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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada era perkembangan teknologi ini smartphone tidak sekedar 

memilikifungsi komunikasi saja tetapi juga dapat mengakses situs 

internet.Dalamkaitannya dengan perekonomian, ini merupakan peluang industri 

telekomunikasiuntuk menciptakan suatu smartphone yang berfungsi untuk 

komunikasi sekaligus dapatmengakses internet.Hal ini di manfaatkan oleh 

beberapa produsen smartphone dalammenciptakan smartphone pintar yang lebih 

di kenal dengan sebutan ‘Smartphone’banyak produsen telepon genggam 

berbondong-bondong menciptakanSmartphoneyang memiliki fitur canggih yang 

di inginkan dan dapat memenuhikebutuhan komunikasi 

masyarakat.Perkembangan Smartphonedi Indonesia bahkan di dunia pun semakin 

pesat.Bebarapa produsen Smartphone mampumembuat smartphone yang dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat. 

Banyak model-model dengan berbagai macam spesifikasi smartphone 

yang beredar dipasaran, tetapi tidak semuanya diminati oleh masyarakat. Ada 

yang membeli berdasarkan fungsi dan kegunaan smartphone itu sendiri, namun 

ada juga yang mengikuti trend pasar. Meskipun demikian, semua merek  hp tetap 

mempunyai pelanggan setianya sendiri.Sama halnya dengan merekiPhone yang 

masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2007 dibawaoleh salah satu operator 

telekomunikasi, awalnya segmentasi iPhone adalah pada corporate dan di 
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pasarkan secara umum pada tahun 2007. Mulai dari sinilah iPhone menjadi 

fenomena tersendiri di dunia gadget. Sebenarnya banyak merek-merek 

smartphone yang beredar di Indonesia, tetapi iPhone sampai saat ini tetap menjadi 

market leader dalam kategori smartphone.BlackBerry, Samsung, Sony, dan 

berbagai merek smatphone lain merupakan pesaing yang sedang mengincar posisi 

iPhone. 

Tidak mengherankanjika iPhone menjadi market leader, mereka 

mempunyai fitur yang tidak dimiliki oleh smartphonelain. Faktor lain yang 

membuat mereka menjadi market leader adalah iPhone mempunyai fitur 

Appstore, kemudahan dalam mengakses social media yang sedang diminati saat 

ini, dan yang terakhir tingginya rasa gengsi yang dimiliki masyarakat Indonesia. 

 

Tabel 1.1 

MARKET SHARE IPHONE APPLE  IN  2010-2015   

 

Sumber 

:http://tekno.kompas.com/read/2015/01/31/15170057/google.setahun.terhapus.apple.ti

ga.bulan 
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Berdasarkan tabel 1.1 Apple baru saja mengumumkan laporan 

keuangan perusahaan pada kuartal pertama tahun fiskal 2015 yang berakhir pada 

Desember.Pada kuartal ini, Apple mengklaim telah memperoleh pendapatan 

sebesar 30 persen dibanding sebelumnya, dan profit mencapai USD 18 

milliar.Penjualan iPhone sebesar 74,5 juta unit sekaligus menjadikan Apple dalam 

posisi sebanding dengan Samsung, sebagai smartphone terbesar yang sama-sama 

berhasil menjual smartphone pintar di kisaran70 juta unit.Data terbaru dari firma 

riset pasar IDC menunjukkan bahwa pangsa Apple di pasar smartphone pintar 

pada kuartal lalu (19,85 persen, dengan 74,5 juta unit) kini hanya terpaut sedikit 

dari Samsung (20,01 persen, dengan 75,1 juta unit).Bedanya, jika pangsa pasar 

Samsung tercatat menurun sebesar 8,82 persen dibandingkan kuartal yang sama 

tahun lalu, Apple justru mencatat kenaikan sebesar 2,42 persen. 

