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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi dan perkembangan dunia modern saat ini, 

komunikasi menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang. Hal itu berdampak pada 

meningkatnya permintaan terhadap berbagai jenis alat komunikasi yang ada. 

Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang dipilih banyak orang karena 

dianggap merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. Pilihan 

masyarakat ini tentu saja menjadi peluang yang besar bagi perusahaan di bidang 

komunikasi, untuk terus meningkatkan penjualannya dengan penerapan strategi 

pemasaran yang tepat. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dan selera konsumen dan kelangsungan hidup perusahaan 

(Reppi, Tumbel & Jorie, 2015). 

Kalangan muda khususnya mahasiswa, sering kali dikategorikan 

sebagai kelompok konsumen yang  cenderung terbuka terhadap produk baru yang 

dimunculkan di pasar. Kelompok ini juga diyakini selalu ingin mengikuti tren 

gaya hidup terkini, terlepas dari apakah sesungguhnya mereka benar-benar 

membutuhkan produk tersebut dan mendapat manfaat dari produk yang 

dikonsumsinya. 

Adanya tuntutan untuk mengetahui informasi lebih banyak dalam 

menambah wawasan dan intelektualitas diri menjadikan mahasiswa tidak bisa 

lepas dari dunia informasi dan berita. Adanya tugas-tugas kuliah juga menjadikan 

mahasiswa harus lebih gesit dalam memfasilitasi diri untuk mendapatkan 
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informasi-informasi lebih cepat dan mudah. Banyak dari mahasiswa yang dalam 

pencarian tugasnya harus mencari referensi dari browsing internet dan juga 

melakukan diskusi kelompok kecil melalui forum-forum yang dibuat disitus 

jejaring sosial dan instant messaging. 

Mengutip dari Barakati, Backer (2013) menyatakan bahwa smartphone 

adalah telepon yang menyatukan kemampuan-kemampuan terdepan; ini 

merupakan bentuk kemampuan dari Wireless Mobile Device (WMD) yang dapat 

berfungsi seperti sebuah komputer dengan menawarkan fitur-fitur seperti 

Personal Digital Assistant (PDA), akses internet, email, dan Global Positioning 

System (GPS). 

Munculnya produk-produk canggih seperti smartphone tentunya 

diikuti dengan perkembangan sikap manusia. Pada era globalisasi saat ini 

pengetahuan dirasa sangat penting agar masyarakat dapat memilih produk yang 

beredar di pasaran dengan baik. Gaya hidup dan sikap mencari informasi produk 

terkait akan mempengaruhi orang tersebut dalam membuat keputusan memilih 

produk mana yang akan dibeli, yang disebut keputusan pembelian. Pembelian ini 

dipengaruhi oleh interaksi individu, produk dan karakteristik situasional. 

Persaingan yang makin ketat, mengharuskan perusahaan tetap menjaga 

keberlangsungannya, dengan cara mempertahankan pelanggannya. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan persepsi subyektif 

kepada konsumen saat mengonsumsi barang. Konsumen akan menampakkan 

perilakunya setelah melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang akan 

diambil dalam membeli suatu produk. Selain itu, salah satu keunggulan utama 
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lainnya dalam persaingan ini adalah kualitas produk yang dapat memenuhi 

keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi maka produk akan 

ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam batas toleransi yang telah 

ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu menjadi catatan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar pada waktu yang akan datang. 

Pertumbuhan produk smartphone memang luar biasa di dunia termasuk 

di Indonesia. Menurut lembaga riset Roy Morgan, periode Maret 2012-2013, 

kepemilikan smart-phone di Indonesia naik dua kali lipat, dari 12 % menjadi 24 % 

dari total populasi Indonesia. Sementara itu menurut Saputri & Pranata (2014) 

pengguna telepon seluler naik 10 % mencapai 84 % dari total populasi Indonesia 

pada Maret 2013. Sedangkan menurut Wardoyo yang dikutip dalam Santoso 

(2014) banyak sekali yang menggunakan smartphone di seluruh Indonesia yang 

dapat dilihat bahwa presentase pengguna smartphone selama lima tahun terakhir 

semakin meningkat mulai dari tahun 2008 yang hanya mencapai 2% sehingga 

pada tahun-tahun berikutnya mulai meningkat pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 38%. 

