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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Ponsel cerdas (bahasa Inggris: smartphone) adalah telepon genggam 

yang mempunyai kemampuan dengan pengunaan dan fungsi yang diatas 

rata-rata telepon biasa. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan 

telepon yang bekerja menggunakan seluruh potensi dari software sistem 

operasi yang menyediakan hubungan dengan user dan serta hardware yang 

powerfull. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas merupakan sebuah telepon yang 

menyajikan fitur canggih seperti bisa kirim email, sharing file lewat share it, 

bisa main game HD dan bisa lainya juga. Bahkan yang tecanggih bisa 

menjadi asisten pribadi. Saat ini banyak beredar smartphone dari berbagai 

merek, namun ada sesuatu yang paling penting, bahwa saat ini smartphone 

yang beredar menggunakan 2 operating sistem yaitu iOS dan Android. Ke 

dua OS tersebut menjadi yang paling populer karena memberikan 

experience yang menyenangan. 

Oleh sebab tersebut saat ini Android dan iOS bersaing untuk 

mendapatkan peminat. Seperti yang saya lihat bahwa pengguna di Indonesia 

menggunakan telepon selular Android lebih banyak daripada iOS. Dari segi 

aplikasi yang ditawarkan, iOS menawarkan banyak aplikasi berbayar tapi 

hanya sedikit yang gratis dan Android lebih menggratiskan penggunanya 
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untuk mengunduh aplikasinya selain ada juga yang berbayar. Maksud dari 

pernyataan diatas adalah Android memiliki banyak aplikasi gratis diunduh 

daripada penyedia iOS. 

Namun walau seperti itu iOS lebih di pandang lebih eksklusif bagi 

para penggemarnya. Karena  hanya iOS di kuasai oleh apple maka tidak 

akan mudah membuat aplikasi gratis dan ecek-ecek/apa adanya untuk bisa 

di install di iPhone. Semua harus melalui apple, apple akan mengecek satu-

satu dan menampilkannya di toko aplikasi apple jika memang layak di 

tampilkan. Gratis jika harus gratis atau developernya memang baik dan 

berbayar jika aplikasi itu sangat-sangat bernilai dan bagus. 

Dengan semakin ketatnya persaingan, banyak produsen yang 

menggunakan strategi yang berorientasi pada brand, diantaranya adalah 

brand experience yang merupakan pengalaman yang dialami oleh 

konsumen terhadap suatu merk sehingga konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk berpindah atau enggan berpindah dari suatu merk yang 

disebabkan oleh pengalaman yang telah dirasakan. 

Brakus et al., (2009) menyatakan bahwa, konsumen dan riset 

pemasaran telah menunjukkan bahwa pengalaman terjadi ketika konsumen 

mencari produk toko untuk mereka, menerima layanan dan 

mengkonsumsinya. 

Tidak hanya brand experience namun juga switching cost juga 

menjadi salah satu alasan kenapa para konsumen loyal. Switching cost telah 
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diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi dalam mempertahankan 

hubungan (Colgate dan Lang, 2001). Penting untuk mengetahui bahwa 

strategi switching cost adalah strategi yang digunakan untuk mengunci atau 

istilahnya “lock-in” pelanggan sehingga mencegah pelanggan tersebut 

berpindah ke provider atau penyedia layanan lain.  

Switching cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen karena 

berpindah ke penyedia layanan yang lain yang tidak akan dialami jika 

konsumen tetap setia dengan penyedia layanan saat ini (Lee, Lee, dan Feick, 

2001). Switching cost juga dapat berkaitan dengan perceived risk, yaitu 

yang didefinisikan sebagai persepsi pelanggan akan ketidakpastian dan 

konsekuensi yang merugikan karena membeli produk atau jasa lain. Its why, 

switching cost menjadi salah satu alasan penting untuk tidak beralih ke 

penyedia layanan lain. 

Brand experience dan switching cost akan mengarah kepada 

terciptanya loyalitas konsumen terhadap suatu merk. Loyalitas konsumen 

merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi para produsen, dengan adanya 

loyalitas konsumen yang kuat maka perusahaan akan tumbuh keatas (bukan 

kesamping) dan dapat mencapai targetnya. Maka dari itu loyalitas 

pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan yang menjaga 

kelangsungan usahanya maupun kelangsungan kehidupan para karyawannya 

Pelanggan yang setia adalah mereka yang sangat puas dengan produk dan 

pelayanan tertentu, sehingga mempunyai antusiasme untuk 

merekomendasikan kepada siapapun yang mereka kenal. Selanjutnya pada 
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tahap berikutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas “kesetiaan” 

mereka dengan membeli lagi pada produk dari produsen yg sama. Dan 

itulah mereka adalah konsumen yang setia pada produsen atau perusahaan 

tertentu untuk selamanya. 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan riset 

yang digunakan untuk melengkapi tugas akhir skripsi yang berjudul 

“PENGARUH BRAND EXPERIENCE DAN SWITCHING COST  

TERHADAP BRAND LOYALTY SMARTPHONE” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan ada beberapa 

permasalahan yang akan di teliti : 

1. Apakah brand experience berpengaruh positif terhadap loyalitas ? 

2. Apakah switching cost berpengaruh positif terhadap loyalitas ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menguji pengaruh brand experience terhadap loyalitas 

konsumen.. 

2. Menguji pengaruh switching cost terhadap loyalitas konsumen.. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

manajemen pemasaran. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

serta bahan pengembangan bagi pihak manajemen pemasaran sebagai 

sumber informasi dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat dalam 

menghadapi masalah perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembentuk 

loyalitas pelanggan yang tinggi. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulis menyusun skripsi dengan membagi menjadi lima bab 

sederhana yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas berkaitan 

dengan isi dan tujuan penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu 

berkaitan dengan landasan teori, penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang 

disusun berdasarkan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, 

meliputi: jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel-variabel penelitian, definisi operasional 

variabel penelitian, uji instrumen penelitian, dan alat analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan gambaran umum objek penelitian, data yang 

diperoleh, analisis data, dan pembahasan dari hasil yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh, serta memuat saran-

saran untuk mengembangkan penelitian lebih lan  


