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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Analisis terhadap kualitas produk pada dasarnya merupakan salah satu 

upaya untuk memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan mampu 

memberikan jaminan kepuasan kepada konsumen. Adanya kualitas produk 

yang baik akan memberikan gambaran sejauh mana upaya perusahaan untuk 

menciptakan kepuasan konsumen atas produk yang ditawarkan. Kualitas 

produk menjadi tolak ukur atas keberhasilan perusahaan untuk mendukung 

agar produk tetap diminati dan tetap menjadi pilihan konsumen. Dimensi 

kualitas produk menurut Tjiptono (2000: 27). Yaitu meliputi performance 

(kinerja), durability (daya tahan), conformance to specifications (kesesuaian 

dengan spesifikasi), features (fitur), reliabilty  (kehandalan), aesthetics 

(estetika), perceived quality (kesan kualitas) dan serviceability (kemampuan 

pelayanan). 

Produk yang memiliki jaminan kualitas yang baik akan mendukung 

upaya menciptakan kepuasan dan akhirnya dapat menciptakan loyalitas 

konsumen. Loyalitas konsumen akan memberikan jaminan bahwa produk 

yang ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, dan pada 

akhirnya dapat memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Loyalitas konsumen dapat digunakan sebagai tolak ukur atas 
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keberhasilan perusahaan dalam aktivitas operasional perusahaan, demikian 

pula halnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. 

Industri telekomunikasi Indonesia saat ini menjadi segmen industri 

yang tumbuh besar dan berkembang pesat. Sektor telekomunikasi telah ikut 

andil dalam memberikan kontribusi pada pendapatan ekonomi negara. Sarana 

komunikasi yang semula hanya berupa telepon rumah (fix line) telah bergeser 

menjadi telepon seluler (mobile phone) atau biasa disebut telepon genggam  

(handphone). Sesuai dengan namanya handphone adalah alat komunikasi 

yang bentuknya tidak lebih besar dari telapak tangan dan dapat dibawa 

kemana saja, dan kini telah menjadi suatu kebutuhan primer bagi 

masyarakat.Fungsinya sebagai alat komunikasi jarak jauh, benar-benar 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk melakukan berbagai 

macam transaksi tanpa dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Dimanapun dan 

kapanpun mereka membutuhkan informasi, mereka hanya tinggal saling 

menghubungi melalui ponsel. Pada awal kemunculannya ponsel menjadi  

suatu barang mewah, yang hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu karena 

harga  per-unitnya mahal sehingga ponsel dulu hanya digunakan oleh orang 

dewasa yang telah bekerja (25 tahun keatas). Tapi saat ini dengan 

berkembangnya industri  ponsel di Indonesia, makin banyak ponsel dengan 

harga murah yang dipasarkan sehingga pengguna ponsel merambah ke usia 

remaja (15-19 tahun) bahkan anak- anak (10-14 tahun).  

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Nielsen Company  Indonesia 

jumlah pemakai ponsel di Indonesia meningkat dari tahun 2005 ke 
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2010(:http://www.teknojurnal.com/2011/03/03/perkembangan-pasar 

handphone-di-indonesia-dari-tahun-2005-hingga-2010). Bahkan dalam 

penelitian tersebut mengatakan pengguna ponsel terbanyak adalah anak-anak 

usia 15-19 tahun bahkan di 2010 terjadi peningkatan 50% untuk usia 10-14 

tahun(http://www.teknojurnal.com/2011/03/03/perkembangan-pasar-

handphone-di-indonesia-dari-tahun-2005-hingga-2010). 

Perkembangan teknologi pada ponsel mempengaruhi jumlah 

penjualan ponsel di Indonesia. Pada awal kemunculan ponsel di Indonesia 

tahun 1984 teknologi yang dipakai pada ponsel adalah  Nordic Mobile 

Telepone (NMT) dengan bentuk ponsel besar dengan berat hampir setengah 

kilogram (430 gram),ponsel ini di jual dengan harga 10 juta per unit. 

Kemudian muncul ponsel generasi kedua di pertengahan tahun 1990-an 

(biasa  disebut 2G). Ponsel 2G beroperasi pada jaringan GSM, dan telah 

menggunakan sinyal digital sehingga ponsel sudah dilengkapi dengan pesan 

suara, panggilan tunggu dan SMS. Kemudian di awal 2001 keluar generasi 

baru 3G, ponsel pada generasi ini telah dilengkapi dengan jaringan yang luas, 

termasuk internet dan video call berteknologi tinggi. Generasi ini kemudian 

di perbaiki di awal 2003, dinamakan generasi 3,5 G. Keunggulannya yaitu 

memiliki kecepatan akses 10 kali  lebih cepat dari 3G, sudah dilengkapi 

dengan teknologi wireless, aplikasi multimedia seperti  video call , game 

online. Dan saat ini ponsel dengan generasi  3,5G inilah yang sedang menjadi 

trend di pasar ponsel Indonesia. Karena untuk meluncurkan  generasi 4G, 
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masih banyak perangkat infrastruktur yang belum memadai di Indonesia. 

