
I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Teknologi komputer berkembang kearah efektifitas dan efisiensi daya 

komputer.  Mengikuti trend perkembangan tersebut diproduksilah secara massal 

komputer portable sejenis laptop. Perbedaan secara fisik antara komputer desktop 

dengan laptop adalah pada ukuran.  Ukuran komputer desktop lebih besar dan 

membutuhkan tempat yang lebih besar, sehingga dilihat dari kepraktisan 

komputer desktop tidak praktis, karena tidak mudah dibawa kemana-mana.  

Mengingat kebutuhan komputer semakin tinggi terutama untuk kebutuhan sehari-

hari, dapat dioperasikan dimana-mana dan dapat dibawa dengan mudah, maka 

pasar komputer laptop berkembang dengan pesat.  Keunggulan laptop adalah 

praktis mudah dibawa untuk berpindah tempat, hemat listrik, sedangkan 

kekurangannya adalah kalah cepat kerjanya dibandingkan dengan komputer 

desktop. Harga komputer laptop yang pada awalnya lebih mahal dibandingkan 

komputer desktop, sekarang harganya sudah tidak jauh berbeda. 

Data dari PC Media (Pinpoint Publication, 2008) menyebutkan bahwa 

adanya penurunan harga laptop mengakibatkan pengguna komputer pribadi 

mengalihkan pembelian komputer pada laptop, sehingga penjualan laptop semakin 

pesat.  Pesatnya penjualan laptop ini menarik banyak produsen laptop untuk 

memproduksi dan memasarkan laptop di Indonesia.  Beberapa merek laptop yang 

dipasarkan di Indonesia antara lain Toshiba, Fujitsu, Acer, HP Compaq, Sony, 

Axioo, A-Note, Asus, MSI, ION, ECS, IBM, Zyrec, NEC dan lain sebagainya. 
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Setiap produsen memiliki berbagai merek dengan berbagai tingkatan harga.  

Tujuannya adalah untuk memasuki semua segmen pasar.     

Adanya berbagai merek dan berbagai jenis produk laptop tersebut 

memberikan keleluasaan bagi konsumen dalam memilih laptop.  Salah satu laptop 

yang terkenal di pasar laptop Indonesia adalah Acer.  Pada awal dipasarkannya 

Laptop Acer memperoleh respon yang baik sehingga langsung dikenal dengan 

baik oleh konsumen di Indonesia.  Hal ini menjadi salah satu kekuatan Acer, yaitu 

menjadi merek yang dikenal baik oleh konsumen laptop.   

Menurut Essael (1987: 11) ada tiga faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan konsumen yaitu: (1) faktor individual konsumen yang 

meliputi pendidikan dan penghasilan konsumen; (2) pengaruh lingkungan; (3) 

strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan variabel yang dapat dikontrol 

oleh pemasar dalam usaha memberi informasi dan mempengaruhi konsumen. 

Variabel ini adalah produk, harga, distribusi dan promosi. 

Untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik 

produk baik mengenai penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. 

Penetapan harga oleh penjual akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian 

konsumen, sebab harga yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung 

membuat konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Karakteristik 

penjual akan mempengaruhi keputusan membeli. Dalam hal ini konsumen akan 

menilai mengenai penjual, baik mengenai pelayanan, mudahnya memperoleh 

produk dan sikap ramah dari penjual. 