Menurut Amri & Ngazis (2013) smartphone saat ini sudah menjadi 

gaya hidup dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Menurut Nielsen bahwa 

orang yang menggunakan smartphone per hari rata-rata orang Indonesia dengan 

pemakaian selama 189 menit atau setara 3 jam dan 15 menit dengan penggunaan 

untuk sosial media. 

Anastuti, Arifin & Wilopo (2014) menyatakan bahwa salah satu merek 

handphone yang menjadi perhatian konsumen saat ini adalah iPhone. Produk 
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tersebut menjadi perhatian konsumen dikarenakan keunggulannya dan berbeda 

dengan produk lainnya yaitu antara lain desain, merek, tampilan menu, pilihan 

model, layar sentuh, baterai, dan kamera. Keunggulan dan perbedaan tersebut 

tidaklah dimiliki oleh handphone merek lainnya, sehingga ciri khasnya atau 

diferensiasi produk tersebut hanya dimiliki oleh merek iPhone. Berbagai macam 

strategi yang telah dilakukan oleh iPhone diharapkan mampu mempunyai 

diferensiasi produk sehingga mampu memimpin pasar teknologi di Indonesia dan 

pada akhirnya diharapkan diferensiasi produk ini dapat mempengaruhi konsumen 

dalam kepuasan pelanggan. 

Kemudahan untuk mengakses informasi yang cepat serta fitur – fitur 

tertentu yang hanya dimiliki oleh iPhone ini menyebabkan masyarakat mulai 

tertarik untuk menggunakannya, tidak terkecuali kalangan mahasiswa. 

Fasilitas lainnya yang menjadi unggulan dari iPhone adalah daya tarik dari 

penggunannya yang cukup tinggi yaitu aplikasi terbaik selalu datang lebih awal ke 

iOS, bisa langsung update software dari Apple secepatnya saat sudah tersedia, 

iPhone terbuat dari bahan metal dan kaca, cepat mengakses internet dan iTunes. 

Hal ini yang menjadi unggulan iPhone diperuntukkan untuk memudahkan 

mengakses internet terutama jejaring sosial yang khusus dirancang untuk 

pengguna iPhone agar dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif. 

Hasil pengamatan peneliti, fenomena iPhone juga terjadi di lingkungan 

mahasiswa. Fitur yang menarik yang ada di iPhone inilah yang membuat sebagian 

mahasiswa memakai iPhone, ada yang menggunakan keaktifitasan berkomunikasi, 
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untuk memudahkan mereka dalam melakukan browsing, bahkan ada pula yang 

hanya untuk mengikuti trend. 

Mengutip dari Yupitasari, Hasan (2015) dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut pengembang 

berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dengan menciptakan produk yang 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya dengan perusahaan Apple, 

Inc. yang memperkenalkan smartphone iPhone pertama kali pada tahun 2007, 

dengan varian iPhone seperti iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 

5S, dan iPhone 6. Ponsel pintar ini masih hangat diperbincangkan di berbagai 

kalangan dengan segala kualitas produk iPhone sendiri, desain dan warna yang 

elegan, fitur lengkap dan harga yang fantastis. 

 

 

Gambar 1. Grafik survei Change Wave tahun 2011. 

