
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan pasar dalam bisnis bidang teknologi yang semakin ketat seperti 

sekarang ini. Perusahaan – perusahaan melakukan berbagai cara dalam 

pengembangan produknya agar dapat menciptakan brand image (citra merek) 

yang kuat di benak masyarakat luas, tak terkecuali teknologi dalam bidang 

smartphone. Perusahaan dalam kegiatannya tidak bisa lepas dengan merek produk 

yang selalu diunggulkan. Perusahaan pasti menginginkan produk-produk yang 

ditawarkan dapat diingat dibenak konsumen dan menjadi suatu pilahan pelanggan. 

Karena itu perusahaan diperlukan suatu komunikasi pemasaran yang berusaha 

menyebarkan suatu informasi, mengingatkan dan mempengaruhi konsumen agar 

bersedia menerima, membeli bahkan loyal pada produk-produk yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan tersebut.  

Dalam persaingan pasar yang sangat kompetitif, merek mempunyai peran yang 

sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa suatu merek sebagai 

pembeda bagi suatu produk maupun produsen dengan kompetitor lainnya. Suatu 

merek dibangun dengan daya tarik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

emosional konsumen. Citra positif yang terdapat disebuah merek dibangun dari 

kesadaran konsumen akan merek itu sendiri. Apabila citra merek sudah terbentuk, 
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maka akan dapat menambah kepercayaan konsumen terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan karena konsumen merasa memiliki ikatan pada produk 

tersebut. Kepercayaan konsumen pada suatu merek didapat melalui setiap usaha 

dan program-program yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna membangun 

dan menjaga citra dari produk, yang akan mempengaruhi pikiran konsumen dalam 

berpikir bahwa citra yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berkualitas baik dan 

bisa dipercaya. Konsumen memandang sebuah merek sebagai bagian dari produk, 

dan pemberian merek dapat menambah nilai produk. Dan pada akhirnya citra 

merek akan menciptakan nilai (value), yang akan sangat berguna bagi konsumen 

maupun produsen dalam jangka panjang. 

Persaingan perusahaan dalam memperebutkan pasar konsumen dengan 

menciptakan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi pemakainya. 

Pada tingkat persaingan yang rendah, merek hanya sekedar membedakan antara 

satu produk dengan produk yang lainnya. Sedangkan pada tingkat persaingan 

yang tinggi, merek mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan dan 

menjaga daya saing antar produk. Merek menjadi hal yang penting dalam 

pemasaran. Kekuatan sebuah merek ditandai dengan kemampuannya untuk 

bertahan di masa yang sulit sekalipun. Dalam perkembangannya, perusahaan 

semakin menyadari merek sebagai aset perusahaan yang paling bernilai. Dengan 

demikian perusahaan harus secara terus menerus agar bisa membangun citra 

merek yang positif dan menjaga citra merek tersebut. 
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Meningkatnya penggunaan perangkat komunikasi yang biasa disebut dengan 

gadget pada tiap individu dalam masyarakat yang berkembang dengan pesat. Hal 

ini ditandai dengan munculnya berbagai macam perangkat komunikasi seluler 

berupa smartphone dengan berbagai macam merek yang menawarkan banyak 

aplikasi dan fitur-fitur canggih didalamnya. Smartphone sebagai kebutuhan, hal 

ini dikarenakan banyaknya merek-merek smartphone yang ditawarkan oleh 

perusahaan, dan semuanya saling berlomba-lomba dalam memberikan produk 

terbaiknya sesuai dengan kebutuhan konsumennya. 

Persaingan di dunia bisnis yang ketat membuat perusahaan dituntut untuk 

menawarkan produk yang berkualitas dan mampu mempunyai nilai yang lebih 

sehingga berbeda dengan produk pesaing. Hal ini juga berlaku untuk produk 

smartphone, ada 5 (lima) pemain besar dalam bisnis ini yakni Blackberry, Nokia, 

Samsung, Sony, dan merek-merek lainnya. Dan smartphone merek SAMSUNG 

berhasil menempati Top Brand Image di Indonesia dalam pangsa pasarnya. Ini 

bisa dilihat pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1: Indeks Merek Top Smartphone 2012 – 2014 

Merek 
TBI PERINGKAT 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Blackberry 40.7% 39.0% 44.3% 1 1 1 

Nokia 37.9% 37.0% 22.7% 2 2 2 

Samsung 6.6% 11.1% 18.0% 3 3 3 

Nexian 3,9% 3.6% 2.2% 4 4 6 

IPhone 3.8% 2.0% 4.3% 5 5 4 

Sony Ericson 3.6% - 3.3% - - 5 

Cross - 1.9% 1.6% - 6 6 

Sumber: www.topbrand-award.com (Diakses 19 Oktober 2014, 13.26 WIB) 

http://www.topbrand-award.com/
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Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada Top Brand Index periode 2012-2014 

smartphone merek SAMSUNG mengalami peningkatan presentase dari tahun 

2012-2014. Dan menduduki peringkat ke tiga dari tahun 2012 sampai tahun 2014. 

