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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin mengglobal 

membawa dampak pada dunia usaha. Adanya perkembangan dan kemajuan 

teknologi, dunia usaha dituntut untuk selalu dapat bersaing dalam hal peningkatan 

mutu produk barang dan jasa. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah di 

bidang komunikasi yang ditandai dengan adanya berbagai alat komunikasi yang 

diciptakan untuk memudahkan sistem komunikasi bagi masyarakat. 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi menjadikan 

alat komunikasi sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Tuntutan akan kebutuhan informasi yang sangat cepat dan mudah membuat para 

produsen yang bergerak dalam bidang komunikasi melakukan inovasi baru 

dengan menciptakan alat komunikasi yang praktis, salah satunya yaitu 

menciptakan telepon seluler (ponsel) atau yang lebih dikenal dengan istilah 

handphone.  

Telepon seluler atau handphone ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat dimana kepemilikannya tidak hanya didasarkan pada fungsi utama 

handphone sebagai alat komunikasi, tetapi fitur tambahan serta desain produk juga 

menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan, memilih jenis atau merek 

produk. Sebagian kelompok masyarakat Indonesia menganggap bahwa 

handphone yang dimiliki menunjukkan status pemiliknya, handphone yang baru 
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dan yang mahal menunjukan status ekonomi yang mapan dan trendi. Namun 

sebagian lainnya ada yang berpandangan bahwa handphone sebagai produk, 

handphone adalah alat komunikasi. Maka bentuk fitur, serta jasa lainnya yang 

melengkapi produk tidak penting baginya. Perkembangan teknologi produk tidak 

menjadi perhatian masyarakat tersebut bahkan mereka banyak yang menggunakan 

handphone tipe lama sepanjang fungsinya sebagai alat komunikasi masih tetap 

berfungsi.  

Saat ini perkembangan teknologi handphone semakin hari semakin pesat, 

baik kehandalan, fasilitas, serta fitur-fiturnya terus ditingkatkan untuk 

memanjakan pemiliknya. Sebagai sebuah produk teknologi maka setiap produsen 

handphone tidak akan pernah berhenti untuk terus meningkatkan kemampuannya, 

karena berhenti berinovasi berarti mati dan pasar akan direbut oleh produsen 

merek lain. Di sisi perkembangan bisnisnya, handphone akhir-akhir ini telah 

menunjukkan suatu gejala, yaitu semakin banyak dan beragamnya produk 

handphone yang ditawarkan oleh perusahaan dan pengembangan produk 

handphone yang semakin cepat.  

Pengembangan produk handphone yang semakin cepat tersebut terletak 

pada bentuk, ukuran dan fasilitasnya. Semakin lama bentuk handphone semakin 

menarik, dan fasilitas kegunaannya semakin lengkap. Perkembangan - 

perkembangan tersebutlah yang membuat perusahaan bersaing untuk membuat 

produk yang lebih unggul dan juga memudahkan pemiliknya beraktivitas. 

Handphone dengan berbagai keunggulan yang canggih sekarang lebih di kenal 

dengan nama smartphone.  
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Akhir-akhir ini, permintaan konsumen terhadap produk smartphone 

semakin meningkat. Berdasarkan data dari lembaga riset International Data 

Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, pasar 

smartphone di dunia meningkat sebesar 13% dari tahun ke tahun pada kuartal 

kedua 2015 dengan 341.500.000 pengiriman. Pertumbuhan ini disebabkan oleh 

kenaikan yang dialami di pasar Negara berkembang seperti APEJ dan MEA. 

Pengiriman kuartal ini sedikit lebih rendah dari perkiraan. Android menguasai 

pasar dengan pangsa 82,8% pada kuartal kedua tahun 2015. Samsung kembali 

menjadi pemimpin global dengan fokus pada pengurangan biaya smartphone. 

Berikut ini adalah gambar dan tabel pangsa pasar OS dari smartphone dalam unit 

pengiriman pada kuartal kedua tahun 2015. 

Gambar 1.1 

Pangsa Pasar Dunia berdasarkan OS dari Smartphone pada Kuartal Kedua  

Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (2015) 
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Tabel 1.1 

Pangsa Pasar Dunia berdasarkan OS dari Smartphone pada Kuartal Kedua  

Tahun 2015 

 

Periode Android iOS 
Windows 

Phone 

Blackberry 

OS 
Lainnya 

2015Q2 82,8% 13,9% 2,6% 0,3% 0,4% 

2014Q2 84,8% 11,6% 2,5% 0,5% 0,7% 

2013Q2 79,8% 12,9% 3,4% 2,8% 1,2% 

2012Q2 69,3% 16,6% 3,1% 4,9% 6,1% 

 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (2015) 

 

Di lihat dari gambar 1.1 dan tabel 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa 

pangsa pasar dunia berdasarkan operating system (OS) dari smartphone, pangsa 

pasar Android mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun lalu (2014). 

