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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi dan modern setiap perusahaan harus siap berada dalam 

persaingan yang ketat. Ukuran keuntungan dan kekuatan pasar setiap perusahaan 

akan memasuki era persaingan baru. Kemajuan teknologi informasi telah merubah 

pasar dengan memberikan alternatif aturan yang luas bagi para pemain disuatu 

industri untuk bersaing strategis dan kuat. Setiap perusahaan pasti menginginkan 

produknya menjadi nomor satu di hati para masyarakat. Berbagai cara dilakukan 

dengan memunculkan  ide baru yang inovatif serta keunggulan-keunggulan yang 

diinginkan masyarakat luas (Kompasiana.com, 2019).  

Perkembangan industri smartphone di Indonesia mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, baik merek dari luar maupun dalam negeri berlomba-

lomba untuk mempertahankan konsumen mereka. Salah satu contoh merek 

smartphone yang sangat digemari di Indonesia adalah merek Apple yaitu Iphone. 

Apple telah menjadi salah satu merek produk eletronik yang sering disebut 

sebagai loved brand (Batra, et al., 2012:2). Merek Apple menawarkan produk 

dengan harga premium dan target kelas menengah ke atas. Apple adalah merek 

smartphone dengan harga premium dengan target pasar kelas menengah ke atas. 

Salah satu karakteristik pengguna Apple sendiri adalah selalu ingin mengikuti tren 

gaya hidup terkini, terlepas dari apakah sesungguhnya mereka benar-benar 

membutuhkan produk tersebut dan mendapat manfaat dari produk yang 

dikonsumsinya (Saunders, 2018:3).  
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Apple Computer, Inc. adalah sebuah perusahaan teknologi yang didirikan 

oleh Steve Jobs yang berbasis di Cupertino, California. Apple memiliki peranan 

penting dalam bermulanya revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan 

produknya Apple II dan memajukannya hingga sekarang dengan komputer 

Macintosh. iPhone adalah produk yang saat ini menjadi dasar bisnis Apple. Tim 

Cook CEO Apple mengatakan bahwa iPhone adalah gerbang bagi penjualan 

produk Apple lain seperti iTunes, iWatch, dan lain sebagainya. iPhone dikatakan 

seperti ini karena aksesoris tambahan yang kompatibel dengan iPhone sangat 

banyak dan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan Apple 

tersebut (Saunders, 2018). 

Sauder (2018) juga mengatakan bahwa pencinta smartphone tentu sangat 

mengenal nama perusahaan Apple Inc. yang merupakan perusahaan milik Steve 

Jobs. Nama Apple Inc. memudar seiring perang teknologi yang digampur oleh 

produsen asal Asia yang jauh lebih gesit dibandingkan produk Apple. Produk 

Apple memang dianggap salah satu produk yang punya daya tarik tersendiri, 

namun terlepas dari fenomena kepopuleran Apple di kalangan banyak orang 

produk ini tetap jadi tidak bernilai jika diukur dengan harga saing. Produk Apple 

yang dijual jauh lebih mahal dari produk produsen lain tak lebih dari menjual 

nama besar perusahaan Apple Inc. Komponen pendukung produk mereka yang 

masih didukung oleh perusahaan lain seperti Samsung. Berbagai kebutuhan 

produk Apple didukung oleh Samsung yang merupakan lawan pasar bagi Apple. 

LCD pada layar iPad dan iPhone dan beberapa komponen lain termasuk processor 

milik Apple Inc. merupakan produksi Samsung. Meskipun Apple Inc. dikenal 
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sebagai perusahaan teknologi besar di dunia, Apple. Inc. tetap bergantung pada 

perangkat yang diproduksi oleh Samsung. Permasalahan lain muncul ketika 

Samsung mengeluarkan produk smartphone dan tablet, hal ini mengakibatkan 

keresahan bagi Apple yang selama ini dikenal sebagai pelopor perusahaan 

teknologi yang populer.  

Produk Samsung sangat terkenal dengan dukungan Google yang 

meluncurkan sistem operasi Android yang sekarang menjadi nomor satu di dunia. 

