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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Peneilitian 

Smartphone adalah piranti yang digunakan utnuk melakukan komunikasi  

sekaligus berfungsi sebagai PDA (personal digital assistant), layaknya sebuah 

komputer. Pada  awalnya  dikenal  dua  jenis  piranti  untuk  kategori  ini  yaitu 

handphone yang hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan PDA yang lebih 

sebagai asisten pribadi dan organizer. Seiringnya perkembangan teknologi yang 

pesat, fungsi-fungsi dari kedua piranti ini digabungkan dan menjadi apa yang 

dikenal dengan istilah smartphone dan pada perangkat ini kita dapat melakukan 

apa saja layaknya kita menggunakan sebuah komputer. Selain itu manfaat dari  

ponsel  pintar  dengan  ponsel  versi  biasa  adalah  manfaat  dari sisi software itu 

sendiri seperti tersedianya layanan akses data. Layanan akses data  ini dapat 

dimanfaatkan oleh setiap pengguna gawai tersebut yang memungkinkan  

penggunanya  terhubung  langsung  dengan  konektivitas  internet  setiap  saat  

dimamapun  kapanpun  sedang  berada.  Layanan  akses  data atau internet   

bermanfaat untuk keperluan browsing, email, chatting hingga posting.  

Iphone termasuk kedalamnya. Pada hakikatnya, Iphone adalah jajaran 

telepon pintar yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. Iphone 

menggunakan sistem operasi telepon genggam iOS Apple yang dikenal dengan 

nama "iPhone OS" sampai pertengahan 2010, sesaat setelah peluncuran iPad. 

Iphone pertama diluncurkan tanggal 29 Juni 2007 dan sampai sekaarang masih 
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mengeluarkan produk terbarunya setiap tahun. Iphone merupakan yang banyak 

dipakai oleh masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Persaingan antar 

perusahaan di Indonesia semakin ketat mendorong perusahaan untuk lebih inovatif 

dan juga kreatif agar tidak kalah dalam persaingan. Banyaknya produk telepon 

pintar di indonesia memberikan keuntungan bagi para konsumen untuk dapat 

memiliki  sesuai dengan kebutuhan dan keinginaannya. Pertumbuhan produk 

smartphone memang luar biasa di dunia termasuk di Indonesia. Grafik dibwah 

ini menunjukan presentase pengguna  yang ada di Indonesia sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Data Pengguna Smartphone di Indonesia Tahun 2016-2018 

Sumber data: Emarkerter 

Dari  gambar tersebut  menunjukan  Indonesia  akan  melampaui 100  juta 

pengguna aktif pada tahun 2018, menjadikannya negara dengan populasi 

pengguna terbesar keempat di dunia (dibelakang China, India dan Amerika). 

Dengan tingginya pengguna di Indonesia serta perkembangan dan kemajuan 

teknologi  yang cepat konsumen semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk  

yang  akan  digunakan  juga akan  semakin  mempersulit  perusahaan  dalam  
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meciptakan asosiasi yang kuat di benak konsumen. Industri teknologi tidak 

hanya mengembangkan aspek teknologinya saja (seperti Broadband Wireless 

Access), tetapi juga infrastruktur teknis (kecepatan akses, aplikasi), infrastruktur 

fisik (perangkat untuk mengakses internet seperti tablet, komputer, Smartphone) 

serta mengembangkan pasar. Dan berdasarkan pernyataan diatas sudah dijelaskan 

bahwa tingkat pertumbuhan  pada masyarakat Indonesia sudah terbilang 

meningkat. Smartphone pun tidak hanya digunakan untuk telepon dan SMS, namun 

sekarang sudah sering digunakan untuk mengakses internet. Pernyataan tersebut 

dikuatkan oleh hasil riset berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Perangkat yang digunakan untuk Akses Internet 

Sumber : APJII dan PUSKAKOM UI 2015 

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa perangkat yang digunakan oleh pengguna 

layanan internet di Indonesia berupa telepon seluler. Keberadaan smartphone 

dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tingginya 

kebutuhan alat komunikasi yang terus meningkat dan berkembang dengan pesat. 