 Menurut Djunaedi (2015) sebuah lembaga survei bermarkas di 

Amerika Serikat, ChangeWave, melakukan survei terhadap 4.163 konsumen 

tentang preferensi smartphone dan OS-nya. Hasil survei menunjukkan bahwa 
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sekitar 48% orang yang 90 hari ke depan ingin membeli smartphone memilih 

untuk membeli iPhone. Dari responden itu juga ditemukan bahwa 46% dari 

mereka lebih memilih iOS, operating system yang digunakan iPhone dan di 

tempat kedua (32%) memilih A, sedangkan yang memilih B hanya 4%. Di antara 

pengguna smartphone, pengguna iPhone merasa paling puas dengan perangkat 

yang dimiliknya, yakni 70%. Sedangkan pengguna perangkat berbasis A 

menempati posisi kedua dengan nilai 50% dan 27% pengguna C terpuaskan. Serta 

26% pengguna B yang terpuaskan. Survei tersebut dilakukan terhadap responden 

yang mayoritas tinggal di Amerika Serikat (89%) dan di luar AS (11%). 

 Di Amerika Utara iPhone 4 memang masih menjadi top brand yang paling 

banyak diinginkan, apa lagi setelah Apple bekerjasama dengan operator besar 

lainnya, Verizon, dalam pendistribusian iPhone 4 CDMA. Peringkat preferensi 

brand terhadap D menurun 4 poin, menjadi 8%. B sejak 2008 mengalami 

penurunan drastis dan tahun 2011 merupakan titik terendah yang pernah dialami 

oleh perangkat yang masih cukup berjaya di pasar Indonesia. Dari tabel terlihat 

sejak akhir 2008 B terus menurun, sementara A mengalami peningkatan pesat 

sejak September 2009 lalu stabil setelah Maret 2010. Sedangkan iPhone selalu 

mengalami peningkatan tajam saat peluncuran versi barunya. 

 Menurut Situmorang (2013), meskipun saat ini raksasa teknologi 

Apple dengan iPhonenya masih berada dibawah kompetitornya smartphone A, 

namun lain halnya jika dilihat dari tingkat kepuasan pengguna smartphone. Hal ini 

dapat terlihat dari hasil survey JD Power tentang kepuasan terhadap smartpbhone. 

Dalam hasil survey yang dilakukan JD Power tersebut Apple menempati posisi 
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pertama untuk ke 10 kalinya dalam lima tahun terakhir melalui handset 

iPhonenya. Tingkat kepuasan yang diraih Apple dengan iPhonenya ini meraih 

skor sebesar 856 mengalahkan saingannya yaitu C yang berada di urutan kedua 

dengan skor 840, Samsung yang menempati peringkat ketiga dengan skor 839 dan 

D yang menempati peringkat keempat dengan skor 829. 

 Andri (2014), menjabarkan bahwa J.D. Power kembali merilis hasil 

survey kepuasan pengguna smartphone 2014 di empat operator besar Amerika 

Serikat. Dan dari hasil tersebut, iPhone lagi-lagi diketahui sebagai smartphone 

dengan tingkat kepuasan tertinggi dari para penggunanya, dibanding smartphone 

lainnya. Seperti yang bisa dilihat dari jumlah total skor 1000, iPhone 

mendapatkan nilai 850, 857, 853 dan 849 secara berurutan di semua operator 

besar Amerika Serikat, AT&T, Sprint, T-Mobile dan Verizon. Produk smartphone 

A membayangi Apple di tempat kedua dengan skor beda tipis. Produk A 

mendapatkan skor 846 di AT&T, 842 di Sprint, 848 di T-Mobile, dan 848 

Verizon. 

 Hasil yang diraih Apple ini merupakan pencapaian yang 

membanggakan. Apple berhasil mendapatkan kepuasan pengguna smartphone di 

atas rata-rata. Boleh saja patokan harga smartphone A lebih murah, tetapi hal ini 

tidak menjadi dasar karena banyak pengguna ternyata lebih memilih iPhone dari 

yang lainnya. 