Apple dengan produk mahalnya semakin tergeser dengan produk-produk lain dari 

Asia, seperti Samsung, HTC, Sony, Lenovo, Huawe, sekarang ada Oppo yang 

mengangkat nilai smartphone kelas atas jauh lebih bagus dan memiliki kecepatan 

tingkat tinggi dibandingkan iPhone. Smartphone dengan sistem operasi Android 

tersebut dijual dengan harga lebih murah dibandingkan iPhone 5 

(kompasiana.com).  

Kepopuleran Iphone menurun semenjak Apple tidak bisa menciptakan 

produk berkualitas dan sibuk dengan perang paten. Apple Inc. menjadi sebuah 

perusahaan yang memiliki tingkat monopoli tinggi, termasuk di Amerika Serikat. 

Apple mengesampingkan kreativitas dan menciptakan produk baru dengan cara 

berperang paten. Produk Asia bisa mendominasi pasar smartphone global karena 

mereka tidak sibuk dengan paten, melainkan terus berkreasi dan berinovasi. Apple 

sudah kehilangan arah untuk menghadirkan inovasi. Pada Akhirnya ketika 

smartphone lain menggunakan paten Apple maka harus membayar royalti atau 

dicekal. Produk Asia lebih memilih berkreasi daripada menggunakan paten Apple. 
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Belakangan, perang paten yang dimenangkan oleh Apple Inc. di Amerika Serikat 

karena hak veto Obama (kompasiana.com). 

Berikut data pengiriman handset Smartphone di Indonesia dalam “Indonesia 

Top 5 Smartphone Companies by Year over Year (YOY) Market Share 

Comparation”, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1. 

Data pengiriman Handset Indonesia Top 5 Smartphone Companies  

by Year over Year (YOY) Market Share Comparation 

Vendor 2018 

Shipments 

2018 

Market 

Share 

2017 

Shipments 

2017 

Market 

Share 

Year-Over-

Year 

Change 

Samsung 71,5 20,9 % 79,8 22,9 % -10,4 % 

Huawei 54,2 15,8 % 38,5 11,0 % 40,9 % 

Apple 41,3 12,1 % 41,0 11,8 % 0,7 % 

Xiaomi 31,9 9,3 % 21,4 6,2 % 48,8 % 

Oppo 29,4 8,6 % 28,0 8,0 % 5,1 % 

Others 113,7 33,2 % 139,5 40,1 % -18,5 % 

Total 324,9 100,0 % 348,2 100,0 % -1,8 % 

Sumber : seluler.id, 2019. 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa Apple menduduki No.3 dengan 

pencapaian 41,3 juta unit handset dan 12,1% pangsa pasar global. Samsung tetap 

di No.1, di mana Samsung menjual hingga 71,5 juta unit dan mengambil 20,9% 

dari pangsa pasar global. Namun perlu dicatat, angka itu menurun 10,4% dari unit 

yang dikirimkan tahun lalu. 

Kemudian, lima vendor smartphone teratas pada kuartal kedua 2018 

menurut IDC Indonesia adalah Samsung (27%), Xiaomi (25%), Oppo (18%), 

Vivo (9%), dan Advan (6%).  
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Tabel 1.2. 

Data Penjualan Iphone Tahun 2018 

(dalam juta unit) 

Kuartal Jumlah Harga  

(dalam juta rupiah) 

I 77,3 5,7 

II 52,2 8,6 

III 41,3 11,9 

IV 46,8 20 

   Sumber: tirto.id, 2019. 

Penjualan Iphone mengalami penurunan dan fluktuasi selama tahun 2018. 

Seperti pada penjualan iPhone sepanjang kuartal III tahun 2018 tercatat sebanyak 

41,3 juta unit. CNBC International melaporkan angka tersebut di bawah perkiraan 

analis yang memprediksi penjualan iPhone dapat mencapai 47,5 juta unit. Namun, 

Apple mengungkapkan adanya peningkatan harga jual rata-rata di mana tercatat 

US$ 793 (Rp 11,9 juta) dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu US$ 

618. Peningkatan harga rata-rata ini mayoritas disebabkan oleh pengenalan Apple 

iPhone yang lebih mahal (CNBCIndonesia.com diakses 23 januari 2019). 

