen juga di pengaruhi oleh gaya hidup, karena gaya hidup 

merupakan salah satu indikator dari faktor pribadi yang turut berpengaruh. Jika 

diartikan gaya hidup merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang 

secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan.  

Sebagai langkah awal penelitian ini, peneliti melakukan prasurvey pada 

Tanggal 18 Oktober 2010 dengan 30 responden yang menggunakan laptop 

Axioo. Prasurvey ini di lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang alasan – alasan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan 

pembelian laptop Axioo.  

Variabel – variabel yang mempengaruhi dalam pembelian laptop Axioo: 

NO Variabel – variabel yang mempengaruhi konsumen 
dalam keputusan pembelian laptop Axioo 

Jumlah 
responden  

1 Banyak varian warna 5 

2 Memiliki warna menarik 11 
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3 Garansi resmi 9 

4 Bentuk atau modelnya menarik 6 

5 Ukuran laptop Axioo tidak terlalu besar 1 

6 Keyboardnya dapat digunakan dengan baik 8 

7 Jenis layar LCD 2 

8 Kapasitas memory lebih besar dari merk lainnya 2 

9 Ada Bluetoothnya  7 

10 Software yang di tawarkan Axioo asli  6 

11 Fiturnya tidak kalah dengan merk lain 5 

12 Daya tahan baterry lebih lama 3 

13 Jenis intel prosesornya yang modern 9 

14 Dapat di gunakan untuk mengetik 10 

15 Dapat di gunakan untuk internet 4 

16 Dapat di gunakan untuk barmain game 5 

17 Dapat di gunakan untuk membuat tugas 7 

18 Harga terjangkau 27 

19 Penghasilan orang tua 16 

20 Mendapat potongan harga 5 

21 Saat membeli di pameran mendapat bonus  8 

22 Ikut – ikutan teman 5 

23 Mengikuti trend gaya hidup 7 

24 Merk sudah terkenal 8 

25 Merk dalam negeri 4 
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Dari dari data di atas, terdapat variabel - variabel yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian laptop Axioo. Dalam  

pengambilan keputusan pembelian dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek terhadap produk – produk yang ditemukan. Brand juga memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pembelian. Brand adalah produk 

plus dan berhak meminta konsumen untuk memberikan pengorbanan extra. 

Tanpa sebuah brand sebuah produk hanya menjadi komoditas. Setiap brand 

adalah produk, tetapi tidak semua produk adalah brand. Suatu brand sulit di tiru 

oleh pesaing karena persepsi yang konsisten dari konsumen atas nilai suatu brand 

tidak mudah di ciptakan. Konsumen akan menimbang kebutuhannya untuk 

memilih spesifikasi yang cocok, tidak memaksakan spesifikasi tinggi agar 

memperoleh harga akhir yang lebih baik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP MEREK 

AXIO STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo?  
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b. Faktor yang paling dominan mempengaruhi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijaprnata dalam keputusan pembelian laptop Axioo? 

c. Bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata terhadap 

Axioo yang merupakan brand dalam negeri?  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo.  

b. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam keputusan pembelian laptop Axioo. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar tanggapan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata terhadap Axioo yang merupakan brand dari Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitiuan 

a. Bagi perusahaan. 

Untuk memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian laptop Axioo dan 

untuk mengetahui pandangan konsumen tentang produk Axioo yang 

menggunakan brand Indonesia 

b. Bagi masyarakat umum. 
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Dapat memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat umum terutama 

calon pembeli laptop Axioo. 

c. Bagi peneliti. 

Dari hasil penelitian di harapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman. 
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