 Mengutip dari Panji (2014) menyatakan bahwa, survei kali ini 

melibatkan 4.504 konsumen di negara berkembang termasuk Brasil, China, India, 

Nigeria, dan Vietnam. Seperti dikutip dari Bloomberg, survei Upstream kali ini 

http://www.jdpower.com/press-releases/2014-us-wireless-smartphone-satisfaction-study%E2%80%94volume-1
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meminta konsumen untuk mengabaikan soal harga. Menurut survei Upstream, 

merek iPhone diinginkan oleh sekitar 33 persen masyarakat di negara berkembang 

pada tahun 2014. Sementara masyarakat yang menginginkan ponsel A cenderung 

menurun, dari 32 persen pada 2013 menjadi 29 persen di tahun ini. Setelah iPhone 

dan A, merek ponsel pintar lain yang diminati konsumen negara berkembang 

adalah B yang duduk di peringkat ketiga, lalu diikuti oleh C dan D. 

 

Mobile Brands in Emerging Markets 

 

Gambar 2. Survei Upstream. 

 Kendati iPhone menjadi merek yang diinginkan konsumen di negara 

berkembang, namun bukan berarti iPhone adalah ponsel dengan penjualan 

terbesar. Android masih memimpin penjualan ponsel pintar di dunia melalui seri 

S4 karena perusahaan asal Korea Selatan tersebut menawarkan produk dengan 

harga bervariasi untuk menutupi kesenjangan harga. Apple kini memiliki produk 

iPhone 5C yang sebenarnya ditujukan untuk konsumen di segmen menengah. 

Namun, di sejumlah negara berkembang, harga iPhone 5C masih terbilang mahal. 

Di Indonesia, contohnya, iPhone 5C dijual seharga Rp 8,7 juta, lebih mahal 

dibandingkan S4 yang dihargai Rp 7,5 juta. Menurut analis Francis Sideco dari 
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perusahaan IHS, akan sulit bagi Apple untuk menjangkau konsumen di negara 

berkembang jika perusahaan itu tidak menawarkan iPhone dengan harga yang 

relatif terjangkau. 

 Menurut Arisandhi (2015) dalam survei yang dilakukan oleh American 

Consumer Satisfaction Index (ACSI), konsumen Amerika Serikat ternyata lebih 

puas dengan gadget milik A. Urusan kepuasan pelanggan, A terlihat berada di atas 

mengalahkan Apple. Informasi ini didapat setelah American Consumer 

Satisfaction Index (ACSI) seperti dilansir dari PhoneArena (02/06/2015) 

melakukan survei terhadap 70.000 pelanggan di Amerika Serikat dengan skor 

penilaian 1-100. Posisi teratas dipegang oleh A gadget tipe 4 dengan perolehan 

skor rata-rata 86 poin. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh beberapa model 

ponsel yaitu gadget tipe 3, iPhone 6, iPhone 6 Plus dan A gadget tipe 5 yang 

seluruhnya memiliki skor rata-rata 82. 

 Sementara untuk penilaian produsen ponsel, Apple dan A berada di 

posisi yang imbang dengan peroleh skor rata-rata 80. Meski begitu, Apple mampu 

meningkatkan posisinya 1 poin dari yang tahun lalu skornya 79 menjadi 80. Disisi 

lain, Produsen A malah mundur 1 poin karena tahun lalu berada di puncak dengan 

skor 81. Dari survei ini konsumen Amerika Serikat ternyata mengutamakan 

kemudahan dalam berkirim pesan teks (85 poin) diikuti desain dan ukuran ponsel, 

serta kemudahan dalam melakukan dan menerima panggilan. 

