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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era globalisasi saat ini, kemajuan dunia teknologi di berbagai 

belahan dunia berkembang pesat, dan negara Indonesia menjadi salah satu 

negara yang terpengaruh oleh keadaan tersebut. Hal ini menyebabkan 

munculnya banyak persaingan diantara pelaku bisnis di  industri yang 

berkecimpung dalam dunia teknologi. Persaingan dunia teknologi yang 

semakin berkembang membuat perusahaan-perusahaan berusaha 

meningkatkan kualitas produknya menjadi lebih baik, semua ini dilakukan 

agar perusahaan dapat lebih unggul dari perusahaan lainnya.  

Peran perkembangan teknologi berkaitan sangat erat dalam bidang 

informasi dan komunikasi. Salah satu sarana untuk berkomunikasi adalah 

dengan menggunakan smartphone yang saat ini hampir dimiliki oleh semua 

orang. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang dapat dibawa kemana-mana 

untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Selain berfungsi sebagai alat 

telekomunikasi, smartphone pada saat ini juga dilengkapi dengan berbagai 

fitur-fitur dan fasilitas yang menjadikannya semakin bermanfaat dan menarik. 

Perkembangan bisnis smartphone pada saat ini didorong oleh jumlah 

penggunanya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

(www.teknojurnal.com, 29/01/14). Seiring meningkatnya pengguna 

smartphone di Indonesia, maka banyak sekali bermunculan produsen merek-

merek smartphone yang memasuki pasar Indonesia, diantaranya seperti Sony 

Ericson, Samsung, Nokia, HTC, LG, Apple, Blackberry dan masih banyak 

lagi.  

 

 

 

http://www.teknojurnal.com/
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Dengan semakin ketatnya persaingan di antara produsen smartphone 

tersebut, maka produsen smartphone harus menetapkan strategi pemasaran 

yang jitu untuk produknya. Produk yang ditawarkan ke pasaran harus 

mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi agar 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam memilih produk, 

konsumen tentu akan dipengaruhi oleh atribut dari produk. Atribut produk 

merupakan sesuatu yang melekat pada produk tersebut, seperti : kualitas, fitur, 

gaya dan desain kemasan, merek dan sebagainya. Atribut produk merupakan 

suatu unsur penting yang dapat mendorong konsumen untuk membeli produk, 

semakin baik atribut produk maka konsumen akan tertarik untuk membeli 

produk tersebut.  

Pada akhir tahun 1990an hingga sekitar tahun 2008, ponsel Nokia 

seolah menjadi ponsel sejuta umat. Terutama di Indonesia, Nokia 

mengalahkan para pesaingnya seperti Siemens, Motorola, Samsung dan lain-

lain. Pada kuartal empat 2007, Nokia menguasai pangsa pasar hingga 62,5 

persen. Pesaing terdekat saat itu hanya Windows Phone dengan 11,1 persen 

dan BlackBerry dengan 10,9 persen. Kemunculan iPhone 3G di 2008 mulai 

memberikan dampak terhadap Nokia. (http://tekno.liputan6.com/dihajar-

android-popularitas-nokia-mulai-turun, 02/04/14). Di tahun 2009 seiring 

munculnya iPhone dari Apple dan ponsel berbasis Android, Nokia kini mulai 

tenggelam. Terlebih dengan munculnya raksasa ponsel baru dari Kanada, 

Research in Motion dengan ponsel BlackBerrynya. Nokia kehilangan 

semangat untuk mencoba menciptakan teknologi baru jika dibandingkan 

dengan para pesaingnya tersebut. (http://www.tempo.co/news/gadget/nokia, 

31/01/14). 

Di awal tahun 2011 hingga saat ini, Nokia berkolaborasi dengan 

Microsoft untuk menghasilkan smartphone terbaru mereka dengan platform 

Windows Phone. Ini jawaban Nokia terhadap tudingan tidak bisa beradaptasi 

dengan pasar yang cepat berubah. Microsoft menyediakan software yang up to 

date dan segala kemajuan terbaru di bidang smartphone sehingga Nokia 

dengan nama besarnya akan cepat kembali berada di pasar dengan teknologi 

http://tekno.liputan6.com/dihajar-android-popularitas-nokia-mulai-turun
http://tekno.liputan6.com/dihajar-android-popularitas-nokia-mulai-turun


3 
 

 

yang hampir sama dengan Android, iOS dan BlackBerry. Namun strategi 

tersebut tidak membuat Nokia berhasil meraih kejayaannya kembali. 

(http://www.teknologi.kompasiana.com/gadget/nokia-sebuah-kejayaan-

masa-lalu, 31/01/14). 

Grafik 1.1 

Market Share Nokia dan Windows di Indonesia 

 

Sumber : http://www.statista.com/chart/1423/smartphone-

market-share-microsoft-nokia/, akses tanggal 31/01/14 

Grafik 1.1 menunjukan penurunan market share Nokia di Indonesia dari 

tahun 2010 hingga tahun 2013 secara drastis. Bahkan ketika Nokia 

melakukan kerja sama dengan Microsoft yang menghasilkan sebuah 

smartphone terbaru, market share Nokia tidak mengalami peningkatan. 

Meski Nokia telah melakukan strategi berkolaborasi dengan Microsoft yang 

berbasis Windows pada tahun 2011, namun nyatanya vendor asal Finlandia 

ini masih mengalami kerugian karena penjualan yang terus menurun. 