Seiring dengan perkembangan teknologinya masyarakat  Indonesia  yang  
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hidup  di  wilayah  perkotaan maupun dipedesaan mulai mengalami perubahan 

gaya hidup dan semua bisa diakses hanya dengan sebuah perangkat kecil seperti 

memesan makanan, transportasi, tiket pesawat, pakaian, membaca koran, dan 

lain-lain. Tidak heran menjadi barang wajib bawaan setiap orang dalam 

melakukan suatu aktifitas. 

Tak luput dari itu peningkatan pangsa pasar dibidang teknologi komunikasi 

secara tidak langsung juga berdampak pada persaingan antara perusahaan penyedia 

telepon seluler.  Berbagai macam pangsa pasar perusahan telepon seluler yang ada 

di Indonesia misalnya Apple Inc yaitu Iphone, Samsung (Galaxy series), Asus 

(Zenfone), dan Perusahaan lainnya. Para knsumen memiliki kriteria sendiri dalam 

menentukan sikap untuk membeli sebuah produk telepon seluler. Untuk 

meningkatkan persaingan agar dapat tetap diterima konsumen, perusahaan 

telekomunikasi diharapkan secara aktif untuk mendistribusikan dan 

memperkenalkan produk kepada khalayak masyarakat agar dapat menciptakan 

kesan yang melekat pada masyarakat agar konsumen tertarik dan nantinya dapat 

mempertahankan para pelanggan agar tetap loyal terhadap suatu produk.  

Hal ini membuat sejumlah perusahaan teknoligi mengalami pertumbuhan yang 

pesat dan terus melakukan usaha untuk menarik para konsumen baru dan menjaga 

loyalitas pelanggannya. Salah satu usaha dalam meningkatkan loyalitas pelanggan 

adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas sehingga dapat bersaing 

dipasaran. Konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-

fitur paling bermutu, berprestasi, atau inovatif.  
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Perusahaan perlu bekerja keras untuk tetap mempertahankan konsumen agar 

tetap loyal. Dalam menciptakan pelanggan yang loyal bukan sesuatu yang mudah, 

terlebih lagi semakin banyak para pesaing yang siap merebut pelanggan-pelanggan 

setia kita. Untuk Iphone sendiri sudah terkenal memiliki kualitas produk yang baik 

jika dibandingkan dengan produk smartphone lainnya. Namun masyarakat berhak 

memilih sebuah  produk atau jasa dengan merek apapun sesuai kriteria masing-

masing.  

Kualitas akan produk juga sangat penting. Kualitas produk dalam benak 

konsumen dapat menimbulkan kesan akan keunggulan suatu produk karena akan 

manfaat yang diperoleh sehingga ketika konsumen dihadapkan dengan suatu 

produk, konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang memiliki kualitas 

unggul. Seperti hasil penelitian terdahulu dari Ropinov Saputro (2010) dengan hasil 

penelitian bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan.  

Disamping kualitas produk, tinjauan terhadap harga juga penting. Dimana 

harga sangat berpengaruh terhadap loyalitas, dengan harga yang tinggi dari pesaing 

membuat konsumen akan mengambil keputusan untuk berpindah ke pada merek 

lain, begitu juga sebaliknya. Berkaitan dengan harga, hal ini juga dikuatkan oleh 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Dwi Kurniasih (2012) dalam 

penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kekuatan asosiasi (hubungan) 

linier antara variabel harga dengan variabel loyalitas pelanggan adalah kuat. Produk 

yang memiliki kualitas dan harga yang baik akan menimbulkan suatu nilai yang 

sesuai antara manfaat dan biaya. 
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Perusahaan harus dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen akan sebuah 

produk, banyak keuntungan dari konsumen yang puas akan suatu produk atau jasa. 

Pelanggan yang merasa puas nantinya akan menjadikan pelanggan yang loyal pada 

produk atau jasa tersebut. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya 

berusaha menyediakan produk dengan menciptakan sebuah produk yang memiliki 

kualitas yang mumpuni, tak hanya kualitas melainkan dari aspek harga juga harus 

dapat menyesuaikan dan yang terakhir manfaat yang nantinya dapat memenuhi 

kebutuhan atau keinginan konsumen. Kepuasan adalah penggambaran persepsi 

seseorang terhadap manfaat dari suatu produk dengan harapan yang diinginkan. 

Jika manfaat produk tersebut lebih rendah dari harapan yang diinginkan maka akan 

timbul rasa tidak puas, begitu juga sebaliknya apabila manfaat produk tersebut sama 

dengan atau lebih besar dari harapan yang diinginkan maka akan timbul suatu 

kepuasan. 