 Kualitas produk berhubungan dengan kemampuan produk 

menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan produk, kehandalan,ketepatan, 

kemudahan pengoperasian dan perbaikan, dan atribut bernilai lainnya, berkaitan 

dengan iphone yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan 

pada era perkembangan teknologi yang serba canggih. Informasi Lisan dapat 

dijelaskan sebagai komunikasi informasi terarah pada konsumensecara lisan 

maupun tulisan yang menghubungkan perhitungan atau pengalaman pada 

penjualan atau penggunaan suatu barang atau jasa, maka dari itu melihat 

fenomena iPhone yang selalu meningkat penjualannya dikarenakan adanya bentuk 

promosi informasi lisan, karena kekuatan informasi lisan melebihi kekuatan 
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berbagai bentuk promosi. Citra merek didefinisikan sebagai persepsi tentang 

merek yang tercermin oleh asosiasi merek yang ada di ingatan konsumen baik 

tentang organisasi dibalik merek, produk, negara asal, kepribadian merek, dan 

ertefak merek,citra merek mempunyai peran penting dalam mempengaruhi 

perilaku pembelian,konsumen yang mempunyai citra positif terhadap merek 

cenderung memilih merek tersebut dalam pembelian, iPhonememiliki citra merek, 

citra perusahaan, dan citra produk yang baik. Maka dari itu variabel Kualitas 

Produk, Informasi Lisan, dan Citra Merek dinilai memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap Niat BeliiPhone. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa masyarakat lebih tertarik dengan iphone di banding smartphone merek lain. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti: PENGARUH KUALITAS 

PRODUK, INFORMASI LISAN, DAN CITRA MEREK TERHADAP NIAT 

BELIKONSUMEN IPHONE DI SURABAYA. 

1.2  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya,  maka dapat 

dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh signifikan Kualitas Produk terhadap Niat Beli konsumen 

iPhonedi Surabaya? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan Informasi Lisan terhadap Niat Beli konsumen 

iPhonedi Surabaya? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan Citra Merek terhadap Niat Beli konsumen 

iPhonedi Surabaya? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang niat beli 

konsumen smartphone Android di Surabaya. Secara detail tujuan dari peneltian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Kualitas Produk terhadap Niat Beli konsumen 

iPhonedi Surabaya. 

2. Untuk menguji pengaruh Informasi Lisan terhadap Niat Beli konsumen 

iPhonedi Surabaya. 

3. Untuk menguji pengaruh Cita Merek terhadap Niat Beli konsumen iPhone 

di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dari penelitian ini akan dapat memberikan berbagai macam 

manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan membawa manfaat bagi peneliti agar mengetahui 

pengaruh antara Kualitas Produk, Informasi Lisan dan Citra Merek terhadap 

Niat Beli konsumen iPhone di Surabaya 

2. Bagi Pembaca dan Konsumen 

Bagi pembaca penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang 

mengapa smartphone dipilih, apakah merek yang dipunyai oleh sebuah 

perusahaan sistem operasi dapat mempengaruhi Niat Beli konsumen. 
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3.  Bagi STIE PERBANAS Surabaya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik dan dapat 

memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan manajemen pemasaran, khususnya yang terkait dengan 

Kualitas Produk, Informasi Lisan dan Citra Merek terhadap Niat Beli yang 

ada hubungannya dengan tujuan penulisan ini, serta teoriyangberhubungan  

dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kerangka pemikiran serta 

tentang hipotesis penelitian. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

  Untuk mempermudah cara penulisan, peneliti membagi skripsi ini ke dalam 

bab-bab secara teratur dan sistematis. Dengan cara penulisan tersebut, maka 

memungkinkan pembahasan dilakukan secara sistematis, bertahap dan terperinci 

pada tiap-tiap bab dan sub bab. Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya 

terdapat sub-sub bab, antara lain penelitian terdahulu yang akan 
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dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian ini dan 

teori-teori yang dijadikan landasan dalam penyelesaian penelitian, 

kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang penjelasan rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, 

populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas, 

dan realibilitas instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang 

digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV   : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini diurakan secara garis besar mengenai responden dan 

analisis data yang meliputi : analisis deskriptif, pengujian hipotesis 

dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V   : PENUTUP  

     Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah 

dilakukan dengan penjelasan pembuktian hipotesanya, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran. 