 Yankee Group (2015) yang memberikan pernyataan tersebut via 

AllThingsD. Menurut mereka, setidaknya di Amerika pertumbuhan iPhone akan 

semakin pesat dan pengguna smartphone besutan Apple tersebut akan melampaui 

http://www.theacsi.org/news-and-resources/customer-satisfaction-reports/reports-2015/acsi-telecommunications-and-information-report-2015/acsi-telecommunications-and-information-report-2015-download
http://www.theacsi.org/news-and-resources/customer-satisfaction-reports/reports-2015/acsi-telecommunications-and-information-report-2015/acsi-telecommunications-and-information-report-2015-download
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jumlah pengguna Android smartphone dua tahun mendatang. Data yang diungkap 

Yankee Group ini merupakan hasil survei pada 16.000 konsumen selama satu 

tahun terakhir. Survei tersebut menyertakan pertanyaaan mengenai smartphone 

apa yang mereka miliki dan yang ingin dibeli. Separuh dari responden 

mengatakan saat ini mereka menggunakan sebuah smartphone Android sementara 

30% mengatakan menggunakan iPhone. Namun saat menjawab ponsel apa yang 

ingin dibeli tahun depan, 42% responden menjawab akan membeli ponsel 

Andorid dan 42% lainnya ingin membeli iPhone. 

 "Dari survei tersebut, 91% pengguna iPhone ingin membeli iPhone 

model baru, sementara 6% berencana beralih ke Android. Dengan kata lain, 9 

dari 10 pemilik iPhone adalah konsumen loyal iOS. Sekali Anda membeli sebuah 

iPhone, peluang Anda membeli iPhone lagi sangat besar. Hal tersebut tidak 

sepenuhnya terjadi pada Android. Yankee mencatat hanya 76% pemilik Android 

yang berencana membeli ponsel Andorid lagi. Sebuah persentase yang cukup 

besar, tentu saja, tetapi artinya ada 24% pengguna ponsel Andorid yang ingin 

beralih ke platform lain. Anda bisa menebak, mayoritas dari mereka [yang ingin 

beralih ke platform lain]; 18% ingin beralih ke iPhone." 

 Marsela (2015) popularitas iPhone semakin melejit. Apple mengklaim 

penjualan ponsel itu semakin meningkat seiring beralihnya pengguna Android ke 

iOS. Hingga kuartal keempat 2015 Apple berhasil menjual 48,04 juta unit iPhone, 

dan 14 juta di antaranya adalah mantan pengguna Android. Menurut CEO Apple 

Tim Cook, ini adalah angka tertinggi dari pengalihan pengguna Android. Ia 

meyakini bahwa ini tak luput dari peran aplikasi Move to iOS yang sempat dirilis 
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di Google Play Store beberapa waktu lalu. "Ini adalah angka tertinggi yang 

pernah kami ukur, di mana pembeli berasal dari pengguna Smartphone yang 

beralih ke iPhone,” kata CEO Apple, Tim Cook. 

 Namun faktor utama yang membuat pengguna Android berpaling ke 

iPhone adalah kehadiran iPhone 6s dan 6s Plus beberapa waktu lalu. Perangkat ini 

dinilai unggul dari sejumlah ponsel tercanggih Android saat ini. Seperti dikutip 

dari Motherboard, Rabu (28/10). Jumlah pengguna iPhone yang meningkat 

membuat pendapatan Apple ikut melonjak. Berdasarkan laporan keuangan untuk 

kuartal keempat yang berakhir pada 26 September 2015, perusahaan ini memiliki 

pendapatan sebesar US$ 51,5 miliar dan keuntungan sebesar US$ 11,1 miliar. 

 "Tahun 2015 merupakan tahun sukses bagi keadaan fiskal Apple, 

dengan pendapatan yang bertumbuh sebesar 28 persen menjadi sekitar US$ 234 

miliar," jelas Cook. Tercatat bahwa tahun ini Apple telah menjual 13 juta iPhone 

pada 3 hari pertama ketika ponsel-ponsel baru dipasarkan, lebih banyak 

dibandingkan tahun lalu ketika iPhone berhasil menjual 10 juta unit pada minggu 

pertama pembukaan penjualan. Cook yakin bahwa penjualan iPhone akan terus 

meningkat ke depan, begitu pula untuk versi terbaru iPhone 6s dan 6s Plus.  

