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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh 

produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha memfokuskan pada 

kualitas produk dan membandingkannya dengan kualitas yang ditawarkan 

oleh perusahaan pesaing, akan tetapi, suatu produk dengan penampilan 

terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih baik bukanlah merupakan produk 

dengan kualitas produk dengan kualitas tertinggi jika tampilannya bukanlah 

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. 

Samsung Android merupakan ponsel pintar yang cukup laris 

dipasaran, ponsel Samsung terbilang  cukup baik menurut  pembahasan 

artikel yang ditulis putrisekar dimajalah artikel.co.id (20 agustus 2014) 

menyatakan bahwa kualitas produk samsung terbilang cukup baik dilihat dari 

segi kualitas build pada prosesor yang digunakan, kualitas kamera, sistem 

operasi dan kualitas layar yang digunakan namun masih ada kekurangan 

material pada produk ponsel Android Samsung. 

Kepercayaan terhadap merek memegang peranan yang penting dalam 

terciptanya loyalitas konsumen terhadap suatu merek tertentu. Menurut 

Ferrinadewi (2008:150), kepercayaan konsumen terhadap merek hanya dapat 

diperoleh bila pemasar dapat menciptakan dan mempertahankan hubungan 
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emosional yang positif dengan konsumen. Hubungan emosional yang positif 

ini harus dibangun selama jangka waktu yang tidak pendek namun harus 

dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Kepercayaan yang terus 

dipelihara akan menghasilkan loyalitas. 

Kepercayaan merek Samsung terus mengalami peningkatan sejak 

Samsung mengeluarkan ponsel Android pada tahun 2009. Menurut 

nusagps.com Samsung dianggap sebagai merek terbaik ponsel pada tahun 

2013, Samsung. OS Android ponsel Smart Samsung telah cukup merevolusi 

pasar internasional. Respon masyarakat terhadap produk terbaru dari 

Samsung lebih dari menggembirakan dan membantu Samsung untuk 

menangkap sebagian besar saham di pasar modern. 

Dalam kepercayaan merek pasti ada persaingan antar produk. Salah 

satu unsur kunci dalam persaingan adalah kualitas produk yang  disediakan 

penjual. Kotler (2007:94) menjelaskan salah satu nilai utama yang diharapkan 

oleh pelanggan dari pemasok adalah mutu produk dan jasa yang tinggi. Dari 

pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa mutu atau kualitas produk dapat 

mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk memperoleh produk 

tersebut. Pelanggan yang loyal atas produk  yang dibelinya cenderung 

melakukan pembelian ulang produk yang sama. Kualitas produk yang baik 

akan menciptakan kepuasan pelanggan, dan  membentuk loyalitas bagi 

pelanggan. 

Untuk menciptakan loyalitas pemasaran harus dapat menciptakan 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek, Loyalitas merek menunjukkan 



3 

 

 

 

adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan merek tertentu dan ini sering 

kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan. Karena loyalitas 

konsumen terhadap merek tidak dapat diuji tanpa adanya kepercayaan 

konsumen terhadap merek. Pelanggan dihadapkan dengan berbagai produk 

dengan merek tertentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu 

produk yang dibutuhkan adalah ponsel atau ponsel yang digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang 

sangat penting. Dengan adanya ponsel semakin mudah, lancar dan tepat 

waktu saat berkomunikasi, maka dari itu sangat praktis dan efisien 

menggunakan ponsel dalam berkomunikasi. 

Salah satu produk dalam beberapa tahun terakhir ponsel mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Produk ponsel dari berbagai merek terus 

menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menarik minat konsumen dan 

juga dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produknya. Dalam hal 

ini, konsumen akan dimanjakan dengan berbagai produk yang sangat menarik 

melalui layanan yang diberikan pada masing-masing merek ponsel tersebut, 

disinilah loyalitas konsumen akan diuji. 

Samsung saat ini dikenal sebagai produsen ponsel Android terbesar 

didunia. Bahkan popularitasnya mampu mengalahkan Apple iPhone 

sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Penjualan Smartphone Di Seluruh Dunia 

Company 2012 

Unit 

2012 market 

Share (%) 

2013 

Unit 

2013 Market 

Share (%) 

Samsung 45.603 29.7 71.380 31.7 

Apple 28.935 18.8 31.899 14.2 

LG 5.827 3.8 11.473 5.1 

Lenovo 4.370 2.8 10.671 4.7 

ZTE 6.331 4.1 9.687 4.3 

Others 62.704 40.8 90.213 40.0 

Total 153.772 100.0 225.326 100.0 

. Sumber : http://tekno.kompas.com 

 

Penjualan ponsel pintar berhasil melewati penjualan ponsel fitur, 

menurut laporan pasar ponsel kuartal kedua 2013 dari lembaga riset Gartner. 