 Dengan adanya kepuasan, maka akan timbul sikap konsumen seperti loyalitas 

konsumen akan produk tersebut. Maka dari itu perusahaan harus membentuk suatu 

kepuasan yang berdampak terhadap loyalitas pelanggan melalui kualitas produk 

yang baik dan harga yang terjangkau, seperti yang sudah dipaparkan di dalam 

skripsi Risky Nurhayati (2011) dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

variabel independen (X1) yaitu kualitas produk dan variabel independen (X2)  

harga ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) loyalitas 

pelanggan.  

Berikut ini, dilihat pada tabel 1.1 terdapat beberapa produk-produk pesaing 

Apple di Indonesia berdasarkan negara asal pembuatannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Daftar Pesaing Apple Iphone di Indonesia 

No. Merek Negara Pembuat Smartphone 

1 Apple 

Motorola Mobility 

Amerika Serikat 

2 Philips  Belanda  

3 Lenovo 

Xiaomi 

Oppo 

Vivo  

China  

4 Nokia  Finlandia  

5 Nexian 

Evercoss 

Polytron 

Advan 

Axioo 

Smartfren 

Indonesia  

6 Panasonic  

Sony Mobile Communications 

Jepang  

7 BlackBerry Kanada  

8 Samsung 

LG 

Hi Max 

Korea Selatan 

9 Acer 

Asus 

HTC 

Taiwan  

Sumber: wikipedia.org 

Berdasarkan Tabel 1.1 bisa dilihat terdapat banyak perusahaan smartphone 

di Indonesia. Hal ini juga akan menimbulkan sifat kompetitif antara perusahaan 

dengan yang lainnya. Setiap perusahaan akan berusaha untuk merebut pasar yang 

ada di Indonesia dengan menyediakan beberapa produk unggulan yang bervariasi 

baik dari segi kualitas, maupun harga. Iphone sendiri harus hati-hati dalam 
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persaingan di Indonesia, kebanyakan produk yang bersaing di pasar Indonesia di 

dominasi oleh OS android. Berikut ini, dilihat pada gambar 1.3 perbandingan 

spesifikasi produk apple dengan samsung adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.3 

Perbandingan Spesifikasi Iphone X dengan Samsung Galaxy S8 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : AndroidHeadlines 

Dari gambar diatas terlihat Samsung Galaxy S8 memiliki spesifikasi 

hardware lebih tinggi, iPhone X ini telah dibekali dengan sensor Face ID pemindai 

wajah, port Lightning, NFC (untuk Apple Pay), Bluetooth 5.0, Wi-Fi, asisten virtual 

SIRI, dan iOS 11. Sedangkan Samsung Galaxy S8 telah dilengkapi dengan sensor 

fingerprint, face recognition, asisten virtual Bixby, port USB Type-C, Bluetooth 

5.0, Wi-Fi, dan sistem operasi Android 7.0 Nougat yang bisa ditingkatkan hingga 
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Android Oreo. Kecanggihan Iphone X belum dilengkapi dengan Slot memori, dual 

sim dan jack earphone berbeda dengan saingannya tersebut, sehingga menyulitkan 

apabila ingin menambah kapasitas memori serta mendengarkan musik melalui 

headset yang menggunakan kabel. 

Setiap perusahaan akan berusaha untuk merebut pasar yang ada di Indonesia 

dengan menyediakan beberapa produk unggulan yang bervariasi agar dapat 

bersaing dengan kompetitor yang lain sehingga dapat menduduki posisi puncak 

dalam pangsa pasar. Dibawah ini terdapat data yang diperoleh dari techno.id 2016 

mengenai market share Iphone digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Market Share Apple 2015 

Sumber : IDC 2016 

 Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukan Apple berada diposisi petama 

Apple ternyata terpilih menjadi vendor jawara. Sepanjang kalender 2015, si raksasa 

menjual 49,6 juta unit dan menguasai 24 persen pangsa pasar. Sayangnya, fakta ini 

dibarengi dengan hasil penjualan tahunan mereka yang menurun 21,8 persen. 
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Apabila penjualan Iphone menurun akan berdampak pada loyalitas konsumen. 

