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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Setiap orang pasti memiliki kesan atau persepsi terhadap suatu produk. 

Persepsi yang bertahan lama, dibentuk melalui pengalaman, dan bersifat relatif 

konsisten akan membentuk citra merek. Sikap dan tindakan konsumen terhadap 

citra merek merupakan salah satu unsur penting yang mendorong konsumen 

untuk membeli suatu produk (Saputri dan Pranata, 2014). Tuntutan permintaan 

akan suatu produk barang yang semakin berkualitas membuat perusahaan yang 

bergerak diberbagai bidang usaha berlomba-lomba meningkatkan kualitas 

produk demi mempertahankan citra merek produk yang dimiliki, hal tersebut 

yang menjadi pentingnya citra suatu merek.  

 Kualitas produk dapat menentukan sejauh mana merek dapat 

mempengaruhi penilaian konsumen terhadap citra merek dari suatu produk. 

Citra merek yang kuat merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan, 

karena citra merek merupakan aset perusahaan yang  sangat berharga (Rohmah,  

2015). Citra merek merupakan aspek penting, semakin baik citra merek suatu 

perusahaan maka semakin besar pula sebuah perusahaan tersebut melebarkan 

pangsa pasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen tidak hanya 

terpaku pada citra merek, kualitas produk juga sangat mempengaruhi dalam 

keputusan pembelian suatu produk (Prasastiningtyas, 2015). 
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 Kesan yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu merek, tidak luput 

dari keunggulan, kekuatan dan keunikan suatu merek. Ketiga peran tersebut 

masuk didalam variabel-variabel yang memiliki peran penting dalam citra 

merek. Merek yang unggul membuat konsumen percaya bahwa atribut dan 

manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Kekuatan merek bergantung dari informasi yang masuk 

dalam ingatan konsumen dan konsumen memikirkan arti informasi pada suatu 

produk atau jasa tersebut untuk diingat. Merek harus unik dan menarik agar 

produk tersebut memiliki ciri khas dan sulit untuk ditiru pesaing, serta 

memberikan kesan yang cukup membekas terhadap ingatan konsumen (Saputri 

dan Pranata, 2014). 

 Berbagai cara digunakan oleh perusahaan untuk menarik citra merek yang 

positif di mata konsumen, seperti yang diketahui iklan merupakan salah satu 

komunikasi pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antara produsen 

dengan konsumen dan iklan bisa dianggap sebagai sarana untuk menonjolkan 

suatu produk perusahaan. Para konsumen akan lebih reseptif terhadap iklan 

setelah mengidentifikasi adanya kebutuhan (Situmorang, 2017). 

 Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa iklan memiliki dampak yang 

signifikan pada citra merek. Menurut Indriani dan Herdianti (2009) dalam 

pembuatan iklan harus memikirkan adanya daya tarik karena menurutnya daya 

tarik iklan dapat mempengaruhi efektifitas iklan, efektifitas iklan sangat 

terpengaruh oleh strategi pesan, kemudian strategi pesan bisa berkembang 

tergantung dari fokus terhadap kelengkapan dan keuntungan produk dan hal 
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tersebut menimbulkan citra merek yang positif. Hal ini bisa berdampak pada 

perilaku konsumen yaitu perilaku pembelian saat ini pada merek sebagaimana 

akan digunakan dan intensitas pembelian ulang dimasa depan.  

 Selain iklan faktor yang mendorong naiknya citra suatu merek terdapat 

faktor lain yaitu kualitas produk. Kualitas suatu produk yang baik akan 

berdampak pada kepuasan konsumen, jika konsumen merasa puas terhadap 

keunggulan suatu produk yang sudah sesuai dengan keinginan dan harapan 

produk tersebut maka akan timbul citra yang positif terhadap merek dan 

perusahaan tersebut (Fatimah, 2015). 

 Iklan termasuk dalam promosi, kualitas produk dan promosi menjadi salah 

satu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dimana ketika berhasil 

mengaplikasikan kedua hal tersebut akan berpengaruh terhadap citra merek dan 

dapat meningkatkan penjualan sehingga tercapailah tujuan suatu perusahaan 

yaitu keuntungan dan tidak lupa juga memperhatikan kepentingan konsumen 

agar konsumen loyal terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut  

(Sihabudin, 2015). 

