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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia modern dan globalisasi saat ini suatu 

kebutuhanakan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi setiap 

kalangan masyarakat. Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya 

permintaan akan berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin 

banyaknya persaingan dalam dunia bisnis di bidang telekomunikasi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya produsen produk-produk alat 

komunikasi seperti handphone yang menawarkan berbagai jenis produk baru 

dengan inovasi yang berbeda dari pada produk-produk sebelumnya. 

Produk yang dihasilkan handphone banyak memberikan kemudahan 

bagi para konsumen dalam melakukan komunikasi.Dunia bisnis produk 

komunikasi berlomba-lomba supaya dapat menarik minat para masyarakat 

dan memutuskan membeli serta menggunakan produknya. Hal ini juga 

merupakan langkah ataupun cara suatu perusahaan memberikan kepuasan 

terhadap konsumen-konsumen mereka yang sudah menggunakan produk-

produk handphone atau smartphone jenis tertentu sebelumnya. 

Kebutuhan akan alat komunikasi seperti telepon seluler (handphone) 

atau smartphone sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, 

terutama untuk jenis-jenis handphone atau smartphone dengan merek-merek 
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tertentu. Pola konsumsi konsumen pada saat ini yang selalu menginginkan 

sebuah kemudahan dalam komunikasi yang dapat mendukung kegiatan 

mereka. 

Mowen and Minor (2002) menyatakan Kepuasan konsumen adalah 

sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang atau jasa 

setelah konsumen memperoleh atau menggunakanya. Oliver kepuasan adalah 

suatu evaluasi terhadap surprise yang melekat pada suatu pengakuasisian 

produk dan atau pengalaman mengkonsumsi. Peter and Olson (2000: 157) 

menyatakan kepuasan konsumen adalah konsep penting dalam konsep 

pemasaran dan penelitian konsumen. Sudah menjadi pendapat umum bahwa 

jika konsumen merasa puas dengan suatu produk atau merek, konsumen 

cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahu 

orang lain tentang pengalaman konsumen yang menyenangkan dengan 

produk teresebut. 

Peter and Olson (2000: 162) menyatakan loyalitas merek adalah          

sebagai keinginan melakukan dan perilaku pembelian ulang. Mowen and 

Minor (2002: 108) menyatakan kesetiaan merek adalah sebagai sejauh mana 

seseorang pelanggan menunjukan sikap positif terhadap suatu merek, 

mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk membelinya 

dimasa depan. Kesetiaan merek dipengaruhi secara langsung oleh kepuasan 

atau ketidakpuasan dengan merek yang telah diakumulasi dalam jangka 

waktu tertentu sebagaimana persepsi kualitas produk.Setiadi (2003: 129) 

menyatakan loyalitas merek sebagai sikap menyenangi terhadap suatu merek 
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yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu 

sepanjang waktu. 

Delgado et al., (2003) mendefinisikan kepercayaan merek sebagai 

dugaan atau harapan dengan keyakinan akan reliabilitas dan niat suatu merek 

dalam situasi yang melibatkan risiko bagi konsumen. Kepercayaan adalah 

dugaan atau harapan bahwa merek tersebut dapat diandalkan untuk 

berperilaku murah hati dan responsif terhadap kebutuhan seseorang (Park et 

al., 2006).Kepercayaan ada ketika salah satu pihak memiliki keyakinan pada 

kehandalan dan integritas mitra pertukarannya (Morgan dan Hunt, 1994). 

Kepercayaan berarti pula keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa 

yang diinginkan dari yang lain, bukan apa yang ditakutinya (Deutsch dalam 

Delgado dan Munuera, 2003). Kepercayaan merek berarti konsumen pada 

umumnya bersedia untuk mengandalkan kemampuan merek tersebut dalam 

menjalankan fungsinya (Moorman et al. dalam Chaudhuri dan Holbrook, 

2002). 

Loyalitas pelanggan terhadap merek merupakan konsep yang penting, 

khususnya pada kondisi tingkat persaingan dengan pertumbuhan yang 

rendah.Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat diperlukan agar 

perusahaan dapat bertahan hidup.Upaya mempertahankan loyalitas merek 

merupakan upaya strategis yang lebih efektif dibandingkan dengan menarik 

pelanggan baru.Menurut Rangkuti (2002: 60) loyalitas merek merupakan 

ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Pentingnya loyalitas 

merek ialah konsumen tidak berpindah ke produk lain dan selalu melakukan 
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pembelian pada merek tersebut. Menurut Mowen dan Minor (2002: 108) 

loyalitas merek adalah seorang pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap 

suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu dan berniat untuk 

terus membelinya di masa depan. Loyalitas merek yang tinggi dapat 

meningkatkan penjualan dan menarik minat pelanggan baru, karena mereka 

memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek minimal dapat 

mengurangi risiko. 