Loyalitas konsumen terhadap suatu produk merupakan suatu tantangan dan masalah 

yang dihadapi Apple. Hal tersebut menyangkut pada keberlangsungan usaha yang 

dijalankan, sehingga mendorong perusahaan untuk dapat meningkatkan strategi 

pemasaran dan mengamati perilaku konsumen agar nantinya muncul kepercayaan 

konsumen terhadap Iphone. Memahami perilaku konsumen memang bukanlah 

perkara mudah, terlebih lagi setiap konsumen memiliki berbagai macam selera dan 

berbagai harapan mengenai produk yang akan dibeli. 

Mengingat banyaknya persaingan antara perusahaan telepon seluler di 

Indonesia, Berdasarkan data diatas bahwa indonesia termasuk sebagai pasar 

terbesar di Asia Tenggara memiliki jumlah pengguna yang terus bertambah dari 

tahun ke tahun. Dibawah ini data yang didapat dari TOP BRAND AWARD 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

TOP BRAND AWARD 2016 fase 1 

MEREK TBI TOP 

Samsung 43.4% TOP 

Nokia 10.9% TOP 

Blackberry 9.8%  

Iphone 5.8%  

Smartfren 5.4%  

Lenovo 4.0%  

Oppo 3.4%  

Asus 3.2%  

Sumber : topbrand-award.com 
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Berdasarkan Tabel 1.3 tentang survey TOP BRAND AWARD menjelaskan 

bahwa Samsung berada pada posisi paling atas disusul oleh Nokia, Blackberry, 

lalu Iphone berada di peringkat 4, diatas menjelaskan bahwa tingkat kepuasan 

pelanggan (satisfaction) produk dari Iphone tidak berada di puncak. Dimana Brand 

value ini menggambarkan tentang keterkaitan tingkat awareness dan usage secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap usage. Peningkatan usage nantinya akan 

menunjukan akuisisi merek. Akuisisi merek secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

tingkat awareness masyarakat terhadap merek dalam SWA edisi XXIX (12-15 

Septemper 2015). Penurunan kepuasan dapat berdampak pada penurunan 

penggunaan serta kesadaran masyarakat akan suatu produk yang dapat membuat 

pelanggan tetap akan beralih ke merek lain dan menurunkan tingkat loyalitas 

pelanggan, yang mana apabila keloyalitasan pelanggan akan produk Iphone 

menurun akan menyebabkan banyak kerugian yang akan dialami oleh Aplle Inc 

sendiri, seperti contoh menurunnya jumlah pengguna produk Iphone, lalu akan 

berdampak kepada menurunnya jumlah penjualan. Berdasarkan masalah di atas 

Aplle Inc harus membuat strategi, bagaimana caranya dapat mempertahankan 

pelanggan di indonesia agar tetap memberikan kepuasan yang nantinya dapat loyal 

terhadap Iphone dan akan menguntungkan juga bagi pihak Aplle Inc sendiri. 

Aspek harga yang ditawarkan oleh Apple Inc juga menjadi suatu aspek 

untuk dijadikan pertimbangan oleh konsumen untuk membeli produk Iphone. 

Harga produk Iphone baik aksesorisnya serta sparepartnya di bandingkan dengan 

samrtphone lainnya terkadang lebih mahal dibandingkan dengan sistem operasi 

android dan windows yang lebih murah harganya dibandingkan dengan Iphone 
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yang memakai sistem operasi IOS. Samsung, Sony, LG, Nokia dan kompertitor 

lainnya yang menggunakan sistem operasi android dan windows, sehingga akan 

berpengaruh terhadap loyalitas seorang konsumen. Setiap harga yang ditetapkan 

oleh perusahaan akan mengakibatkan tingkat permintaan terhadap smartphone 

yang bermacam-macam. Berikut harga yang ditawarkan oleh Apple Inc di 

Indonesia dengan pesaingnya pada tabel di bawah :  

Tabel 1.4 

Daftar Harga Produk Apple Inc dan Pesaing 2018 

Sumber : iprice.co.id 

Jenis/Tipe Harga 

Iphone X Mulai dari Rp.16.001.000 

Iphone 7 Plus Mulai dari Rp.5.886.000 

Iphone 7 Mulai dari Rp.5.500.000 

Iphone 6s Mulai dari Rp.4.500.000 

Iphone 6 Mulai dari Rp.3.500.000 

Samsung Galaxy S8 Mulai dari Rp.8.288.000 

Samsung Galaxy Note 8 Mulai dari Rp.8.750.000 

Samsung Galaxy A5 Mulai dari Rp.4.172.000 

Samsung Galaxy J7 Prime Mulai dari Rp.2.750.000 

Samsung Galaxy Z2 Mulai dari Rp.785.000 
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Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat terlihat harga produk Apple dimulai dari 

harga Rp.3.000.000 untuk sebuah produk smartphonenya, berbeda dengan 

pesaingnya memuali harganya lebih murah yaitu Rp.785.000. Hal ini akan 

mempengaruhi konsumen dalam mempertimbangkan penggunaan suatu produk. 

Pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen sangat memegang peranan penting, 

dengan tingkat harga yang ditetapkan akan dapat menjadi tolak ukur seberapa besar 

manfaat produk tersebut. Salah menetapkan harga pada produk bisa berakibat fatal 

pada angka penjualan, jumlah penjualan tidak dapat mencapai angka maksimal 

yang mengakibatkan turunnya penjualan. Konsumen Iphone di indonesia baik dari 

kalangan masyarakan yang memiliki ekonomi menengah sampai ekonomi atas 

karena Iphone produk yang harganya cukup mahal, murah atau mahalnya harga 

suatu produk tergantung pada spesifikasi, tipe dan keunggulanya.  

Di Indonesia sendiri berdasarkan letak geografis, populasi terbesar pengguna 

internet ada di Pulau Jawa, dibuktikan dengan data berupa gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Jumlah Pengguna Internet Berdasarkan Wilayah di Indonesia 

Sumber : APJII dan PUSKAKOM UI 2016 
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Gambar 1.4  menjelaskan bahwa penduduk di Pulau Jawa dan Bali adalah 

pengguna internet terbesar di Indonesia, dengan jumlah sebesar 52,0 juta pengguna. 

Data tersebut menjelaskan selain menjadi pulau yang padat dihuni oleh masyarakat, 

juga menjadi pulau yang terbanyak mennggunakan internet di Indonesia. Pulau 

Jawa dan Bali juga memiliki daerah dan juga provinsi yang tidak sedikit. 

Di Jawa Barat, Bandung merupakan kota dengan tingkat penjualan yang 

tinggi. Menurut Sekretaris (Sekda) Kota Bandung Yossi Irianto (2017), jumlah 

warga Kota Bandung sekitar 2,4 juta- 2,5 juta jiwa. Namun, pengguna hanphone di 

Kota Bandung menyentuh angka 5 juta. “Jadi seorang menggunakan lebih dari satu 

unit HP,” terangnya. Menurut Yossi, ini menunjukkan bahwa Bandung merupakan 

smart city.  

Pengguna layanan telepon seluler di Indonesia sendiri kebanyakan adalah 

masyarakat yang masih berumur muda atau remaja. Berikut adalah data pengguna 

layanan internet berdasarkan umur : 

Tabel 1.5 

Data Pengguna Berdasarkan Usia Tahun 2016 

Sumber : Dream Incubator inc 

Usia Pengguna Smartphone (%) 

Dibawah 18 Tahun 17% 

18-25 Tahun 48% 

26-30 Tahun 20% 

Diatas 30 Tahun 15% 
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Pada gambar 1.5 dapat dilihat bahwa pengguna terbesar ada di umur antara 

18-25 dimana rata-rata umur tersebut ada pada tingkatan pendidikan antara SMA 

sampai Universitas. Banyak remaja pada tingkatan usia 18-25 tahun memiliki rasa 

yang konsumtif  dan gengsi untuk sebuah smartphone yang disebabkan oleh rasa 

penasaran pada sebuah kecanggihan pada sebuah alat komunikasi atau telepn 

seluler terutama  keluaran seri terbaru oleh perusahaan teknologi.  

Berbagai strategi telah dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan 

volume penjualan dan bersaing dengan merek-merek lain untuk memperebutkan 

konsumen dalam meningkatkan volume penjualan. Salah satu strategi yang 

dilakukan yaitu dengan cara diimplikasikan melalui harga, kualitas produk, 

promosi, distribusi/tempat, kepuasan konsumen, loyalitas dan lain-lain. 

