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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya bermanfaat 

bagi kebutuhan masyarakat umum tetapi juga menjadi ladang bisnis yang 

prospektif. Bisnis di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan 

operator selular dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain itu didukung pula 

dengan hadirnya telepon selular murah yang mampu dijangkau berbagai lapisan 

masyarakat hingga bisnis operator selular pun makin menjamur di Indonesia. 

Pergerakan pasar telepon seluler kini sudah merambah kalangan masyarakat 

bawah. Mungkin inilah hasil manis dari diberlakukannya Undang-undang RI 

no.36/1999 tentang Telekomunikasi yang memberikan pondasi bagi kompetisi 

pasar telekomunikasi di Indonesia.  

Pertumbuhan pengguna telepon genggam atau handphone saat ini 

sangat pesat. Ponsel tidak lagi dianggap sebagai barang mewah yang hanya bisa 

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Harga ponsel yang makin terjangkau, kartu 

perdana dan pulsa isi ulang yang relatif murah dan mudah didapat membuat 

pengguna telepon seluler meningkat. Fenomena semakin meningkatnya 

penggunaan handphone membuat para produsen handphone berlomba-lomba 

menawarkan produk dengan berbagai fitur unggulan untuk menarik minat beli 

konsumen. Bagi konsumen, keputusan pembelian handphone tidak hanya 

didasarkan pada trend atau semacamnya tetapi telah mempertimbangan aspek-
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aspek tertentu seperti kualitas, model, warna, kemampuan, daya tahan battery, 

referensi teman, dana yang ada, dan lain-lain.  

Kondisi pemasaran produk handphone yang semakin dinamis, membuat 

para pelaku pasar dan produsen berlomba untuk memenangkan kompetisi. 

Setiap saat baik melalui media televisi, radio, koran, majalah ataupun internet 

kita melihat peluncuran produk baru yang seolah tidak pernah berhenti. Produk-

produk yang ditawarkan begitu beragam dengan atribut yang juga sangat 

bervariasi. Hal ini tentu membuat para konsumen menjadi lebih leluasa dalam 

menentukan pilihannya. Sementara dampaknya bagi produsen, hal ini menjadi 

tantangan yang membuat produsen harus bekerja lebih keras untuk 

mempertahankan loyalitas pelanggannya. Menurut Kotler (2002:21) rata-rata 

perusahaan kehilangan setengah pelanggannya dalam waktu kurang dari 5 

tahun. Di lain pihak, perusahaan - perusahaan dengan tingkat loyalitas 

pelanggan terhadap produk perusahaan yang tinggi akan kehilangan kurang dari 

20% pelanggannya dalam 5 tahun. Dengan demikian, merupakan tugas 

perusahaan dan perjuangan para pemasar untuk menciptakan pelanggan-

pelanggan yang puas dan loyal. 

Atribut produk yang bermutu merupakan faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Tjiptono (2002: 02) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan 

antara harapan dan kinerja aktual produk dalam pemakaiannya. Kepuasan 

merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang sekurang-kurangnya sama 

atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila 

hasil tidak memenuhi harapan.  



 3 

Kepuasan pengguna handphone tercapai ketika kualitas memenuhi dan 

melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, bila 

kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan 

konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap 

handphone yang dibelinya maka akan mencari merek lain yang memuaskan. 

Loyalitas konsumen merupakan kelanjutan dari kepuasan pelanggan dalam 

menggunakan produk yang diberikan oleh pihak perusahaan.  

Menurut Mardalis (2005: 47) bahwa ada enam alasan mengapa suatu 

institusi perlu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan 

loyalitas pelanggannya. Pertama: pelanggan yang ada lebih prospektif, artinya 

pelanggan yang loyal akan memberikan keuntungan yang besar kepada 

institusi. Kedua: biaya mendapatkan pelanggan yang baru jauh lebih besar 

dibandingkan menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

Ketiga: pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan 

percaya dalam urusan yang lain. Keempat: biaya operasi institusi akan menjadi 

efisien jika memiliki banyak pelanggan yang loyal. Kelima: institusi dapat 

mengurangkan biaya psikologis dan sosial dikarenakan pelanggan yang lama 

telah mempunyai banyak pengalaman positif dengan institusi. Keenam: 

pelanggan yang loyal akan selalu membela institusi bahkan berusaha pula untuk 

menarik dan memberi saran kepada orang lain untuk menjadi pelanggan.  

