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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin mengarah  pada  persaingan ketat, 

khususnya untuk perusahaan sejenis. Mereka dituntut untuk memiliki suatu keunikan 

tersendiri yang dapat memikat konsumen dalam rangka mempertahankan atau 

merebut pangsa pasar yang ada. 

Konsumen saat ini sangatlah kritis dalam  memilih produk. Seperti yang kita ketahui 

bahwa tawaran produk saat ini sangatlah beragam dan banyak, tak terkecuali untuk 

notebook yang mana sekarang ini mengalami perkembangan sangat pesat. Pilihan 

semakin banyak ini membuat banyak konsumen dapat menentukan pilihannya akan 

suatu produk, yang dalam hal ini adalah notebook yang dapat memikat dan membuat 

konsumen tersebut membeli dan loyal terhadap produk tersebut.  

Kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. Produk yang berkualitas tinggi sangat diperlukan agar keinginan konsumen 

dapat dipenuhi sesuai dengan harapannya akan membuat konsumen menerima suatu 

produk bahkan sampai berujung loyal terhadap produk tersebut Kotler (2009:148). 

Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen harus memilih 

kualitas produk dalam melakukan pembelian. 
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Kepuasan konsumen akan suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian bentuk 

kualitas produk tersebut. Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang 

semakin berkualitas membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang usaha 

berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki. 

Menurut Kotler (2007: 117) “Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja 

memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan 

tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja melebihi 

harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Salah satu industri yang tumbuh pesat sampai saat ini adalah industri teknologi 

informasi, perkembangan sektor teknologi informasi dan inovasinya yang meningkat 

secara gradual beberapa tahun terakhir memberikan harapan baru bagi pertumbuhan 

industri dan perekonomian. Fakta tersebut memberikan dampak yang besar terhadap 

industri gadget tanah air, terutama industri perangkat lunak (software) dan notebook. 

Perkembangan teknologi notebook yang semakin memberikan keunggulan dan 

kemudahaan seperti layar sentuh (touchscreen), jaringan processor hemat energi, 

grafik multimedia yang semakin baik, serta berbagai bentuk kategori notebook lain 

seperti light dan slim yang sedang menjadi trend membuat customer semakin 

menyukai produk-produk ini. 
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Sejalan dengan peningkatan permintaan ini bagi perusahaan teknologi informasi 

memberikan arti bahwa pasar notebook sangat potensial.Oleh karena itu, kesempatan 

ini merupakan peluang yang harus segera dikembangkan agar dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi keuntungan perusahaan. 

Upaya-upaya pemasaran terus dikembangkan secara aktif agar dapat meraih pangsa 

pasar yang lebih luas. Disisi lain, besarnnya peningkatan permintaan terhadap 

notebook juga diikuti oleh perkembangan jumlah produsen penghasil notebook 

seperti Acer, Toshiba, Sony, Hewlett Packard (HP), dan Asus. 

Berikut ini merupakan nama perusahaan dan merek notebook di Indonesia dalam 

tabel 1.1: 

Tabel 1.1Nama Perusahaan dan Merek notebook di Indonesia Tahun 2014 

Nama Perusahaan Merek Notebook 

Acer Incorporated  Notebook Acer 

Toshiba Corporation Notebook Toshiba 

Hewlett-Packard Company Notebook HP 

Apple Incorporated Macbook 

Asustek Computer Incorporated Notebook Asus 

Lenovo Group Limited Notebook Lenovo 

Dell Incorporated Notebook Dell 

Sumber: www.wikipedia.com (2015) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia memiliki banyak 

perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi salahsatunya notebook. Toshiba 

http://www.wikipedia.com/
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Corporation  adalah salah satu perusahaan yang berusaha memanfaatkan peluang 

diatas untuk memproduksi notebook yang benar-benar memenuhi selera masyarakat 

saat ini. Peluang ini sebagai suatu masukan untuk menambah jenis produk notebook 

yang sangat menjanjikan. 