Kotler (2015:150) mendefinisikan kepuasan merupakan tingkat perasaan     

di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang 

diterima dengan yang diharapkan. Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh 

faktor kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Kualitas yang 

diberikan oleh produk Apple Inc tertanam baik di benak konsumennya. Mereka 

banyak beranggapan bahwa produk Apple memiliki kualitas yang lebih bagus dari 

produk lainnya. Hal ini dikarenakan Apple setiap produk yang dirilis oleh Apple 

dirancang / diriset cukup lama dan dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit. 

Adapun faktor kualitas produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yang 
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akan dibahas dalam penelitian ini adalah nilai manfaat, fitur, daya tahan produk 

dan citra merek (Anastuti dan Zainul, 2014:5). 

Nilai manfaat adalah pelanggan memperkirakan tawaran mana yang akan 

menghantarkan nilai anggapan tertinggi dan bertindak atas dasar perkiraan 

tersebut (Kotler dan Keller, 2008:136). Nilai manfaat memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Jika nilai yang diberikan oleh suatu barang dirasa sangat 

bermanfaat untuk seorang pelanggan, maka pelanggan itu akan merasa puas atas 

suatu produk atau jasa tersebut. Nilai manfaat yang terdapat pada produk Apple 

Inc sangat tinggi. Dimulai dengan gebrakan yang luar biasa hebat melalui iPod, 

Apple mengalahkan dominasi Sony Walkman yang selama bertahun-tahun 

mendominasi pasar hiburan. Sony yang selama puluhan tahun memiliki pasar 

yang besar di dunia, akhirnya harus mengikuti permainan dan kompetisi yang 

diciptakan oleh Apple dengan iPodnya. Namun, ternyata pengguna produk Apple 

Inc memiliki keluhan seperti aplikasi yang harus dibayar dahulu sebelum 

mengistalnya (Jannah, 2016:11).   

Kotler dan Keller (2012:8) mengatakan fitur merupakan karakteristik produk 

yang menjadi pelengkap fungsi dasar produk. Dengan demikian, fitur juga bisa 

berfungsi membedakan sebuah produk dengan produk sejenis yang memiliki 

karakteristik tersendiri, dimana masing-masing produk berbeda satu dengan yang 

lain. Apple Inc. memiliki banyak fitur yang berbeda dengan yang lain. Meskipun 

sepertinya Apple bisa dibilang “terlambat” dalam  mengeluarkan fitur-fitur yang 

ada di iOs 5 seperti Notification Center, namun pastinya ada alasan dibalik semua 

itu, seperti riset untuk menjaga kestabilan dan berbagai alasan lainnya. Disamping 
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semuanya itu, Apple juga menyediakan berbagai fitur-fitur menarik yang tidak 

ada diponsel lainnya, contohnya adalah Siri (Fata, dkk, 2015). 

Durability (daya tahan), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat digunakan (Tjiptono dan Chandra, 2016:134). Semakin besar frekuensi 

pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin besar pula daya tahan 

produk. Salah satu keunggulan produk Apple Inc adalah daya tahan baterai yang 

sangat awet. Namun baterai tidak dapat dilepas sehingga terkadang membuat 

pengguna kesal jika terjadi sesuatu pada baterainya, sehingga pengguna harus ke 

tempat service langsung untuk memperbaikinya. 

Citra adalah persepsi masyarakat terhadap suatu produk. Maka citra merek 

(brand image) merupakan peresepsi masyarakat tentang merek dari suatu  produk 

(Kotler dan Keller, 2009:406). Microsoft dan Apple baru-baru ini didaulat sebagai 

brand yang paling memuaskan konsumennya. Kedua brand ini juga berhasil 

mengalahkan kompetitor terberatnya, yaitu Google dan Samsung.  Hal ini 

berdasarkan pada laporan tahunan "Battle of the Brands 2015" dari Argus 

Insights, sebuah perusahaan analisis data yang ditulis dalam International 

Business Times (www.cnnindonesia.com, 2019).  