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan observasi di 

salah satu lembaga pendidikan atau Universitas di Jawa Barat tepatnya di Kota 

Bandung yaitu Universirtas Pasundan Fakultas Ekonomi yang berletak di Jalan 

Tamansari No. 6-8 Bandung. Selain berdasarkan data di atas penulis memilih 

Universitas Pasundan sebagai tempat penilitian karena tempatnya yang terjangkau 

dari penulis, dan banyaknya Mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2016-2017 

yang menggunakan Iphone dan juga yang pernah menggunakan Iphone namun 

sudah berpindah ke merek lainnya. Penulis melakukan prasurvey guna 

menambahkan data untuk memperkuat dasar penelitian yang dilakukan, dengan 

mengambil sebanyak 30 responden untuk prasurvey. Menurut hasil prasurvey yang 

telah dilakukan oleh penulis kepada Mahasiswa yang menggunakan atau yang 

pernah menggunakan Iphone. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan 
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loyalitas pelanggan menjadi menurun. Berikut data hasil prasurvey yang dilakukan 

penulis : 

Tabel 1.6 

Hasil Prasurvey mengenai faktor – faktor yang menyebabkan penurunan 

penjualan Iphone 

Sumber: Penulis  

Variable No.  Pernyataan  
Penilaian Total 

SS S R TS STS 

Proses 

Keputusan 

Pembelian 

1.  

Saya pernah mencari 

informasi mengenai 

Iphone 
8 6 11 4 1 

 

30 

2.  

Saya tertarik terhadap 

Iphone 

SS S R TS STS  

 

30 12 6 4 5 3 

Kepuasan  3.  

Saya merasa puas terhadap 

kualitas yang ditawarkan 

Iphone  

SS S R TS STS  

 

30 6 8 3 5 8 

4.  

Saya merasa puas ketika 

memakai Iphone   

SS S R TS STS  

 

30 5 6 9 4 6 

Loyalitas 

Pelanggan 

5.  

Saya merekomendasikan 

smartphone Iphone 

kepada teman dan 

keluarga 

SS S R TS STS  

 

30 2 3 6 8 11 

6.  

Saya akan membeli 

Iphone kembali apabila 

ada type terbaru  

SS S R TS STS  

 

30 3 3 5 9 10 
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 Dapat dilihat dari hasil kuesioner pra penelitian pendahuluan yang 

dibagikan kepada mahasiswa UNPAS Bandung Jurusan Manajemen 2016-2017. 

Pada variabel loyalitas pernyataan nomor 5 Saya merekomendasikan  Iphone 

kepada teman dan keluarga 6 saya akan membeli Iphone kembali apabila ada type 

terbaru di dominasi oleh jawaban responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju dapat disimpulkan  kebanyakan responden kurang loyal terhadap 

Iphone. Sehingga peneliti menetapkan menggunakan loyalitas sebagai variabel 

dependen dalam penelitian ini. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

rendahnya loyalitas pelanggan maka peniliti melakukan pra penelitian pendahuluan 

yang terkait dengan faktor-faktor dari bauran pemasaran yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan smartphone Iphone di UNPAS Jurusan Manajemen, Berikut ini 

hasil jawaban dari para responden: 

Tabel 1.7 

Hasil Prasurvey mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas  

Bauran 

pemasaran 

No Pernyataan Penilaian Total 

Produk 1. Produk Iphone memiliki 

berbagai tipe 

 

SS S R TS STS 

8 11 7 4 0 30 

2. Kualitas produk Iphone 

baik 

 

SS S R TS STS  

30 5 3 7 8 7 

3. Citra merek Iphone baik di 

bandingkan citra merek 

smartphone lain 

SS S R TS STS  

30 7 6 6 5 6 

4. Desain smartphone Iphone 

menarik bagi anda 

 

 

SS S R TS STS  

30 7 9 9 2 3 
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Sumber : Penulis 

Harga 5.  

Harga yang di tawarkan 

Iphone sesuai dengan 

kualitas produk 

 

SS S R TS STS  

30 4 2 5 11 8 

6  

Harga smartphone Iphone 

relatif terjangkau di 

bandingkan harga 

smartphone merek lain 

SS S R TS STS  

30 0 3 7 9 11 

7.  

Harga jual Iphone tinggi 

SS S R TS STS  

30 2 5 6 9 8 

 

 

Distribusi 8.  

Produk Iphone mudah 

didapat 

 

 

SS S R TS STS  

30 11 9 8 2 0 

9.  

Produk Iphone tersedia di 

berbagai counter 

 

 

SS S R TS STS  

30 9 12 1 6 2 

10.  