Toshiba adalah perusahaan yang memproduksi elektronik teknologi tinggi yang 

bermarkas di Tokyo, Jepang. Toshiba adalah perusahaan elektronik terbesar di 

dunia.Toshiba saat ini kebanyakan buatan RRC. Semikonduktor buatan Toshiba 

termasuk ke dalam jajaran 20 Semikonduktor dengan Penjualan Terbesar. Tahun 

2009, Toshiba merupakan perusahaan komputer terbesar kelima di dunia, di bawah 

Hewlett-Packard dari AS, Dell dari AS, Acer dari Taiwan, dan Lenovo dari China. 

Salah satu survei merek di Indonesia yang dijadikan sebagai indikator kinerja sebuah 

merek di Indonesia adalah Top Brand Award. Survei ini  dipelopori oleh majalah 

“Marketing” yang bekerja sama dengan lembaga  survey Frontier Consulting Group. 

Konsep tentang Top Brand mengenai merek suatu produk didasarkan pada tiga 

parameter yaitu: merek yang paling diingat (top of mind), merek yang terakhir kali 

dibeli atau dikonsumsi (last used), serta merek yang akan dipilih kembali di masa 

mendatang (future intention). Ketiga parameter tersebut diformulasikan dengan cara 

menghitung rata-rata terboboti masing-masing parameter. Untuk membentuk Top 

Brand Index (TBI). 

Kriteria yang harus dipenuhi adalah memperoleh Top Brand Index minimum sebesar 

10% dan berada dalam posisi top three di dalam kategori produknya. Dengan adanya 
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dua kategori tersebut tidak menutup kemungkinan dalam satu kategori produk 

terdapat lebih dari satu merek, maksimal tiga merek yang meraih predikat Top Brand. 

Survei Top Brand juga melakukan survei pada Notebook seperti yang terlihat dalam 

tabel berikut ini 

Tabel 1.2 Top Brand Index Kategori Notebook pada Tahun 2013-2015 

 

Merek Notebook 

Top Brand Index (TBI) 

2013 2014 2015 

Acer 41,6 % 39,3 % 40,2 % 

Toshiba 14,2 % 13,6 % 12,1 % 

HP 9,9 % 6,4 % 7,6 % 

Apple 6,2 % 7,4 % 5,2 % 

Asus 6,9 % 9,4 % 11 % 

Lenovo 3,4 % 3,7 % 7,0 % 

Dell 3,5 % 3,5 % 3,6 % 

Sumber: www.topbrand-award.com (2015) 

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa Asus, Acer, dan Toshiba sebagai notebook yang 

mendominasi penjualan notebook di Indonesia. Notebook Toshiba mengalami 

penurunan dari tahun ketahun. Dari tahun 2013 yang menyentuh angka 14,2% turun 

menjadi 13,6% pada tahun 2014, hingga sekarang yang mencapai 12,1%. 

Toshiba mencoba memberikan suatu produk yang berkualitas, bukan hanya dari segi 

kualitas produk tetapi juga dilihat dari inovasi-inovasi yang telah dilakukan. 

http://www.topbrand-award.com/
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Kualitas produk yang baik dapat memberikan kepuasan konsumen, karena dapat 

membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain sehubungan dengan 

atribut yang melekat di dalamnya. Dalam hal ini kualitas produk ikut mempengaruhi 

kepuasan konsumen. 

Berikut ini merupakan tabel yang mempresentasikan kualitas notebook berdasarkan 

hasil survei Laptopmag.com: 

Tabel 1.3 Survei Laptopmag.com Tahun 2015 
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Total 

Apple 20 19 14 14 9 6 2 5 89 

Lenovo 15 15 12 14 8 7 5 4 80 

Asus 14 18 13 11 7 10 3 3 79 

HP 15 15 12 13 8 8 4 3 78 

Dell 14 16 11 12 8 6 5 3 75 

Samsung 15 18 13 10 7 5 2 4 74 

Toshiba 14 16 9 9 8 4 5 3 68 

Acer 13 17 10 10 5 6 3 3 67 

Sony 14 19 9 5 7 6 2 4 65 

Tabel 1.3 Survei Laptopmag.com Tahun 2015 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa notebook Toshiba mendapat nilai 

total sebesar 68, yang terdiri dari nilai review sebesar 14, nilai Tech Support sebesar 
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16, Desain sebesar 9, nilai Keyboard Touchpas sebesar 9, nilai Display dan Audio 

sebesar 8, nilai Innovasion sebesar 4, nilai Value dan Selection 5, dan nilai Software 

sebesar 3. Total nilai notebook Toshiba yang sebesar 68 masih tertinggal daripada 

nilai yang diperoleh kompetitor lainnya. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen atau pengguna notebook Toshiba di Bandar 

