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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik yang mampu 

memuaskan kebutuhan konsumen, yang dinyatakan maupun tidak tidak 

dinyatakan. Kualitas mencakup pula daya tahan produk, kehandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan serta atribut-atribur lainnya. Beberapa atribut 

itu dapat diukur secara objektif dari sudut pandang pemasaran, kualitas harus 

diukur sehubungan dengan persepsi kualitas para pembeli (Hermawan:2011). 

Suatu produk yang berkualitas pasti akan memberikan dampak kepada para 

pemakai setelah mereka merasakan apa yang mereka terima setelah menggunakan 

produk tersebut karena memang pada intinya kualitas didasarkan pada persepsi 

konsumen.  Kinerja produk yang bagus haruslah memberi nilai terhadap harapan 

pembeli karena dengan begitu konsumen akan terpuaskan dengan terpenuhinya 

harapan tersebut. 

Kepuasan adalah semacam langkah perbandingan antara pengalaman 

dengan hasil evaluasi, dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani 

dan bukan hanya nyaman kerena dibayangkan atau diharapkan 

(Foedjiawati:2005). Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja 

produk anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya dengan harapan konsumen. Jika 

kinerja produk sesuai harapan maka konsumen akan merasa senang dan puas, 

begitupula jika kinerja produk tidak sesuai dengan harapan konsumen maka 

konsumen akan merasa kecewa dan tidak puas. Teknik untuk pengukuran 
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kepuasan konsumen dapat menggunakan pengukuran secara langsung dengan 

pertanyaan atau pernyataan mengenai seberapa besar mengharapkan suatu atribut 

tertentu dari seberapa besar yang dirasakan, responden menilai antara kesesuaian 

antara apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan dari pelayanan perusahaan 

(Foedjiawati:2005). Seorang pelangggan yang sudah merasa puas akan 

menunjukkan sikap loyal yang dapat diketahui melalui pembelian ulang ataupun 

mereferensikan kepada orang lain, sehingga akan tercipta suatu komunikasi yang 

positif atas sebuah produk. 

Secara teori, loyalitas pelanggan merupakan satu faktor yang dapat 

memberikan berbagai keuntungan bagi pemasar. Loyalitas ini merupakan perilaku 

pasca pembelian atau penggunaan suatu produk, bentuk dari loyalitas yang dapat 

terlihat sevara empiris adalah pembelian ulang dan perekomendasian 

(Hermawan:2011). Pelanggan yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang 

pada waktu yang akan datang dan memberitahukan kepada orang lain atas apa 

yang dirasakan. Pelanggan yang sudah loyal akan memberikan informasi yang 

positif kepada orang lain, sehingga akan tercipta suatu komunikasi word of mouth 

yang baik (Aykac:2007). Loyalitas konsumen akan memberikan dampak serta 

manfaat yang lebih bagi perusahaan seperti : mengurangi biaya pemasaran, 

menarik pelanggan baru dan merespon ancaman dari para pesaing. 

Pada jaman yang serba canggih saat ini, persaingan bisnis akan semakin 

ketat. Para produsen akan berlomba-lomba untuk berinovasi untuk  menciptakan 

sebuah produk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang 

semakin meningkat, begitu pula dengan industri telekomunikasi. Sebuah produk 
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yang handal haruslah diimbangi dengan kualitas yang bagus, kualitas merupakan 

tolak ukur yang akan dicari konsumen karena kualitas merupakan kunci bagus 

tidaknya produk tersebut. Produsen akan lebih giat merancang sebuah produk 

yang handal dan berteknologi canggih, yang nantinya akan menarik minat 

konsumen untuk membeli. 

Salah satu merek ponsel yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia adalah Blackberry, baik kalangan Low End, Middle End 

hingga High End sudah tahu mengenai produk ponsel yang satu ini. Research In 

Motion (RIM) selaku produsen dari Blackberry yang telah dipasarkan melalui 475 

mitra operator dan channel di 160 negara termasuk Indonesia telah mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat pada industri smartphone. Blackberry 

diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2004 oleh operator selular Indosat dan 

perusahaan Starhub yang merupakan perusahaaan kepanjangan  tangan dari RIM.      

Di Indonesia, Starhub menjadi bagian dari layanan dalam segala teknis 

mengenai instalasi Blackberry melalui operator Indosat. Indosat menyediakan 

layanan Blackberrry internet Service (BIS) dan Blckberry Enterprise Service 

(BES), setelah Indosat berhasl memasarkan Blackberry kemudian muncul dua 

operator besar Indonesia lainnya yaitu Excelcom dan Telkomsel. Layanan yang 

diberikan Blackberry menjadikan jumlah penggunanya meningkat tajam, hingga 

awal tahun 2009 diatas 13 juta orang yang terdiri dari berbagai kalangan 

(Arifin:2009). 
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Blackberry memiliki kemampuan push e-mail serta kemampuan nirkabel 

lainnya serta ponsel Blackberry mempunyai satu kelebihan yaitu memiliki 

aplikasi Blackberry Messanger (BBM) yaitu layanan instant messaging khusus 

yang hanya dapat digunakan oleh sesama pengguna Blackberry melalui jaringan 

RIM. Meskipun telah banyak kompetitor  yamg masuk dalam persaingan pasar 

ponsel di Indonesia, namun ponsel Blackberry tetap menjadi pesaing kuat yang 

tidak akan mudah dikalahkan. Mengandalkan kemampuan push e-mail dan 

Blackberry Messanger (BBM), animo masyarakat masih cukup positif (Tabloid 

PULSA). 