Generasi 4G sudah mulai dipasarkan awal tahun 2014 ini.   

Keunggulan dari sistem operasi Android adalah sistem ini memiliki 

lebih dari 1500 aplikasi yang bisa di unduh oleh konsumen tanpa harus 

mengeluarkan  dana tambahan. Dimana hal ini berbalik dengan aplikasi yang 

dikeluarkan oleh  apple store. Bagi pengguna iOS (i Operating System) bila 

mereka ingin mendapatkan aplikasi terbaru maka mereka harus 

mengeluarkan dana lebih untuk  membeli aplikasi tersebut secara  online di 

apple  store. Sehingga banyak kini pengguna iOS mulai beralih kepada 

Android.  Hal ini terbukti pada penelitian  yang dilakukan oleh Garner yang 

dikutip dari  The Jakarta Post, 20 maret 2012. Dimana dalam penelitiannya 

pada kuartal ke-3 tahun 2011, Garner menyatakan bahwa sistem operasi 

Android sudah menguasai 52,3% pasar smartphone se-Asia Tenggara, 

dimana iOS menurun menjadi 15%. 

Salah satu telepon seluler yang menggunakan sistem operasi Android 

adalah Samsung. Samsung adalah suatu perusahaan elektronik yang berdiri di 

Korea dengan spesialisasi pada bidang media, peralatan digital, 

semikonduktor,memori dan integrasi sistem.  Samsung memiliki pangsa 

pasar tertinggi dibandingkan dengan merek yang lain, hal ini ditunjukkan dari 

hasil penjualan Samsung dan hal tersebut ditunjukkan dari hasil Top 5 merek 

smartphone penjualan terbaik tahun 2014 yang diambil dari data 

International Data Corporation (IDC) yang dapat disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan 5 Merek Smartphone Penjualan Terbaik Tahun 2014 

Merek Prosentase Penjualan 
Samsung 73,2% 
Aple 11,4% 
Huawei 6,9% 
Lenovo 5,7% 
LG 2,8% 

Sumber: International Data Corporation (IDC), 2015 

Berdasarkan prosentase penjualan tersebut menunjukkan bahwa 

Samsung memiliki kemampuan tertinggi dalam penjualan produknya. 

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa banyak konsumen yang mulai beralih 

ke sistem operasi Android, sehingga Samsung memanfaatkan hal ini dan 

mengeluarkan produk  smartphone android. Samsung dengan tipe android 

diberi nama Galaxy. Beberapa tipe ponsel Galaxy yang dipasarkan di 

Indonesia diantaranya adalah : Galaxy Y, Galaxy W yang dipasarkan untuk 

kelas junior karena harganya berkisar kurang dari 2 juta rupiah.  Kemudian 

Galaxy S, Galaxy S III dan Galaxy Note, yang dipasarkan untuk kelas  

executive menengah keatas dengan harga produk lebih dari 5 juta rupiah. 

Selain memasarkan produk dengan mengusung sistem operasi Android.  

Perbedaan produk Samsung dengan kompetitor-nya adalah Samsung 

mendesign ponsel-nya dengan dimensi yang lebih tipis dan lebih ramping 

untuk tipe ponsel pada kelasnya agar terlihat lebih  edgy, elegant dan 

berkelas. Dan hal ini membawa nama Samsung Android  Phone untuk 

dinobatkan pada beberapa kategori dalam  Mobile World Congress (MWC) 

2012 di Jakarta. Dalam acara tersebut Samsung memenangkan beberapa 
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kategori : The Best Gadget of The Dragon Year (Samsung Galaxy Note), The 

Best Smartphone (Samsung Galaxy S III), The Best Android Device 

(Samsung Galaxy Note), The Best Innovation Android Device (Samsung 

GalaxyNote) 

(http://www.tempo.co/read/news/2012/03/18/140390913/Menangkan-10 

Penghargaan).  

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy 

dibandingkan dengan tipe lainnya yaitu layar kualitas super amoled sehingga 

membuat layar menjadi sangat pekat, tajam dan sangat jelas serta didukung 

oleh sistem operasi terbaru android OS 4.4.4 kidkat yang mampu 

memberikan tampilan antar muka lebih bagus dan kaya akan aplikasi dan 

fitur-fitur terbaru saat ini. Tipe juga didukung dengan CPU quadcore 1,2 Ghz 

dan GPU adreno 306 merupakan pasangan yang cocok sehingga kinerja lebih 

maksimal anti lag dan sangat lancar main game HD. Selain desain terkini 

yaitu menggunakan besel frame metal yang menjadikan produk lebih kokoh 

dan elegan (http/infohanphone.com). 

Kualitas produk pada dasarnya merupakan keseluruhan ciri serta sifat 

dari barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun tersirat (Kotler, 2005: 351). 

Pentingnya kualitas produk yang dirasakan oleh konsumen akan 

menambahkan persepsi terhadap nilai yang selanjutnya akan mempengaruhi 

keputusan pembelian. Apabila konsumen merasa puas dengan produk yang 
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dibeli, maka akan ada kecenderungan konsumen akan melakukan pembelian 

kembali dan akhirnya menjadi konsumen yang loyal. 