Pelanggan yang puas terhadap produk dan loyal mempunyai 

kecenderungan lebih rendah untuk melakukan switching (berpindah merek), 

menjadi strong word of mouth. Seorang pelanggan yang puas akan mengurangi 

usaha mencari merek baru, memberikan umpan balik positif kepada organisasi. 
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Selain itu ada keyakinan yang kuat bahwa loyalitas yang dibentuk oleh 

kepuasan memiliki hubungan dengan profitabilitas/laba (Darsono 2004: 62).  

Samsung merupakan salah satu merek handphone yang sudah terkenal 

dan mendapat tempat di hati konsumen. Produsen handphone merek Samsung 

menyadari bahwa untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggannya 

adalah bukan tugas yang mudah. Hal ini mengingat perubahan-perubahan dapat 

terjadi setiap saat, baik perubahan pada diri pelanggan seperti selera maupun 

aspek-aspek psikologis serta perubahan kondisi lingkungan yang 

mempengaruhi aspek-aspek psikologis, sosial dan kultural pelanggan. Terdapat 

beberapa keuntungan strategik bagi perusahaan tentang pentingnya 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka 

panjang dan kumulatif. Jadi semakin lama loyalitas seoorang konsumen, 

semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari seorang konsumen. 

Seorang pelanggan yang loyal akan menjadi aset yang sangat bernilai bagi 

organisasi. Dipertahankannya pelanggan yang loyal dapat mengurangi usaha 

mencari pelanggan baru, memberikan umpan balik positif kepada organisasi, 

dan loyalitas mempunyai hubungan positif dengan profitabilitas (Dharmmesta, 

2005: 92).  

Pelanggan yang puas merupakan peluang untuk mempertahankan 

pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Mempertahankan semua 

pelanggan yang ada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa 

lima kali lipat dari biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada. 

Menurut Kotler dan Keller (2009: 153) menciptakan hubungan yang kuat dan 
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erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar dan hal ini sering menjadi 

kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Untuk mendapatkan loyalitas 

pelanggan, perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran yang tepat agar 

dapat mempengaruhi loyalitas pelanggannya. Loyalitas terjadi apabila 

pelanggan merasa puas dengan merek atau kualitas pelayanan yang 

diterimanya, dan berniat untuk terus melanjutkan hubungannya dengan 

perusahaan tersebut. Dengan demikian loyalitas dapat terus dipertahankan 

apabila pihak penyedia jasa berusaha untuk memberikan kualitas pelayanan 

yang lebih baik kepada pelanggannya.  

Menurut Kotler dan Keller (2008: 72), salah satu upaya untuk 

menciptakan keunggulan bersaing adalah dengan mengembangkan produk. 

Atribut produk yang melekat pada barang merupakan masalah yang harus 

dibuat strateginya. Konsumen menilai atribut produk yang mereka terima 

dengan harapan mereka atas atribut tersebut. Atribut Produk yang dapat 

menciptakan kepuasan pelanggan ditunjukkan oleh kesesuaian antara atribut 

yang diterima sesuai dengan yang diharapan konsumen. 

Atribut produk merupakan segala hal yang melekat pada produk atau 

menjadi bagian dari produk itu sendiri. Menurut Guntur (2010:140), Atribut 

produk meliputi merek, kemasan, pemberian label, layanan pelengkap, dan 

garansi. Menurut Peter dan Olson (dalam Wijaya, 2010:33), Atribut produk 

meliputi desain, fitur, tipe, harga, diskon, bonus, garansi, servis, berat, warna, 

resolusi layar, dan memori. Mengembangkan suatu produk mencakup 

penerapan manfaat yang akan disampaikan produk. Manfaat ini 
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didikomunikasikan dan disampaikan oleh atribut produk seperti mutu, sifat, dan 

rancangan. Keputusan mengenai atribut produk ini sangat penting dalam 

mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu produk. 