ANALISIS PROSES KEPUTUSAN…..,  IRWAN SETIO RAHARJO, Fakultas Ekonomi UMP, 2010



 

3 

Semakin berkembangnya teknologi internet dan semakin mudahnya 

mahasiswa mengakses materi perkuliahan, membuat keberadaan laptop bukan lagi 

barang mewah.  Laptop cenderung merupakan suatu kebutuhan bagi mahasiswa 

untuk mempermudah berbagai penyelesaian tugas perkuliahan. Salah satu 

alterantif laptop yang cukup familir di kalangan mahasiswa adalah laptop merek 

Acer.  Berbagai keunggulan yang ditawarkan Acer antara lain model yang bagus, 

harga jual belinya yang standar, kualitas yang baik, terkenal lebih awet 

dibandingkan laptop yang lain, desain menarik dengan teknologi canggih dan 

mudah dalam penggunaan maupun perawatan.   Tingginya minat mahasiswa 

terhadap laptop Acer dapat diketahui dari cukup banyaknya mahasiswa yang 

memiliki laptop Acer di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Hasil survei dari Display Search, menunjukkan bahwa penjualan Acer 

Aspire One mini-nota PC atau notebook mini Acer pada kuartal ketiga tahun 2008 

mencapai 2.150 juta unit atua menempati 35 % pangsa pasar terbesar kedua dunia.  

Posisi Acer ini menggeser Asus yang menempati tertinggi pangsa pasar global 

sebesar 30,3 % dengan volume penjualan mencapai 1,7 juta unit.  Sementara data 

IDC PC Tracker pada kuartal ketiga 2008, Acer memimpin pasar mini notebook 

dengan mencatatkan penjualan sebesar 15 % dari total penjualan notebook mini di 

Indonesia.  Penyerapan terbesar tercatat berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, DIY, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.  

Hasil survei awal diberbagai outlet di Purwokerto seperti Petra, Madya 

Computer dan  Indokom menunjukkan Acer merupakan salah satu laptop yang 

cukup diminati pasar mahasiswa di Purwokerto khususnya di lingkungan 
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Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman 

Purwokerto dan STAIN Purwokerto.   

Keberhasilan penjualan notebook Acer dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain produk inovatif, pemasaran yang intensif dan jaringan distribusi luas 

berdasarkan skema kemitraan yang dimiliki Acer.  Kedepannya, Acer mengincar 

posisi nomor satu dalam bidang layanan purna jual dengan menyediakan layanan 

premium bagi pelanggannya.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ritawati dkk, 

2001) menyebutkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian antara lain faktor pendidikan, (2) penghasilan, (3) harga, (4) kualitas, 

(5) distribusi, dan (6) Promosi.  Penelitian lain yang dilakukan oleh (Wiwiek 

Dianawati dkk, 2000) menyebutkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh 

nyata dalam pengambilan keputusan pembelian makanan pada waralaba asing 

adalah variabel harga, promosi,  lokasi dan pelayanan dalam hal ini dalah 

kecepatan pelayanannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Proses Keputusan Pembelian 

Laptop Acer Dalam Kaitannya dengan Kepuasan Pemakai (Survey Pada 

Mahasiswa di Purwokerto).”  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Essael (1987: 11) dalam Ritawati dkk (2001) menyatakan terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen yaitu: (1) faktor 

individual konsumen yang meliputi pendidikan dan penghasilan konsumen; (2) 
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pengaruh lingkungan; (3) strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan 

variabel yang dapat dikontrol oleh pemasar dalam usaha memberi informasi dan 

mempengaruhi konsumen. Variabel ini adalah produk, harga, distribusi dan 

promosi. 

Acer merupakan salah satu produk notebook yang banyak diminati oleh 

berbagai kalangan pengguna komputer.   Berbagai keunggulan yagn ditawarkan 

seperti harga terjangkau, desai menarik, pelayanan purna jual yang memuaskan, 

serta kemudanan dan penggunaan dan perawatan menjadikan Acer sebagai produk 

yang banyak dicari.  Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana proses keputusan pembelian Laptop Merek Acer pada mahasiswa 

UMP, UNSOED dan STAIN? 

2. Bagaimana kepuasan pemakai laptop Merek Acer pada mahasiswa UMP, 

UNSOED dan STAIN ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memberikan batasan pada 

masalah proses keputusan pembelian dan kepuasan konsumen terhadap Laptop 

Merek Acer di Purwokerto.  Proses keputusan konsumen melalui tujuh tahap 

dalam proses keputusan pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi, evaluasi 

pasca pembelian dan pilihan untuk tetap memiliki atau menjual kembali. 