Sementara, pangsa pasar iOS mengalami kenaikan sebesar 2,3% dari tahun lalu 

(2014). Sedangkan pangsa pasar Windows Phone hanya mengalami kenaikan 

0,1% dari tahun lalu (2014) dan Blackberry OS mengalami penurunan sebesar 

0,2% dari tahun lalu (2014). 

Jika dilihat dari gambar 1.2 dan tabel 1.2, maka Samsung adalah penguasa 

pangsa pasar gadget smartphone di dunia. Menurut hasil riset yang telah 

dilakukan oleh International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly 

Mobile Phone Tracker, pangsa pasar Samsung di dunia pada kuartal kedua tahun 

2015 mencapai 21,4%. Pangsa pasar Samsung di dunia dari tahun ke tahun 

semakin menurun. Sementara, pangsa pasar Apple mengalami kenaikan dari tahun 

lalu (2014) yaitu dari pangsa pasar 11,6% naik menjadi 13,9%. Sedangkan 

Huawei, Xiami, dan Lenovo masing-masing memiliki pangsa pasar 8,7%, 5,6%, 

dan 4,7%. 
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Gambar 1.2 

Pangsa Pasar Dunia berdasarkan Merek Smartphone pada Kuartal Kedua  

Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (2015) 

Tabel 1.2 

Pangsa Pasar Dunia berdasarkan Merek Smartphone pada Kuartal Kedua  

Tahun 2015 

 

Periode Samsung Apple Huawei Xiaomi Lenovo Lainnya 

2015Q2 21,4% 13,9% 8,7% 5,6% 4,7% 45,7% 

2014Q2 24,8% 11,6% 6,7% 4,6% 8,0% 44,3% 

2013Q2 31,9% 12,9% 4,3% 1,7% 5,7% 43,6% 

2012Q2 32,2% 16,6% 4,1% 1,0% 5,9% 40,2% 

a. Motorola termasuk dalam Lenovo. 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker (2015) 
 

Dari gambar dan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa perkembangan 

smartphone di dunia semakin pesat. Hal ini disebabkan karena permintaan 

konsumen terhadap smartphone semakin meningkat. Saat ini banyak merek 

smartphone yang memiliki keunggulan masing-masing telah beredar di Indonesia, 

misalnya: Iphone, Nokia, Samsung, Sony, LG, BlackBerry, Lenovo, Huawei, 

Xiaomi, dan lain-lain maka tiap merek meluncurkan banyak model atau seri yang 
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bervariasi, bahkan sekarang negara di perusahaan China telah berlomba untuk 

memproduksi smartphone yang unggul di bandingkan lainnya dengan harga yang 

cukup terjangkau, serta keunggulan yang melebihi smartphone merek lainnya. 

Strategi pengembangan produk tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui 

kepuasan konsumen terhadap smartphone. 

Berdasarkan latar  belakang di atas maka permasalahan yang akan peneliti  

bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan konsumen terhadap 

smartphone. Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada faktor Price, 

Product quality, Service Quality, Brand dan Physical design. Penelitian ini 

diharapkan dapat membantu perusahaan agar dapat memproduksi smartphone 

yang unggul sehingga dapat memberikan konsumen pemikiran yang lebih baik 

dalam memilih produk perusahaan. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Apakah price berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction? 

b. Apakah product quality berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction? 

c. Apakah service quality berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction? 

d. Apakah brand berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction? 

e. Apakah physical design berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai 

penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh price terhadap customer satisfaction. 

b. Untuk mengetahui pengaruh product quality terhadap customer 

satisfaction. 

c. Untuk mengetahui pengaruh service quality terhadap customer 

satisfaction. 

d. Untuk mengetahui pengaruh brand terhadap customer satisfaction. 

e. Untuk mengetahui pengaruh physical design terhadap customer 

satisfaction. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi manajemen 

perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruh kepuasan konsumen 

terhadap smartphone. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

perusahaan agar memproduksi smartphone yang lebih unggul sesuai dengan 

keinginan konsumen berdasarkan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen di atas. 

2. Bagi Konsumen 
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Penelitian ini diharapkan mampu membantu konsumen mendapatkan produk 

yang unggul dan kompetitif dibandingkan produk lain, serta yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. 

 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi, bahan pertimbangan, dan referensi 

bagi kalangan akademisi dalam melakukan pengembangan penelitian sejenis 

di masa yang akan datang. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menambah 

wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

terhadap smartphone. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika 

pembahasan berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian 

ini. Isi penelitian secara garis besar adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi motivasi 

penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Bab ini berisi penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur penulis 

dalam membahas penelitian ini dan konsep teoretis yang relevan 

dengan rumusan masalah dan model penelitian serta perumusan 
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hipotesis, definisi variabel dependen, hubungan antar variabel, dan 

model penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan proses pengujian data dan pembahasan dalam 

bentuk penyajian statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan bagian penutup dari skripsi yang memuat 

kesimpulan atas dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk 

penelitian berikutnya. 