 "Kesuksesan yang telah kami raih adalah hasil dari komitmen kami 

untuk melakukan yang terbaik dan menghasilkan produk-produk inovatif. Untuk 

selanjutnya, kita akan segera memasuki musim liburan dan kami telah 

menyiapkan produk-produk terbaik, termasuk iPhone 6s dan 6s Plus, Apple 

Watch, iPad Pro, dan Apple TV yang akan mulai dipasarkan minggu ini. " 
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 Dikutip dari Kusuma (2016) menurut survei yang diluncurkan oleh 

Quartz, yang menanyai 525 pengguna iPhone di Amerika Serikat, hanya sekitar 

10% yang mengatakan akan melakukan penggantian ke iPhone baru yang akan 

dirilis pada tahun ini jika Apple tidak mendesain ulang iPhone baru, dan sebanyak 

80% mengatakan bahwa akan tetap menggunakan iPhone lama mereka, sisanya 

netral. 

 Hasil peneliti terdahulu oleh Krisno (2013) menunjukkan bahwa 

perceived quality, perceived sacrifice dan perceived value berpengaruh terhadap 

customer satisfaction di Informa Innovative Furnishing Pakuwon City Surabaya. 

Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, membuktikan bahwa 

kualitas suatu produk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan minat beli ulang. 

Dan dari hasil penelitian Setyarini (2014), menunjukkan bahwa kualitas produk, 

harga dan merek secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Sedangkan yang paling dominan diantara kualitas produk, harga dan 

merek, variabel yang paling dominan terhadap kepuasan konsumen adalah merek. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Wijaya (2013) 

menunjukkan bahwa motif pengguna iPhone di Surabaya cukup tinggi dengan 

nilai mean sebesar 3,67 dari skala 1-5, terutama pada indikator hiburan dan akses 

permanen, dimana motif tertinggi tersebut ada pada wiraswasta dan pegawai 

swasta, dengan pengeluaran per bulannya berkisar antara 1.000.000 – 4.000.000 

rupiah, dimana mereka memiliki iPhone karena membelinya sendiri. Selain itu, 

ditemukan pula sebuah kesimpulan bahwa dari iPhone seri pertama sampai iPhone 
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yang terbaru, motif tertinggi dalam penggunaannya tetap konsisten ada pada 

indikator hiburan. 

 iPhone ini seperti halnya perangkat yang ada pada komputer yang 

dapat kita akses atau kita gunakan kapan saja dan dimana saja tanpa harus 

menggunakan laptop atau komputer. Dengan memiliki iPhone, maka akan 

mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan informasi atau tugas yang mereka 

inginkan kapan saja tanpa harus ke warnet. Kemudahan yang ditawarkan inilah 

yang banyak membuat saya memakainya. 

 Berdasarkan fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa, 

konsumen pengguna iPhone memiliki persepsi terhadap kualitas produk dan 

kepuasan pada produk unggulan dari Apple.inc tersebut. Menurut Yuliarmi & 

Riyasa (2007) tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Kualitas termasuk semua elemen yang diperlukan 

untuk memuaskan tujuan pelanggan, baik internal maupun ekternal 

 Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan survei awal terhadap 20 

responden mahasiswa angkatan tahun 2011-2016 pada tanggal 21 September 2016 

yang dilakukan di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tujuan dari survei awal ini yaitu untuk mengetahui apakah responden memiliki 

kepuasan terhadap kualitas produk iPhone, apakah harga produk iPhone dapat 

dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, apakah responden puas terhadap 

kualitas pelayanan dengan system kinerja iPhone sehingga responden mampu 

mempresepsikan kualitas produk iPhone. Dari pertanyaan pertama diketahui 
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bahwa 100% responden menggunakan iPhone guna membantu kesehariannya. 