Pengambilan keputusan pembelian laptop toshiba dalam penelitian ini dibatasi 
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pada faktor produk, harga, distribusi dan promosi.   Responden dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa yang memiliki laptop Acer di UMP, UNSOED dan STAIN 

dan menggunakan laptop Acer.  Penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 

2009. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui proses keputusan pembelian Laptop Merek Acer pada 

mahasiswa UMP, UNSOED dan STAIN. 

b. Untuk mengetahui kepuasan pemakai Laptop Merek Acer pada mahasiswa 

UMP, UNSOED dan STAIN. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Distributor Laptop Merek Toshiba 

Merupakan referensi dalam pengelolaan pasar dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan sikap 

dan perilaku konsumen terhadap Laptop Merek Acer. 

b. Bagi peneliti 

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, 

menambah pengetahuan dan wawasan serta membandingkan teori-teori 

yang ada dengan prakteknya di lapangan. 
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c. Bagi Konsumen/masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dan 

pengetahuan khususnya apabila hendak mengambil keputusan membeli 

Laptop Merek Acer. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

yang oleh Assael disebut need arousal (Sutisna, 2001). Pada umumnya penulis 

menyatakan tahap ini sebagai tahap menyadari adanya masalah (problem 

recognition). Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, 

maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang 

diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan 

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang 

diinginkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh konsumen melakukan seleksi 

atas alternatif-alternatif yang tersedia. Proses seleksi inilah yang disebut sebagai 

tahap evaluasi informasi. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam 

benak konsumen, salah satu merek produk dipilih untuk dibeli. Bagi konsumen 

yang mempunyai keterlibatan tinggi terhadap produk yang diinginkannya, proses 

pengambilan keputusan akan mempertimbangkan berbagai hal.  

Dengan dibelinya merek produk tertentu, proses evaluasi belum berakhir 

karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian (post purchase 

evaluation). Proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen merasa puas 
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atau tidak atas keputusan pembeliannya. Seandainya konsumen merasa puas, 

maka kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali pada masa depan akan 

terjadi, sementara itu jika konsumen tidak puas atas keputusan pembeliannya, dia 

akan mencari kembali berbagai informasi produk yang dibutuhkannya. Proses itu 

akan terus berulang sampai konsumen merasa terpuaskan atas keputusan 

pembelian produknya.  

Keputusan konsumen dalam membeli produk akan membuat konsumen 

terlibat dalam proses yang dumulai dari tahap pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi evaluasi 

pasca pembelian dan pilihan untuk tetap memiliki atau menjual kembali. 

(Blackwell dan Roger D et al, 2001).  Proses ini dilakukan untuk membeli produk 

dengan nilai tinggi dan penting bagi konsumen, sehingga dengan tahapan proses 

pengambilan yang dilakukan konsumen tidak akan menyesal setelah membeli 

produk.  Hal ini berlaku ketika seseorang ingin membeli komputer.  Mengingat  

komputer adalah produk teknologi tinggi, maka setiap konsumen yang membeli 

akan melalui tahapan pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, 

pembelian, konsumsi evaluasi pasca pembelian dan pilihan untuk tetap memiliki 

atau menjual kembali.  Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

F. Hipotesis 

 

1. Proses keputusan pembelian Laptop Merek Acer pada mahasiswa di UMP, 

UNSOED dan STAIN yang dominan adalah evaluasi sebelum pembelian. 

2. Mahasiswa pemakai Laptop Merek Acer di UMP, UNSOED dan STAIN 

merasa puas.  

Tahapan Pengambilan 

Keputusan 

Menganalisis keinginan 

dan kebutuhan 

Pencarian informasi 

Penilaian alternatif 

Proses pembelian nyata 

Penilaian setelah pembelian 

Harapan  

Kepuasan konsumen  
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