 Saat ini Handphone tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi setiap 

orang juga dapat mengakses internet, SMS (Short Message Service), berfoto dan 

juga saling mengirim informasi atau data kepada orang lain layaknya komputer 

dengan Handphone. Handphone pintar yang memiliki kemampuan seperti 

komputer tersebut dinamakan Smartphone. Berbagai macam merek Smartphone  

di Indonesia salah satunya adalah Samsung. Produk - produk yang diciptakan 

oleh Samsung sangat beragam dan inovatif, hal ini dilakukan agar dapat 
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menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang semakin 

berkembang. Samsung telah merebut perhatian masyarakat dengan produk - 

produk yang telah diproduksinya, produk-produk yang diproduksi oleh Samsung 

adalah produk yang berkualitas dan inovatif, Samsung selalu mengikuti 

perkembangan teknologi dan selalu melihat apa yang diinginkan atau dibutuhkan 

oleh konsumen. 

 Hal ini terbukti dari laporan Quarterly Mobile Phone Tracker IDC 

(International Data Corporation), Samsung menduduki posisi pertama dalam 

kuartil ketiga tahun 2016 dimana Samsung dapat menjual 72.5 juta unit 

Smartphone dibandingkan dengan merek - merek lainnya yang sejenis seperti 

Apple yang menjual 45.5 juta , Huawei yang menjual 33,6 juta , dan OPPO yang 

menjual 25,3 juta (www.idc.com).   

 Kesuksesan Samsung tidak lepas dari kegagalan produk yang terjadi di 

dalamnya. Pada tahun 2016 diketahui terdapat produk Samsung yang mengalami 

produk cacat dan menyebabkan Smartphone Samsung meledak. Smartphone 

Samsung Galaxy Note 7 yang pada saat itu dilaporkan, dan kemudian di selidiki 

menyeluruh apa penyebabnya. Sampai 1 September 2016 tertulis ada 35 kasus 

yang telah melaporkan kejadian tersebut, penyebab dari meledaknya Smartphone 

Samsung terdapat pada baterainya (www.samsung.com).  

 Iklan yang dilakukan Samsung dapat memberikan persepsi yang positif 

bagi konsumen. Dari iklan tersebut konsumen akan tertarik dan merasa ingin 

tahu akan produk Samsung. Terlebih lagi jika kualitas produk yang terdapat 

pada Samsung sangatlah unggul dan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. 
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Hal tersebut dapat memberikan respon positif terhadap Smartphone Samsung 

dan akan membuat konsumen melakukan pembelian pada produk yang 

ditawarkan serta pembelian dimasa yang akan datang. 

 Di Indonesia produk Smartphone Samsung sudah terkenal luas dan masuk 

dalam positioning masyarakat dengan Smartphone yang mempunyai kualitas 

produk yang baik. Penjualan Smartphone Samsung pun di Indonesia sangat  

banyak jumlahnya. Toko-toko yang menjual Smartphone Samsung dapat 

membantu mendistribusikan produk dan memudahkan calon pembeli untuk 

mendapatkan Smartphone Samsung yang mereka inginkan, di Malang toko yang 

menjual Smartphone Samsung diantaranya Indo Cell, Tiga Putra Cell, Meteor 

Cell dan lain-lain.  

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada fenomena yang terjadi di 

masyarakat terhadap bagaimana Pengaruh Iklan Televisi Dan Kualitas 

Produk Terhadap Citra Merek Smartphone Samsung di Malang. 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya maka penulis 

dapat merumuskan masalah penelitian yaitu  : 

1. Bagaimana iklan televisi, kualitas produk dan citra merek pada Smartphone 

Samsung? 

2. Apakah iklan televisi berpengaruh terhadap citra merek pada Smartphone 

Samsung?  
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3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap citra merek pada  Smartphone 

Samsung? 

4. Apakah iklan televisi dan kualitas produk berpengaruh simultan terhadap citra 

merek Smartphone Samsung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut  : 

1. Untuk mendiskripsikan iklan televisi, kualitas produk, dan citra merek 

 pada Smartphone Samsung. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh iklan televisi terhadap citra 

 merek pada Smartphone Samsung. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap citra 

 merek pada Smartphone Samsung. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh iklan televisi dan kualitas 

 produk secara simultan terhadap citra merek Smartphone Samsung. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dapat memberikan manfaat 

secara : 

1. Teoritis 

 Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep-konsep, teori 
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mengenai ilmu ekonomi dibidang pemasaran, terutama tentang citra 

merek, iklan televisi dan kualitas produk. 

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh 

iklan televisi dan kualitas produk terhadap citra merek. 