Jawaban dari pertanyaan lainnya dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 1. 

Hasil Survei Data Awal Pada Mahasiswa Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Pertanyaan Keterangan Jumlah Persentase 

 

Kualitas Produk 

Kepuasan terhadap kualitas yang 

dimiliki iPhone 

19 95 % 

 Ketidak puasan terhadap kualitas yang 

dimiliki iPhone 

1 5% 

 

Harga Produk 

Harga iPhone dapat dijangkau oleh 

berbagai lapisan masyarakat 

8 40 % 

 Harga iPhone yang tidak dapat 

dijangkau oleh berbagai lapisan 

masyarakat 

12 60% 

 

Kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan terhadap sistem kinerja 

iPhone 

19 95 % 

 Ketidak puasan terhadap sistem 

kinerja iPhone 

1 5% 

 

 Berdasarkan hasil survei awal yang telah dilakukan, mahasiswa 

memiliki kepuasan yang baik akan kualitas produk iphone, namun disisi lain 

responden mengaku harga produk jual iPhone belum tentu dapat dijangkau oleh 

berbagai lapisan masyarakat. Responden  juga merasa puas dengan kualitas 

pelayanan iPhone yang canggih, terutama pada sistem kinerja dan fitur-fitur yang 

dimiliki iPhone. Hasil survey awal ini sejalan dengan teori dari Umar yang dikutip 

dalam Riadi (2013) Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen 

setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang 

pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, 

sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. 
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Menurut Permana (2013) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan suatu perasaan senang atau kecewa dari seseorang konsumen ketika 

dia membandingkan persepsinya terhadap kinerja suatu produk atau jasa dengan 

harapan yang diinginkannya. Kepuasan juga dapat diartikan sebagai perbandingan 

antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang diterima konsumen. 

Disisi lain responden menyukai daya tarik produk (perceived quality) 

iPhone yang memiliki design tampilan yang berbeda dari smartphone pesaing 

dengan persentase sebesar 95% dan dari hasil survey awal 95% responden merasa 

puas dengan keistimewaan tambahan (features) iPhone yakni aplikasi i-Cloud 

yang dimana konsumen iPhone memiliki privasi yang aman untuk menyimpan 

data-data. Sebagian besar responden memiliki keinginan untuk mengganti atau 

meng-upgrade iPhone dengan tipe yang baru dan lebih canggih guna membantu 

keseharian responden dengan persentase sebesar 95%. 

Hal diatas menunjukkan bahwa konsumen iPhone memiliki persepsi 

kualitas produk dan kepuasan pada produk unggulan dari Apple.inc tersebut. 

Mengutip dari Wijaya, Samuel & Japarianto, Zeithaml (2013) menyatakan 

persepsi terhadap kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari suatu produk atau jasa 

layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

 Hubungan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan tersebut 

ditegaskan pula oleh Chase dan Aguilano yang dikutip dalam Puspitasari (2003) 

yang berpendapat bahwa kualitas dari suatu produk ditentukan oleh pelanggan 

melalui karakteristik yang ada pada suatu produk dan jasa, dimana puas tidaknya 
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pelanggan dipengaruhi oleh nilai yang didapat dengan mengkonsumsi suatu 

produk. Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang diperoleh pelanggan. Sama 

halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayanti dan Wahyono 

(2015) yang mengungkapkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 Menurut Hardianti (2015), kepuasan konsumen merupakan suatu hal 

yang sangat berharga demi mempertahankan keberadaan konsumen tersebut untuk 

tetap berjalannya suatu bisnis atau usaha. Layanan yang diberikan kepada 

konsumen akan memacu puas tidaknya seorang konsumen atas pelayanan yang 

diberikan. Mengutip dari Hardianti, Kotler (2015) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan 

harapan yang dimilik konsumen. 