Pelanggan ponsel Blackberry di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan yang cukup pesat, pada tahun 2011 pelanggan Blackberry tercatat 

sebanyak 5,10 juta juta lalu pada tahun 2012 meningkat menjadi 7,25 juta dan 

pada tahun 2013 diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga mencapai 

8,20 juta (Frost & Sullivans Majalah SWA). Berdasarkan hasil survey tersebut 

menandakan bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa kualitas 

Blackberry cukup baik sehingga animo pengguna ponsel Blackberry terus 

meningkat, walaupun popularitas Blackberry di sejumlah negara memang kerap 

dilaporkan meredup. Namun berbeda di Indonesia, ponsel pintar yang identik 

dengan Blackberry Messanger (BBM) ini justru dianggap masih juara 

(www.detikinet.com).  

Berdasarkan hasil survey dari TOP BRANDS FOR TEEN INDEX 2012 di 

Indonesia yang dilakukan di 8 kota, sebagaian besar responden memilih ponsel 

http://www.detikinet.com/
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Blackberry sebagai smartphone yang banyak dipilih oleh mereka. Seperti yang 

tersaji dalam Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 TOP BRANDS FOR TEEN INDEX 2012 

No Merek TBI 

1 Blackberry 61,4% 

2 Nokia 14,7% 

3 iPhone 11,0% 

4 Samsung 3,9% 

5 Nexian 3,0% 

6 Sony Ericson 2,8% 

Sumber : http://www.topbrand-award.com 

Berdasarkan hasil survey diatas menunjukkan bahwa ponsel Blackberry 

masih sangat digemari oleh kalangan masyarakat di Indonesia, mengingat 

ketatnya persaingan industri smartphone saat ini, namun hal ini haruslah 

diimbangi dengan peningkatan kualitas dan inovasi yang harus disematkan pada 

ponsel Blackberry dikarenakan kecanggihan teknologi yang semakin lama 

semakin berkembang. Dalam perkembangannya, ponsel Blackberry mengalami 

beberapa problem atau kendala dalam kinerja yang membuat beberapa konsumen 

mengeluh atas hal ini.  

Konsumen menganggap kualitas produk Blackberry kurang maksimal 

karena tidak jarang juga terjadi phone errror yang mengharuskan pengguna untuk 

melakukan pelepasan baterai ponsel dan menunggu proses reboot yang cukup 

lama. Kualitas produk yang diberikan oleh produsen smartphone sangatlah 

penting dan signifikan pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, 

bukan hanya nkemampuan smartphone yang canggih saja akan tetapi juga kualitas 

produk yang tahan lama atau awet juga harus menjadi bahan pertimbangan para 

produsen karena kualitas atau mutu sering diartikan sebagai komposisi teknis dari 

http://www.topbrand-award.com/
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suatu produk. Dengan adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para 

pengguna Blackberry, maka diharapkan produsen tidak hanya berkonsentrasi pada 

inovasi dan memunculkan aplikasi smartphone baru yang lebih canggih saja tetapi 

juga meningkatkan dan mempertahankan kualitas dari produk Blackberry.      

Saat ini ponsel Blackberry telah banyak dimiliki oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan, Blackberry tidak hanya berfungsi sebagai  ponsel untuk 

hiburan saja melainkan Blackberry juga dapat menjadi sebuah media komunikasi 

yang baik untuk berbisnis. Hal ini berlaku pula di kalangan para mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, rata-rata 

mereka saat ini merupakan pengguna ponsel Blackberrry. Para mahasiswa ini 

yang sejatinya memilki jiwa berbisnis yang kuat dan dilatih untuk memiliki serta 

mengembangkan jiwa seorang entrepreneur agar saat mereka terjun  dalam dunia 

kerja nanti sudah memilki bekal yang cukup. Dengan adanya peluang bisnis yang 

semakin terbuka saat ini, sebuah media komunikasi dituntut untuk untuk 

mempunyai kinerja yang yang baik saat dibutuhkan. Meskipun dengan adanya 

beberapa kekurangan dalam hal kinerja produk Blackberry, mereka tetap memakai 

ponsel tersebut dalam kegiatan sehari-hari mereka. 

Dari latar belakang serta melihat fenomena yang terjadi, maka peneliti 

teryarik untuk mengadakan  penelitian tentang hubungan kualitas produk terhadap 

kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan mengangkat judul “Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pemilik Ponsel Blackberry” (Studi 

Pada Mahasiswa Pemilik Blackberry di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka perumusan 

masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pemilik ponsel Blackberry? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pemilik 

ponsel Blackberry? 

3. Apakah kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas pemilik 

ponsel Blackberry? 

4. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui 

kepuasan konsumen pemilik Blackberry? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas 

perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas 

konsumen. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen. 

d. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui 

kepuasan konsumen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu terutama pada bidang ilmu Manajemen Pemasaran. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

struktur yang memadai dalam mengukur pengaruh kualitas produk terhadap 

kepuasan dan loyalitas konsumen serta diharapkan dapat dipakai sebagai 

acuan untuk riset-riset mendatang. Di samping itu hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi bagi organisasi dalam 

pengambilan keputusan sehubungan dengan meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas konsumen khususnya pada industri smartphone. 

 