Salah satu faktor penentu kesuksesan untuk menciptakan loyalitas 

merek diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk. Menurut Kotler 

(2005: 49), kualitas produk adalah keseluruhan karakteristik dari suatu 

produk atau kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. Kualitas 

produk mempunyai peran penting bagi konsumen sebagai penentu tingkat 

loyalitas merek terhadap produk yang akan dibeli. Produsen tidak 

memperhatikan kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen, maka 

konsumen akan mengalihkan pembeliannya pada produk merek lain. Kualitas 

produk dapat memengaruhi loyalitas merek karena mendorong konsumen 

tetap loyal terhadap produk merek yang dibeli dan membuat konsumen 

menjadi puas sesuai yang diharapkan. 

Kepuasan pelangganmerupakan fungsi dari pandangan konsumen 

terhadap kinerja produk dan harapan pelanggan. Konsumen adalah pihak 

yang memaksimumkan nilai, mereka membentuk harapan akan nilai dan 

bertindak berdasarkan hal tersebut. Pelanggan akan membeli di perusahaan 

yang mereka anggap memberikan nilai bagi pelanggan (customer value) yang 
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tertinggi. Ini berarti bahwa para penjual harus menentukan total bagi 

konsumen dan total biaya bagi konsumen yang ditawarkan oleh masing-

masing pesaing untuk mengetahui posisi tawaran mereka sendiri.  

Berkaitandengan semakin mendominasinya sektor layanan jasa, maka 

dampak langsung atas kondisi tersebut menjadikan para konsumen jasa 

menjadi lebih bersifat menguasai informasi dan penuntut. Pelanggan saat ini 

cenderung bersikap lebih cerdik, suka memilih, lebih menuntut, mempelajari 

dengan baik produk atau layanan yang ditawarkan, kesetiaannya rendah, 

sangat peduli tehadap harga, memilih waktu yang relatif terbatas, serta 

mencari nilai tertinggi.  

Meningkatnyaintensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut setiap 

perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara memuaskan 

pelanggan daripada yang dapat dilakukan pesaing. Banyaknya tawaran atau 

pilihan dari banyak perusahaan telah membentuk kondisi masyarakat yang 

semakin kritis dalam memilih produk mana yang paling memberi kepuasan 

baginya. Dalam penentuan produk yang diinginkan, konsumen sangat 

memperhatikan kualitas dan pelayanan atas produk maupun jasa yang 

ditawarkan. Konsumen akan merasa puas apabila produk yang mereka 

konsumsi memenuhi kualitas yang mereka harapkan, artinya pelanggan 

merasa puas atau tidak puas bila telah membandingkan kinerja yang 

dirasakan dengan apa yang diharapkan. 
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Kepuasanpelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan kepada perusahaan yang memberikan pelayanan dan kualitas yang 

memuaskan. Pelanggan yang telah mencapai kepuasan sangat memungkinkan 

sekali untuk memberitahukan kepada teman, rekan maupun orang lain akan 

pengalaman yang mereka dapatkan tentang produk atau jasa perusahaan. 

Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan kualitas 

yang akan memberikan keunggulan harga dan customer value. Customer 

value merupakan nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk 

perusahaan yang ditawarkan kepadanya. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kepuasan  

Konsumen, Kepercayaan Merek, dan Kualitas Produk Terhadap  

Kesetiaan Produk (Studi Produk Smartphone Samsung Yang  Digunakan  

Oleh  Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah  Surakarta )” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen, kepercayaan merek, dan  

kualitas produk terhadap kesetiaan produk smartphone Samsung? 

2. Diantara kepuasan konsumen, kepercayaan merek, dan  kualitas produk 

tersebut, manakah yang paling dominan mempengaruhi kesetiaan produk 

smartphone Samsung?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen, kepercayaan merek, dan  

kualitas produk terhadap kesetiaan produk smartphone Samsung. 

2. Untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi kesetiaan 

produk smartphone Samsung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan informasi tentang kepuasan konsumen, kepercayaan 

merek, dan kualitas produk yang berpengaruh terhadap kesetiaan 

konsumen sehingga dapat dijadikan acuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan yang loyal agar mampu menghadapi 

pesaing yang mencoba merebut konsumen. 

b. Sebagai landasan manajemen perusahaan untuk membuat strategi 

perusahaan secara lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi Penulis 

a. Bisa mengenal lebih jauh ilmu pengetahuan teoritis yang telah 

didapatkan di bangku kuliah dengan fakta di lapangan yang sebenarnya. 

b. Dapat menguji kemampuan diri atas ilmu yang telah diperolehnya. 

c. Memperdalam dan meningkatkan kreativitas diri 



8 

 

  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Sebagai referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut pada masalah yang 

berkaitan. 

b. Sebuah bahan masukan bagi riset pemasaran. 

4. Bagi Institusi (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

a. Sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan kurikulum dimasa 

yang akan datang. 

b. Untuk mengetahui sampai seberapa program kurikulum yang dapat 

diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna output 

program. 