 Menurut Sari & Kustijana (2012) kepuasan konsumen hanya akan 

terbentuk apabila konsumen merasa puas atas pelayanan yang mereka terima. 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) suatu produk yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

 Dalam Proses keputusan pembelian sebelum menentukan untuk 

melakukan tindakan pembelian suatu produk, konsumen tentu saja memiliki 

persepsi kualitas terhadap produk. Mengutip dari Reppi dkk, Simamora (2015) 

menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas 
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atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan ditinjau dari fungsinya secara 

relatif dengan produk-produk lain. 

 Menurut Hardianti, Walgito (2015) menyatakan bahwa persepsi adalah 

proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang diterima 

oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas 

yang terintegrasi dalam diri individu. Harjati dan Sabu (2014) berpendapat bahwa 

persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk berkaitan dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen, karena persepsi kualitas merupakan persepsi dari 

konsumen maka persepsi kualitas tidak dapat ditentukan secara objektif. Persepsi 

konsumen akan melibatkan apa yang penting bagi konsumen sehingga akan 

membawa minat membeli yang berbeda pula. Melalui kemampuan mempersepsi 

objek stimulus, seseorang memperoleh input berupa pengetahuan tentang kualitas 

suatu produk. 

 Mengutip dari Amri, Tjiptono (2011) menyatakan bahwa saat ini 

semua produsen meyakini pentingnya memenuhi kepuasan pelanggan pada segala 

aspek produk (barang dan atau jasa) yang dijual ke pasar. Para petinggi atau 

manajemen puncak perusahaan juga umumya semakin menyadari dan 

mempercayai adanya hubungan langsung antara customer satisfaction (kepuasan 

pelanggan) dengan persepsi kualitas produk atau jasa. Kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh persepsi pelanggan atas performa produk. 

 Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan konsumen pada 

mahasiswa pengguna iphone masih bermasalah, dapat dilihat dari persentase hasil 

survei awal terhadap kepuasan konsumen mahasiswa sebesar 95%, seharusanya 
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semua mahasiswa pengguna smartphone iPhone merasa puas dengan semartphone 

iPhone sebesar 100%. Di satu sisi, persepsi konsumen terhadap suatu produk 

merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

produknya. Persepsi negatif konsumen terhadap kualitas produk dapat 

menurunkan penjualan produk sehingga perusahaan dapat rugi. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan dari  hasil  survei  

awal dapat dilihat bahwa hasil persepsi mahasiswa pengguna iPhone tentang 

kepuasan konsumen, muncul dari bagaimana mereka mempersepsi fitur, aplikasi, 

desain produk, harga produk iPhone, kecangihan dan karakteristik yang melekat 

pada pengguna iPhone. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

“Apakah ada hubungan antara persepsi kualitas produk dengan kepuasan 

konsumen pengguna smartphone iPhone ?” Meninjau dari permasalahan tersebut 

maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Persepsi 

Kualitas Produk Dengan Kepuasan Konsumen Pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Pengguna Smartphone 

iPhone”.  
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis: 

1. Hubungan antara persepsi kualitas dengan kepuasan konsumen pengguna 

smartphone iPhone pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat persepsi terhadap kualitas produk iPhone pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen pengguna iPhone pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Sumbangan Efektif Persepsi terhadap Kualitas Produk dengan Kepuasan 

Konsumen Pengguna Smartphone iPhone pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung perkembangan 

ilmu pengetahuan psikologi, khususnya yaitu pengetahuan mengenai 

“Hubungan antara Persepsi Kualitas dengan Kepuasan Konsumen 

Pengguna iPhone pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bidang akademik 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

kemajuan dunia pendidikan, serta mendorong munculnya penelitian 

lain yang dapat mengungkap sisi lain yang belum dapat diungkap oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pengguna iPhone  

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi calon pengguna iPhone. 

b.  Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan 

pertimbagan bagi perusahaan dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen khususnya pada pelanggan iPhone.  

  