Lampung yang dilakukan pada konsumen berbelanja di outlet-outlet atau gerai-gerai 

milik Toshiba seperti di Griyacom dan Metrocom. Dengan kualitas produk yang baik 

diharapkan  para konsumen akan merasa lebih puas terhadap notebook Toshiba 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasakan perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Notebook 

Toshiba Di Bandar Lampung” 

1.2 Permasalahan 

Masalah yang dihadapi oleh Toshiba adalah tingginya tingkat persaingan dalam 

kotegori notebook yang menandakan bahwa konsumen dalam kategori ini sangat 

potensial. Namun disisi lain produsen dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif 

serta cermat dalam membaca kebutuhan dan keinginan konsumen yang saat ini 

perilaku konsumen bersifat dinamis. 

Berdasarkan tabel 1.3 diantara sekian banyak merek notebook di Indonesia sekarang 

ini, notebook Toshiba merupakan produk yang sudah cukup lama, akan tetapi nilai 

kualitas produknya masih dibawah bila dibandingkan dengan merek lainnya 
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Berdasarkan uraian terebut, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini 

adalah apakah kualitas produk notebook Toshiba mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen di Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen notebook Toshiba di Bandar Lampung 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan informasi bagi perusahaan dalam strategi untuk meningkatkan 

laba penjualan agar  kualitas produk dapat lebih dikembangkan lagi. 

2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pembanding bagi pembaca yang 

ingin melaksanakan penelitian di bidang pemasaran khususnya tentang 

perilaku konsumen. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti dan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan topik maupun 

objek yang sama. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Menurut Kotler (2009:410) “Kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik suatu 

barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Produk yang berkualitas tinggi sangat 

diperlukan agar keinginan konsumen dapat dipenuhi sesuai dengan harapannya akan 

membuat konsumen menerima suatu produk bahkan sampai berujung loyal terhadap 

produk tersebut”. 

Berdasarkan teori Garvin (1984) dalam jurnal Jakpar Shaharudin (2012) untuk 

menentukan dimensi kualitas barang dapat melalui delapan dimensi, yaitu: 

1. Bentuk 

Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik 

utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. 

2. Keistimewaan 

Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai keistimewaan 

seperti karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. 

3. Kehadalan 

Ukuran kemungkinan sebuah proyek tidak akan rusak atau gagal dalam suatu 

periode tertentu. 

4. Mutu Kinerja 

Mutu kinerja mengacu pada level dimana karakteristik dasar produk itu 

beroperasi. 
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5. Daya tahan 

Suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal atau 

berat. 

6. Pelayanan 

Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kemudahan dan 

akurasi dalam memberikan pelayanan untuk perbaikan barang. 

7. Keindahan 

Karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang 

berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi serta preferensi 

individual. 

8. Persepsi Kualitas 

Suatu ukuran yang memberikan pandangan kualitas produk berdasarkan 

gambar, nama merek, dan iklan.  

Menurut Kotler (2007: 117) “Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja 

memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan 

tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja melebihi 

harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa menciptakan produk yang berkualtias 

perusahaan harus memperhatikan dimensi kualitas barang, agar setiap konsumen 

mendapatkan kepuasan terhadap produk yang diinginkannya. 
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Berdasarkan hasil pemikian tersebut, maka dapat digambarkan sebuah kerangka  

penelitian seperti pada gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang ada, maka 

hipotesisnya diduga bahwa kualitas produk akan memiliki dampak positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen notebook Toshiba di Bandar Lampung 
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Gambar 1.1 Paradigma Penelitian 

 