Persentase market share Nokia di tahun 2013 merosot hingga 4% 

dibandingkan dengan tahun 2012 hanya 6% pada periode yang sama. Nokia 

mencatat penjualan smartphone Nokia Lumia terjual sekitar 8,8 juta unit di 

tahun 2013. (http://inet.detik.com/penjualan-nokia-anjlok, 24/03/2014). 

Penurunan pangsa pasar Nokia di Indonesia tersebut disebabkan oleh 

ketatnya persaingan smartphone lain yang di usung dengan perangkat 

berbasis Android dan iOS.   

http://www.teknologi.kompasiana.com/
http://www.statista.com/chart/1423/smartphone-market-share-microsoft-nokia/
http://www.statista.com/chart/1423/smartphone-market-share-microsoft-nokia/
http://inet.detik.com/penjualan-nokia-anjlok
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Sangat disadari bahwa atribut produk sangat berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen dengan mengetahui pentingnya atribut-atribut dari suatu 

produk yang diharapkan oleh konsumen dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen bahkan sekaligus dapat meningkatkan loyalitas 

konsumen. 

Berdasarkan masalah fenomena di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Atribut Produk 

Terhadap Loyalitas Konsumen Smartphone Nokia Lumia di Bandung”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai atribut produk 

smartphone Nokia Lumia? 

2. Bagaimana loyalitas konsumen terhadap produk smartphone Nokia 

Lumia? 

3. Seberapa besar pengaruh atribut produk terhadap loyalitas 

smartphone Nokia Lumia? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang 

kemudian diolah dan informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan skripsi, sehingga diperoleh suatu kejelasan tentang pengaruh 

atribut produk terhadap loyalitas konsumen smartphone Nokia Lumia di 

Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai atribut produk 

smartphone Nokia Lumia. 

2. Untuk mengetahui loyalitas konsumen terhadap produk smartphone 

Nokia Lumia. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atribut produk terhadap 

loyalitaskonsumen smartphone Nokia Lumia. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi Peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang penerapan teori dan pelaksanaannya secara 

langsung dilapangan tentang pengaruh atribut produk terhadap 

loyalitas konsumen smartphone Nokia Lumia di Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

masukan bagi perusahaan terutama didalam menyempurnakan 

strategi pemasaran guna mencapai keunggulan dalam bersaing. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen pemasaran dan menjadi bahan acuan serta 

sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

bisnis.Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang 

mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan, dalam 

kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Jadi, dalam menetapkan strategi pemasaran yang akan 

dijalankan perusahaan haruslah terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi 

pasar serta menilai posisinya di pasar. Dengan mengetahui keadaan dan situasi 

serta posisinya di pasar dapat ditentukan kegiatan pemasaran yang harus 

dilaksanakan. 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-strategi-pemasaran-definisi.html
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Kegiatan pemasaran secara umum ditentukan oleh konsep pemasaran 

yang disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Terdapat empat 

unsur dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, diantaranya produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).  

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:23) : 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya. 

Didalam bauran pemasaran tersebut, produk merupakan unsur penting 

yang paling mendasar. Adapun definisi produk menurut Kotler dan Keller 

(2007:139) : 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar, 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk 

terdiri atas barang, jasa, pengalaman, orang, tempat, kepemilikan, 

organisasi, informasi dan ide. 

Suatu produk tidak terlepas dari atribut produk untuk 

mengkomunikasikan manfaat produk kepada konsumen. Adapun definisi 

tentang atribut produk menurut Tjiptono (2008:103) : 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. 

Unsur-unsur yang dianggap penting menurut Tjiptono (2008:104) :  

1. Merek  

2. Kemasan 

3. Label 

4. Layanan Pelengkap 

5. Jaminan 

6. Harga 

Atribut-atribut dalam suatu produk menjadikan sebuah ciri yang 

membedakan produk sejenis antara perusahaan satu dengan yang lainnya. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan 

salah satu faktor penting yang melekat pada produk atau jasa yang dapat 

memberikan manfaat kepada konsumen. Manfaat yang didapat dan dirasakan 

melalui atribut produk ini diharapkan menciptakan kepuasan yang akan 

menimbulkan loyalitas konsumen. Adapun definisi tentang loyalitas 

konsumen menurut Griffin (2008:5) : 

Loyalitas adalah pembentukan sikap dan pola perilaku seorang 

konsumen terhadap pembelian dan penggunaan produk 

merupakan hasil dari pengalaman mereka sebelumnya. 

Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. 

Menurut Griffin (2008:31) loyalitas konsumen dalam kaitannya dengan 

perilaku pembelian ditandai dengan adanya :  

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

2. Melakukan pembelian antar lini produk dan jasa 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

4. Menunjukan kekebalan terhadap ketertarikan pesaing 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan sikap 

positif dari konsumen yang melakukan pembelian secara ulang yang 

konsisten terhadap barang atau jasa.  

Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh atribut produk terhadap loyalitas konsumen. Apabila atribut 

produk yang telah ditawarkan kepada konsumen berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen, maka perusahaan dapat meningkatkan tingkat penjualan 

yang akan memperbesar keuntungan bagi perusahaan.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut : “Atribut produk 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen smartphone Nokia Lumia”.  
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1.6 Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menggambarkan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 

yang berkaitan antar fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Definisi penelitian deskriptif menurut Zulganef (2008:11) : 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak 

memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Nokia Care Center 

(NCC) Jl. Naripan No. 85-89 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Maret hingga Agustus tahun 2014. 

 

 