Pembelian kembali dan kepuasaan konsumen memiliki hubungan 

yang positif  dan semakin tinggi level kepuasan maka akan tercipta loyalitas  

yang baik. Loyalitas merupakan prinsip puncak bagi perusahaan selain 

kepuasan. Perang pemasaran sekarang ini menjadi nilai, tidak cukup bagi 

perusahaan hanya berkonsentrasi pada kepuasan pelanggan semata. Sasaran 

pokok perusahaan seharusnya adalah loyalitas pelanggannya. Hal tersebut 

dikarenakan kita memasuki  era pilihan, tidak ada jaminan bahwa pelanggan 

yang puas akan menjadi pelanggan yang loyal. Kepuasan telah meningkat 

menjadi suatu komoditas. Itu hanya proses, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir 

dari perusahaan adalah loyalitas pelanggan  (Keagen, 2003 : 29).  

Pentingnya loyalitas pelanggan dalam pasar bisnis yang ketat saat ini 

tidak diragukan lagi.Pemasar sangat mengharapkan dapat mempertahankan 

pelanggannya dalam jangka panjang, bahkan jika mungkin untuk selamanya. 

Konsumen yang loyal memiliki peran penting dalam meningkatkan 

profitabillitas suatu perusahaan, karena dengan kebiasaan mereka untuk 

mengkonsumsi barang ataupun jasa dari brand perusahaan tersebut secara 

berkala memberikan dampak yang signifikan dalam  jumlah penjualan. Selain 

itu secara tidak langsung pelanggan yang loyal telah membantu perusahaan 

dalam mempromosikan produknya secara cuma-cuma. Pelanggan yang 

merasa puas akan suatu produk secara tidak langsung akan 

mengkomunikasikan dan menawarkan produk tersebut kepada kerabat, teman 
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atau orang lain untuk mencoba dan memakai produk yang dia konsumsi, 

sistem ini biasa disebut dengan nama sistem promosi word of mouth. 

Loyalitas pelanggan bagi bisnis perusahaan untuk memperoleh 

persentase keuntungan yang besar maka banyak perusahaan berusaha untuk 

membuat konsumennya menjadi konsumen setia. Loyalitas pelanggan dalam 

tahap afektif menyatakan bahwa maksud dari loyalitas adalah kepuasan. 

Pelanggan yang puas akan suatu produk ataupun jasa mengarah kepada sense 

of loyalty dan terikat membentuk suatu komitmen dengan perusahaan. Jadi 

pada dasarnya kepuasaan merefleksikan dampak kinerja suatu produk atau 

jasa terhadap perasaan konsumen. Konsumen merasakan apakah konsumsi 

yang dilakukannya telah memenuhi kebutuhan dan keinginannya, apakah 

konsumsi tersebut menyenangkan atau tidak.  

Loyalitas dapat tercipta yaitu dengan kualitas yang baik. Sebagaimana 

telah disebutkan oleh Drucker bahwa produk dan jasa yang berkualitaslah 

yang dicari konsumen untuk memenuhi  kebutuhan dan keinginannya. Unsur 

utama di dalam penciptaan suatu kualitas produk adalah bagaimana 

konsumen mendefinisikan kualitas produk itu sendiri. Konsumen merupakan 

orang yang menerima hasil pekerjaan perusahaan, maka hanya merekalah 

yang dapat merasakan bagaimana dan apakah kualitas produk tersebut sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan mereka. Jadi kualitas dimulai dari pelanggan. 

Untuk tetap mempertahankan pelanggan yang sudah  ada dan untuk menarik 

konsumen baru,maka sangat penting bagi perusahaan untuk terus-menerus 

melakukan perbaikan pada kualitas produknya. Produk yang dipasarkan harus 
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selalu  up to date menyesuaikan dengan trend dan teknologi yang sedang 

”in” di pasaran agar bisa tetap eksis dan bersaing dengan merek lain untuk 

produk yang sejenis. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk Samsung Android Phone Galaxy berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen ? 

2. Diantara variabel pada kualitas produk, variabel apakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap terhadap loyalitas konsumen ? 

C. Tujuan Penelitian 

        Adapun tujuan dari penelitian  ini, yaitu untuk menjawab pokok 

permasalahan yaitu meliputi: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk Samsung Android Phone 

Galaxy terhadap loyalitas konsumen. 

b. Untuk mengetahui variabel kualitas produk yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap terhadap loyalitas konsumen. 

D. Kegunaan  Penelitian 

         Sedangkan bila dilihat dari signifikasi penelitian, penelitian ini di 

harapkan dapat  memberikan manfaat dan kontribusi secara akademis maupun 

praktis yakni: 

1) Secara Akademis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan bagi para 

akademisi mengenai pengaruh  kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. 



10 
 

2) Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan 

produk Samsung Mobile pada khususnya dan perusahaan lain pada umumnya 

yang terkait dengan aspek hubungan kualitas produk dan loyalitas pelanggan. 

 