Riset gap penelitian ini adalah  Wulan Tiur Safitiri (2017) mengatakan 

bahwa nilai manfaat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sebaliknya, 

Mega dan Harsono (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa nilai manfaat 

tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Penelitian mengenai Fitur oleh 

Inneke Olia Situmorang, Nanang Suryadi (2015) dan Dina Amri (2014) 

mengatakan bahwa fitur memiiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

http://www.cnnindonesia.com/
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Sedangkan penelitian oleh Zaki (2016) mengatakan bahwa fitur tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Peneliti Anastuti dan Wilopo (2014) dan Inneke Olia Situmorang, Nanang 

Suryadi (2015) menyatakan bahwa daya tahan produk berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Berbalik dengan hasil penelitian Karina Utami Anastuti dan 

Zainul Arifin Wilopo (2014) yang menyatakan bahwa daya tahan produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian penelitian Fata, 

Yunus dan Majid (2015), Razak (2016) dan Matulessy dan Luh (2016) 

menyatakan bahwa citra merek memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Sebaliknya, hasil penelitian dari Detha Misgi (2015) mengatakan 

bahwa citra merek tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengadakan penelitian 

mengenai: PENGARUH NILAI MANFAAT, FITUR, DAYA TAHAN 

PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

PADA PENGGUNA PRODUK APPLE INC. (STUDI KASUS MAHASISWA  

UNIVERSITAS MURIA KUDUS). 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna produk 

Apple Inc di kalangan mahasiswa  Universitas Muria Kudus adalah nilai 

manfaat (X1), fitur (X2), daya tahan produk  (X3) dan citra merek  (X4) 

sebagai variabel independen, sedangkan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel dependen. 
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1.2.2. Obyek penelitian pada Universitas Muria Kudus. 

1.2.3. Responden dalam penelitian ini merupakan pengguna produk Apple Inc 

yang berasal dari mahasiswa  Universitas Muria Kudus. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Microsoft dan Apple baru-baru ini didaulat sebagai brand yang paling 

memuaskan konsumennya. Namun, Apple dapat dikatakan terlambat dalam 

mengeluarkan fitur-fitur yang ada di iOs 5 seperti Notification Center. Apple Inc. 

juga lebih mementingkan hak paten dari pada mengusahakan produknya terjual 

dengan harga yang bersaing. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, 

maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah nilai manfaat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada 

pengguna produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus? 

1.3.2. Apakah fitur berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna produk 

Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus? 

1.3.3. Apakah daya tahan produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus? 

1.3.4. Apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna 

produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus? 

1.3.5. Apakah nilai manfaat, fitur, daya tahan produk dan citra merek masalah 

secara berganda berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna produk Apple Inc mahasiswa Universitas Muria Kudus? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Untuk menguji pengaruh nilai manfaat  terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus.  

1.4.2. Untuk menguji pengaruh fitur  terhadap kepuasan pelanggan pengguna 

produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus.  

1.4.3. Untuk menguji pengaruh daya tahan produk  terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus. 

1.4.4. Untuk menguji pengaruh citra merek  terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna produk Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus. 

1.4.5. Untuk menguji pengaruh secara simultan nilai manfaat, fitur, daya tahan 

produk dan citra merek  terhadap kepuasan pelanggan pengguna produk 

Apple Inc mahasiswa  Universitas Muria Kudus. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Manfaat bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai nilai manfaat, fitur, daya 

tahan produk dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan, serta sebagai bahan 
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referensi bagi penelitian lebih lanjut guna menyempurnakan dan memperbaiki 

penelitian ini. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak Apple Inc. juga konsumennya sebagai sumber 

informasi  dan  merumuskan  pengambilan keputusan yang  tepat  dalam  

menghadapi masalah yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan 

 


