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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan suatu bisnis pada dasarnya adalah menciptakan pelanggan 

yang puas terhadap produknya. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat yaitu hubungan antara perusahaan dengan 

pelanggannya semakin dekat, agar kembali membeli produk Apabila 

pelanggan puas terhadap suatu produk, maka pelanggan ini akan 

melakukan pembelian lagi, dan hal ini akan menimbulkan hubungan sebab 

akibat antara pelanggan dengan perusahaan sehingga akan menimbulkan 

bertambahnya keuntungan atau laba perusahaan. Demikian pula 

sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan 

pindah pada produk pesaing lain. Menurut Kotler (2002:42), “Kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk dan harapan-harapannya”. 

Konsumen dalam hal memilih suatu produk tidak hanya memilih 

sekedar kumpulan atribut fisik karena konsumen memilih suatu produk 

yang memuaskan keinginannya. Perusahaan seharusnya tidak hanya 

menawarkan produk tetapi juga menawarkan manfaat yang diperoleh dari 

produk itu, karena konsumen tidak hanya menggunakan fungsi produk 
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tetapi mereka juga menggunakan produk yang dapat memperkuat citra 

dirinya. 

Perkembangan dunia saat ini, dimana teknologi informasi semakin 

maju dengan pesat. Berakibat pada kemudahan dalam hal 

bertelekomunikasi. Saat ini memiliki ponsel sudah bukan barang yang 

mewah lagi. Memiliki ponsel memudahkan seseorang untuk berhubungan 

dengan orang lain. Dikalangan mahasiswa saat ini sebagian besar telah 

memiliki ponsel dengan terdapat berbagai merek ponsel yang dijual di 

Indonesia saat ini. Dewasa ini kebutuhan informasi menjadi kebutuhan 

yang sangat penting di negara-negara maju maupun negara berkembang 

seperti Indonesia.  

Meningkatnya persaingan, produsen dituntut untuk lebih kreatif 

dan inovatif dalam mengkomunikasikan produk merek. Brand perceived 

quality (persepsi terhadap kualitas merek) diduga menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Menurut Durianto, dkk 

(2001:96) “Brand perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap 

kualitas suatu merek produk”. Brand perceived quality dapat didefinisikan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas dari suatu merek 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan 

pelanggan. Brand perceived quality merupakan persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas, keunggulan suatu produk. Selama ini brand 

perceived quality masih diwarnai keragu-raguan. Ini disebabkan karena 

konsumen hanya mendapat sedikit informasi yang obyektif dari 
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perusahaan. Seseorang yang telah melihat dan mendengar kualitas produk 

dengan merek tertentu, tentu telah memiliki sikap dan keyakinan terhadap 

produk merek itu. 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam 

penelitian ini adalah promosi penjualan. Kebutuhan akan informasi dapat 

diperoleh melalui berbagai cara. Salah satunya melalui promosi penjualan. 

Masing-masing cara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tetapi 

mempunyai satu kesamaan yaitu memberikan informasi sekaligus sebagai 

sarana untuk mengiklankan satu produk. Secara sederhana promosi dapat 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditujukan kepada masyarakat melalui berbagai cara dan media. Menurut 

Buttle (2007:355), “Promosi penjualan adalah sikap insentif yang memicu 

perilaku secara sementara yang ditujukan pada pelanggan prospek, 

anggota saluran penjualan atau pramuniaga”. 

Promosi penjualan merupakan salah satu unsur penolong yang 

bersifat sementara dan menawarkan pemicu langsung untuk membeli suatu 

produk. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi dengan para 

anggota untuk memberitakan suatu produk, memperkenalkannya, serta 

membujuk konsumen agar mau melakukan pembelian yang ditawarkan. 

Agar hal ini dapat terjadi dan agar memunculkan keinginan terhadap 

produk serta menyajikan alasan persuasif yang mendukung merek 

merupakan peran penting promosi. Melalui promosi, perusahaan dapat 
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dengan leluasa menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk 

mengkomunikasikan informasi mengenai merek produk. 

Tetapi dalam kenyataannya. Meskipun suatu produk telah memiliki 

merek yang terkenal. Pelanggan belum tentu merasa puas akan produk 

tersebut. Pelanggan mungkin pada awalnya memiliki persepsi yang baik 

terhadap merek suatu produk. Mungkin pernah mendengar dari keluarga, 

kerabat atau teman, bahwa produk dengan merek tertentu produknya 

sangat berkualitas dan memuaskan. Tetapi ternyata tidak demikian. Hal ini 

diakibatkan produk merek dari pesaing lain lebih inovatif dan up to date, 

lebih murah atau promosi yang dilakukan lebih menarik perhatian 

pelanggan tersebut, atau dikarenakan promosi penjualan yang  hanya 

bersifat sementara yang mengakibatkan harga dan hadiah yang ditawarkan 

tidak berlaku apabila pembelian dilakukan di waktu lain, sehingga ia tidak 

merasa puas kemudian berpindah ke produk merek lain.  

Penelitian ini berfokus pada kepuasan pelanggan yang ditinjau dari 

faktor persepsi kualitas merek dan promosi penjualan. Karena kedua hal 

ini dipandang sebagai pemicu kepuasan pelanggan terhadap suatu produk 

yang ditawarkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah 

faktor brand perceived quality dan promosi penjualan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul:  PENGARUH BRAND PERCEIVED QUALITY 

DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP KEPUASAN 
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PELANGGAN PENGGUNA PONSEL NOKIA PADA MAHASISWA 

FKIP AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2007. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah yang berkaitan dengan uraian diatas sangatlah luas dan 

kompleks, sehingga tidak mungkin untuk diteliti sekaligus. Agar 

menghindari suatu kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda 

terhadap judul diatas, maka perlu adanya pambatasan masalah sehingga 

permasalahan jelas dan kesalahan dapat dihindari. Pada masalah brand 

perceived quality dibatasi pada persepsi pengguna ponsel akan kualitas 

produk, masalah promosi penjualan dibatasi pada pengaruh promosi 

penjualan terhadap kepuasan pelanggan setelah menggunakan ponsel. 

Masalah kepuasan pelanggan dibatasi pada kepuasan pelanggan pada 

kualitas merek produk dan keefektifan promosi penjualan. Penelitian ini 

hanya dilakukan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2007 pengguna ponsel merek Nokia. 

  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh brand perceived quality terhadap kepuasan 

pelanggan? 
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2. Seberapa besar pengaruh promosi penjualan terhadap kepuasan 

pelanggan? 

3. Seberapa besar pengaruh brand perceived quality dan promosi 

penjualan terhadap kepuasan pelanggan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh brand perceived quality terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh brand perceived quality dan promosi 

penjualan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Merupakan bahan masukan bagi para produsen bahwa merek penting 

bagi suatu produk. 

2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna ponsel Nokia, khususnya 

mahasiswa. 

3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sehingga menjadi tambahan 

pengetahuan. 
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I.   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi.  

BAB II   LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dibahas mengenai uraian dasar teori, kerangka 

pemikiran dan hipotesis.. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai, populasi dan sampel, 

definisi operasional variabel, sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum tempat 

penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa 

penjelasan teknik, pengumpulan data dan analisis data.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini bahas mengenai kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