Suku cadang Iphone mudah 

didapat 

SS S R TS STS  

30 7 8 9 4 2 

Promosi 11.  

Iklan yang ditayangkan 

Iphone ditelevisi atau 

internet menarik perhatian 

SS S R TS STS  

30 

 
11 6 9 3 1 

12.  

Sering melihat iklan Iphone 

di media cetak maupun 

elektronik 

SS S R TS STS  

30 10 8 7 5 0 

13.  

Iphone sekali kali 

mengadakan discount 

SS S R TS STS  

30 7 7 9 5 2 
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Berdasarkan hasil pra penelitian bisa dilihat Tabel 1.7 yang peneliti sajikan 

pada halaman sebelumnya, hasil kuesioner pada pra penelitian pendahuluan 

menunjukan bahwa faktor-faktor dari bauran pemasaran lah yang paling dominan 

mempengaruhi loyalitas pengguna Iphone. Faktor dominan pertama yang 

mempengaruhi loyalitas pengguna Iphone yaitu  kualitas produk dan yang kedua 

adalah Harga. 

Jadi, berdasarkan hasil kuisioner pra penelitian yang ditunjukan oleh tabel 

1.6 dan 1.7 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang yang berpengaruh 

adalah variabel harga dan loyalitas pelanggan dinilai kurang baik oleh 

Mahasiswa/Mahasiswi Unpas. Karena beberapa faktor tersebut merupakan 

sebagian faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang mana bisa 

berimplikasi ke loyalitas pengguna smartpone iphone. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di 

UNPAS Bandung Jurusan Manajemen Angkatan 2016-2017 yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kualitas produk dan harga. Hasil penelitian tersebut akan 

dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA 

SMARTPHONE IPHONE” (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan Manajemen  Angkatan 2016-2017). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penilitian di atas, penulis menyimpulkan  beberapa 

masalah yang muncul, adapun masalah yang diidentifikasikan tersebut yaitu: 
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1. Penurunan tingkat penjualan smartphone Iphone 

2. Banyaknya pesaing smartphone Iphone 

3. Harga smartphone Iphone masih tinggi 

4. Tanggapan kurang baik terhadap harga smartphone Iphone 

5. Tingkat loyalitasan terhadap smartphone Iphone rendah 

1.3 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah di paparkan, maka dalam 

melakukan penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan responden terhadap kualitas produk smartphone 

Iphone 

2. Bagaimana tanggapan responden terhadap harga smartphone  Iphone 

3. Bagaimana tanggapan responden mengenai loyalitas smartphone Iphone 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas 

pengguna smartphone Iphone di UNPAS Bandung Jurusan Manajemen 

Angkatan 2016-2017 baik secara simultan maupun parsial. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai  dengan  rumusan  masalah,  maka  tujuan  penelitian  adalah  untuk 

menganalisis dan mengetahui : 

1. Tanggapan responden terhadap kualitas produk smartphone Iphone 

2. Tanggapan responden terhadap harga smartphone Iphone 

3. Loyalitas responden dalam menggunakan smartphone Iphone 

4. Besarnya pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pengguna 

smartphone Iphone baik secara simultan dan parsial 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 

penulis, bagi perusahaan dan juga bagi pihak lain. 

1. Penulis 

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan 

dapat lebih memantapkan ilmu yang didapatkan oleh  penulis, khususnya di 

bidang manajemen pemasaran seperti : 

a. Penulis dapat mengetahui  mengenai kualitas produk smartphone Iphone 

b. Penulis dapat mengetahui bagaimana menetapkan harga smartphone 

Iphone 

c. Penulis dapat mengetahui bagaimana loyalitas pengguna smartphoe 

Iphone 

2. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perusahaan 

seperti : 

a. Agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan 

kepada konsumen 

b. Sebagai materi atau acuan dalam menetapkan harga suatu produk, 

khususnya bagi segmentasi tertentu 

c. Agar perusahaan dapat menjaga keloyalitasan pelanggan akan produk 

tersebut, dan menjalin hubungan yang lebih baik antara perusahaan 

dengan konsumen di masa yang akan datang. 
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3. Pihak Lain  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dokumen akademik yang 

nantinya berguna untuk : 

a. Dijadikan sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang ilmu manajemen pemasaran 

b. Sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan melakukan 

penelitian di bidang yang sama. 