Keputusan mengenai atribut produk dalam suatu proses keputusan 

pembelian adalah berkaitan dengan proses evaluasi terhadap kualitas produk 

yang digunakan. Hasil dari proses evaluasi konsumsi adalah konsumen puas 

atau tidak puas terhadap produk yang telah dilakukannya. Adanya kepuasan 

disertai sikap loyal, diharapkan kosnumen akan selalu menggunakan produk 

tersebut. Apabila atribut produk tersebut memenuhi keinginan dan kebutuhan, 

konsumen akan puas dan melakukan pembelian ulang. Jika tidak memenuhi 

keinginan dan kebutuhanya, konsumen kecewa dan berpaling pada produk lain. 

Terciptanya kepuasan pelanggan akan memberikan banyak manfaat bagi 

kedua belah pihak, antara lain membina hubungan yang harmonis antara 

konsumen dengan perusahaan, memberikan dasar bagi pembelian ulang dan 

terciptanya konsumen yang loyal. Loyalitas pelanggan sangat diharapkan oleh 

perusahaan selain dapat meningkatkan laba, juga sebagai alat promosi yang 

paling baik. Karena pelanggan yang loyal akan menceritakan pengalamanya 

selama memakai produk dari perusahaan lain kepada konsumen lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA HANDPHONE MEREK 

SAMSUNG DI GLORIA CELL SRAGEN.” 
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B. Batasan Masalah  

Penelitian ini difokuskan pada: 

1. Lokasi penelitian dibatasi pada pelanggan konter HP Gloria Cell di Sragen 

2. Responden yang diteliti dibatasi pada konsumen pengguna HP merek 

Samsung 

3. Atribut produk yang diteliti merupakan penilaian produk yang dilakukan 

oleh konsumen meliputi desain, fitur, garansi, berat, warna, resolusi layar, 

dan memori 

4. Kepuasan pelanggan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi 

purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila 

hasil tidak memenuhi harapan pelanggan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah desain, fitur, garansi, berat, warna, resolusi layar, dan memori 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen handphone merek 

Samsung di Gloria Cell Sragen?; 

2. Faktor apakah di antara desain, fitur, garansi, berat, warna, resolusi layar, 

dan memori yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen 

handphone merek Samsung di Gloria Cell Sragen?  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh desain, fitur, garansi, berat, warna, resolusi 

layar, dan memori terhadap kepuasan konsumen handphone merek 

Samsung di Gloria Cell Sragen 

2. Untuk menganalisis faktor desain, fitur, garansi, berat, warna, resolusi 

layar, dan memori yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen 

handphone merek Samsung di Gloria Cell Sragen 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan/Konter HP 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan kebijakan pemasaran, terutama yang berhubungan 

dengan produk dan layanan. Penelitian ini juga bermanfaat untuk 

mengetahui tanggapan dari konsumen tentang kepuasan terhadap produk 

yang dijual sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan strategi yang 

tepat untuk meningkatkan kualitas produknya agar konsumen puas terhadap 

produk perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan disiplin ilmu yang diteliti serta memperoleh gambaran 

rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai masukan untuk perkembangan penelitian lebih lanjut dan 

sumbangan pemikiran dalam bentuk skripsi untuk menambah referensi. 

 

E.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bagian awal 

terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan fakultas, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstraksi. 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan mengemukakan teori-teori yang mendukung 

atau mendasari dalam penelitian yang meliputi: teori tentang 

pemasaran, pemasaran jasa, kualitas produk, perilaku konsumen, 

kepuasan pelanggan, dan teori-teori lain yang mendukung, dan 

tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi kerangka pemikiran, hipotesa, obyek 

penelitian, jenis data, serta teknik pengumpulan data serta teknik 

analisa data yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi gambaran umum perusahaan yaitu sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, lokasi perusahaan, produk, 

pemasaran, juga berisikan tentang analisa data dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

  Berisikan kesimpulan dan saran 

 

 

 