Data tersebut dapat dikatakan bahwa smartphone merek SAMSUNG memiliki 

posisi dalam benak dan ingatan para pelanggannya. Ini merupakan hasil dari kerja 

keras perusahaan agar dapat menciptakan suatu citra terhadap produknya dimata 

para konsumen. 

Pada pasar yang modern seperti saat ini citra merek telah menjadi salah satu 

pertimbangan utama dalam memasarkan suatu produk. Keberadaan suatu merek 

telah dianggap sangat penting karena merek dapat mencerminkan identitas dari 

suatu produk tersebut dan juga dapat memberikan dampak kepada perusahaan dari 

citra yang ditimbulkan. Karena perusahaan menyadari bahwa konsumen sering 

mengansumsikan citra merek yang terbaik dengan kualitas produk tersebut. 

Menurut Tjiptono (2005:10) merek merupakan serangkaian asosiasi yang 

dipersepsikan oleh individu sepanjang waktu, sebagai hasil pengalaman langsung 

maupun tidak langsung atas sebuah merek tertentu. Apa yang tertanam dibenak 

konsumen yang pernah dialami dan dirasakan secara langsung maupun tidak 

langsung dari kualitas produk tentang apa yang dimiliki dari kualitas produk dari 

smartphone merek SAMSUNG. 

Semakin tingginya tingkat persaingan bisnis lokal maupun global dan kondisi 

ketidakpastian, memaksa perusahaan untuk mencari keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) agar dapat bersaing di pasar lokal maupun global. Seiring 

dengan perkembangan tersebut masyarakat pada akhirnya dihadapkan pada 
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berbagai macam pilihan dan memilih dalam menggunakan kebutuhan sehari-hari. 

Persaingan yang semakin ketat, membuat perusahaan harus mampu menjaga dan 

mempetahankan tingkat penjualan. Di Indonesia market share (pangsa pasar) 

smartphone merek SAMSUNG mengalami kenaikkan penjualan dari tahun 2012 

– 2014.  

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 : Market Share Smartphone di Indonesia  

 
  

 2011 2012 2013 

Samsung 36% 53% 56% 

iPhone 1,2% 2,5% 3% 

BlackBerry 43% 37% 35% 

Data:  IDC (Sumber: www.tekno.kompas.com dan 

www.mobile.businessweek.com) Diakses 19 Oktober 2014, Jam 18.57 WIB 

Berdasarkan Tabel 1.2 tercatat Indonesia merupakan negara yang mengalami 

kenaikkan penjualan smartphone merek SAMSUNG sebesar 3% dari tahun 2012 

– 2013. Dimana market share smartphone merek SAMSUNG menempati posisi 

pertama  mencapai 56% pada tahun 2013. Blackberry berada pada posisi kedua 

dengan presentase sebesar 35% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Dan terakhir iPhone dengan presentase sebesar 3%.  
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Smartphone merupakan sebuah produk teknologi yang menyediakan fitur-fitur 

canggih dan inovatif yang mudah dibawa kemana-mana sehingga memudahkan 

bagi pengguna untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dan pengguna harus 

memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang memadai agar mengetahui fungsi dari 

smartphone itu sendiri menjadi optimal. Dengan demikian menyebabkan 

smartphone banyak disukai dari berbagai kalangan dengan usia produktif, yaitu 

usia 17-30 tahun. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang dapat 

merespon kemunculan smartphone dengan baik karena smartphone memiliki 

fungsi dan fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan akan tugas kuliah, 

komunikasi, games, akses internet, pemutar musik, kamera, video dan lain-lain. 

Pada mahasiswa Universitas Lampung di Bandar Lampung, fenomena ini terlihat 

dengan banyaknya pengguna smartphone dari berbagai macam merek dan bahkan 

beberapa mahasiswa memiliki lebih dari satu smartphone demi menunjang 

kebutuhan bahkan gaya hidup. 

Maka berdasarkan fenomena diatas adanya kenaikkan penjualan maupun  

kenaikkan presentase dalam Top Brand pada produk Smartphone merek 

SAMSUNG menarik perhatian penulis dan akhirnya penulis mengangkat suatu 

tema penelitian dengan judul sebagai berikut: “Analisis Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap Citra Merek Produk Smartphone (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung)” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah: 

- Apakah ada pengaruh kualitas produk (kinerja produk, fitur produk, 

kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan perbaikan produk, 

daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan) terhadap 

citra merek smartphone merek SAMSUNG? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang dikemukakan maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

      -  Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas produk (kinerja produk, fitur 

produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan perbaikan 

produk, daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan)  

terhadap citra merek smartphone merek SAMSUNG. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat penelitian secara Teoritis: 

Memberikan informasi dan pengetahuan terhadap bidang pemasaran khususnya 

dalam hal untuk mengetahui hubungan antara kualitas produk terhadap brand 

image. 

 

1.4.2 Manfaat pnelitian secara Praktis: 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan untuk lebih 

memahami sejauh mana peranan kualitas produk terhadap citra merek. 

Serta dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan yang tepat 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mempelajari bidang 

pemasaran lebih jauh, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan 

dapat memberikan pemahaman mengenai kualitas produk dan citra merek 

yang dapat dijalankan oleh perusahaan. 

 

 