Android semakin mendominasi pangsa pasar sistem operasi ponsel pintar, 

Pada kuartal kedua 2013, Gartner mencatat penjualan ponsel diseluruh dunia 

mencapai 435 juta unit, atau naik 3,6 persen dari periode yang sama tahun 

lalu. Dari jumlah tersebut, penjualan ponsel pintar mencapai 225 juta unit 

atau naik 46,5 persen dari kuartal kedua tahun 2012. 

Sementara penjualan ponsel menjadi 210 juta unit atau turun 21 

persen dari tahun ke tahun. Penjualan ponsel pintar diberbagai belahan dunia 

terus mengalami pertumbuhan. Namun, Gartner mencatat, kawasan Asia 

Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur, menunjukkan tingkat pertumbuhan 

http://tekno.kompas.com/
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ponsel pintar tertinggi, masing-masing mencapai 74,1 persen, 55,7 persen, 

dan 31,6 persen. Gartner mencatat Samsung masih menjadi produsen ponsel 

pintar terbesar didunia. Pangsa pasar perusahaan asal Korea Selatan ini 

mencapai 31,7 persen, naik dari 29,7 persen pada kuartal kedua 2012. 

 Perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone terbesar 

didunia cukup lama. Awal kesuksesan Samsung didunia smartphone dimulai 

pada 27 April 2009. Saat Samsung meluncurkan ponsel Android pertamanya, 

yakni Samsung i7500. Ponsel ini menawarkan layar sentuh AMOLED 

berukuran 3.2 inci. OS (operasi sistem) yang digunakan pada ponsel ini 

adalah OS (operasi sistem) Android Cupcake 1.5. Keberhasilan Samsung 

dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. 

Ponsel ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010. tingkat penjualan 

ponsel inipun cukup tinggi. Pada Januari 2011, Samsung berhasil menjual 

ponsel ini sebanyak 10 juta unit (kompas.com). 

Desain ponsel Samsung terlihat elegan dan mewah bila dilihat secara 

cermat. Dilengkapi teknologi terbaru baik sistem operasi dan juga spesifikasi 

maupun fitur-fitur yang lengkap mengikuti perkembangan teknologi gadget. 

Samsung memang selalu up-to-date dibidang teknologi modern sehingga 

setiap pengguna gadget baik ponsel maupun smartphone dan teknologi 

elektronik buatan Samsung lainnya akan merasa sangat puas. 

Samsung Android merupakan ponsel yang laris di semua kalangan 

Faktor-faktor yang menyebabkan smartphone Android murah penuh 

keterbatasan, yaitu ada pada baterai уаnɡ сераt terkuras ѕеhіnɡɡа mеrеkа 
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terpaksa mengisi ulang sepanjang hari, Tidak dapat update OS Android 

terbaru Samsung memang rajin memberikan update Android versi terbaru ke 

ponsel-ponsel buatannya, sering restart sendiri. SеƖаіn іtu, pengguna juga 

mengelukan tampilan layar уаnɡ Ɩеbіh gelap ԁаrі layar ponsel lainnya. 

Kondisi іnі mempengaruhi pengalaman saat browsing ԁаn membaca pesan 

ԁаƖаm ponsel. (Matiuuss 27-Maret-2013) 

Berdasarkan fenomena diatas, terlihat bahwa Samsung masih mampu 

mempertahankan pelanggannya di tengah ketatnya persaingan antar 

perusahaan khususnya produksi ponsel. Oleh karena itu peneliti tertarik 

melakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas 

Produk Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Pengguna Ponsel 

Android (Pada Pengujung Di Telepone Seluler Mall Malang Plaza). 

Penelitian akan dilakukan pada pengunjung di Pusat ponsel Mall Malang 

Plaza yang telah memakai produk-produk Samsung selama satu tahun lebih.  

 

B. Rumusan Masalah. 

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas produk, kepercayaan merek dan loyalitas pelanggan 

pada pengguna Samsung Android di Mall Malaang Plaza? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pengguna ponsel Samsung Android di Mall Malang Plaza? 
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3. Apakah kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pengguna ponsel Samsung Android di Mall Malang Plaza? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian 

yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kualitas produk, kepercayaan merek dan loyalitas 

pelanggan pada pengguna ponsel Samsung Android di Mall Malang Plaza. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan manfaat dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebagai salah satu referensi untuk 

penelitian selanjutnya, terutama untuk peneliti yang berhubungan dengan 

kualitas produk dan kepercayaan merek tehadap loyalitas. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar pembatasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian ini dapat 

terarah, maka peneliti memberi batasan pada variabel  variabel kualitas 
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produk Kotler dan Armstrong (2004:286) dimensi kualitas produk yaitu: 

Kinerja, Feature, Keawetan. Sedangkan kepercayaan merek dengan Kotler 

(1996; 200) yaitu: atribut, manfaat, nilai. Dan populasi dalam Penelitian ini 

pembelian ulang ponsel Samung Android  pada pengunjung telepon seluler 

Mall Malang Plaza. 

 


