
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Globalisasi ekonomi yang terjadi dewasa ini membawa para pelaku bisnis di 

dalamnya untuk semakin kompetitif. Kompetisi pun terjadi secara luas tanpa batasan 

apapun termasuk batasan secara geografis.  Dalam buku nya : Manajemen Pemasaran 

Edisi 13 Jilid ke-2, Kotler berpendapat jika dengan komunikasi, transportasi dan aliran 

keuangan yang lebih cepat, dunia seakan mengecil dengan cepat. Dengan mengecilnya 

dunia dalam konteks ekonomi, masyarakat kemudian dihadapkan pada produk ekonomi 

yang beragam dan terus berkembang. 

 Keragaman secara global ini menandakan jika semua negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk turut serta berkompetisi secara ekonomi di dunia 

internasional. Hal ini dilakukan karena suatu produk kadangkala tidak dapat diproduksi 

oleh suatu negara dan import dari negara lain menjadi solusinya. Begitu pula sebaliknya, 

ketika suatu negara mampu memproduksi suatu produk yang tidak dapat diproduksi oleh 

negara lain, maka kegiatan eksport dapat dilaksanakan. Dengan beragamnya pilihan 

produk,  produsen selaku pihak yang melakukan proses penciptaan produk (barang dan 

atau jasa) harus selalu berusaha secara inovatif untuk menciptakan produk yang berbeda 

dengan pesaingnya dan tentunya melalui iklan yang dibuat menarik agar dapat 

memunculkan keinginan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. 

 Pemasar global tahu bahwa pembeli mempunyai sikap dan kepercayaan yang 

berbeda tentang merk atau produk dari berbagai negara (Country of Origin). Presepsi 



negara asal ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara langsung 

maupun tidak langsung dalam kegiatan pra pembelian hingga pasca pembelian. 

 Teknologi telekomunikasi selalu mengalami perkembangan yang semakin 

canggih dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menciptakan adanya tren yang ikut 

berubah pada industri telekomunikasi global. Tren yang ada tidak hanya berkaitan dengan 

pengadopsian infrastruktur telekomunikasi terbaru tetapi juga berkaitan dengan gaya 

pemakaian perangkatnya di masyarakat. Misalnya, dengan semakin tingginya penetrasi 

kemunculan produk baru, maka masyarakat dengan mudah berganti produk, baik dari 

merek yang sama maupun berganti produk dari merek yang berbeda. 

(http://goo.gl/UeYhcC ) 

 Pada zaman modern saat ini media komunikasi semakin berkembang, banyak 

anak muda menggunakan smartphone untuk memenuhi setiap kebutuhannya dalam 

berkomunikasi antara satu individu dengan yang lainnya. Di Universitas Widyatama 

banyak mahasiswa yang menggunakan smartphone sebagai sarana komunikasi dengan 

keluarga dan teman untuk mempermudah segala urusannya, dan 3 negara yang mereka 

anggap sebagai produsen smartphone yang terkenal dengan Tekonologi Informasinya 

yaitu, Amerika, Cina dan Korea. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 

Praobservasi Negara Terkenal Penghasil Smartphone 

 

Sumber : Praobservasi 

 Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas 

Widyatama lebih banyak memilih Amerika sebagai negara yang terkenal dengan 

Teknologi Informasinya dengan total 18 orang. Diikuti China dengan total 11 orang dan 

Korea sebanyak 7 orang. 

Gambar 1.2 

Penggunaan Merk Smartphone 

 

Sumber : Praobservasi 
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 Pada gambar1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasisa Universitas 

Widyatama merupakan pengguna Smartphone merek Samsung, dengan total pengguna 

sebanyak 13 orang. Sedangkan terbanyak kedua adalah pengguna Smartphone merek 

IPhone dengan total pengguna sebanyak 8 orang. Dan sisanya menggunakan Smartphone 

dengan merek lain sebanyak 15 orang. 

 Berdasarkan gambar 1.1 dan 1.2 dapat disimpulkan bahwa  mahasiswa 

Universitas Widyatama mengetahui Amerika sebagai Negara yang terkenal dengan 

Teknologi Informasinya, akan tetapi banyak Mahasiswa Widyatama menggunakan 

Smartphone Samsung yang berasal dari Korea. Dengan demikian, hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat suatu masalah yang berkaitan dengan Country Of Origin  

dan Brand Images terhadap Customer Intention to Switch. 

       Menurut Sianturi (2013) penelitian mengenai Country Of Origin  produk dalam 

mengukur kualitas produk di mata konsumen telah banyak dilakukan di negara 

berkembang dan ternyata lebih banyak terfokus pada bagaimana melihat efek dari 

Country Of Origin  dari produk karakteristik ekonomi nasional dan latar belakang politik 

dan tradisi atau dari teknologi dari produk dan pemasaran yang dilakukannya.  

 Menurut Elfride Irawati Sianturi (2013), Muhammad Reza Syaiful Army 

(2015) dan Liza Agustina Maureen Nelloh dkk. (2011) menunjukkan bahwa Country 

Of Origin   dan kepuasan berpengaruh pada Customer Intention to Switch. 

       Smartphone kini telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat global di 

seluruh dunia. Pertumbuhan jumlah pengguna smartphone di dunia pun terus meningkat 

tiap tahunnya, tak terkecuali di Indonesia khususnya pada Mahasiswa Universitas 

Widyatama Bandung.  



 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul penelitian: “ Pengaruh Country Of Origin  Image dan Kepuasan Terhadap 

Customer Intention to Switch Pada Produk Smartphone Apple IPhone ( Studi Kasus: 

Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung ) ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Widyatama mengenai Country Of Origin  

smartphone Apple IPhone? 

2. Bagaimana Kepuasan Mahasiswa Universitas Widyatama terhadap smartphone Apple 

IPhone?  

3. Bagaimana Customer Intention to Switch pada smartphone Apple IPhone? 

4. Apakah Country Of Origin  berpengaruh terhadap Customer Intention to Switch? 

5. Apakah Kepuasan berpengaruh terhadap Customer Intention to Switch? 

6. Apakah Country Of Origin  dan Kepuasan berpengaruh terhadap Customer Intention 

to Switch secara simultan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penulis mengambil judul “ Pengaruh Country Of Origin  dan Brand Image 

Terhadap Customer Intention to Switch Pada Produk Smartphone Apple IPhone ( 

Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung ) ” dengan tujuan sebagai 

berikut: 



1. Menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Widyatama mengenai 

Country Of Origin  smartphone Apple IPhone. 

2. Menganalisis bagaimana Kepuasan Mahasiswa Universitas Widyatama terhadap 

smartphone Apple IPhone. 

3. Menganalisis bagaimana Customer Intention to Switch pada smartphone Apple 

IPhone  

4. Menganalisis apakah Country Of Origin  berpengaruh terhadap Customer Intention to 

Switch. 

5. Menganalisis apakah Kepuasan berpengaruh terhadap Customer Intention to Switch. 

6. Menganalisis apakah Country Of Origin  dan Kepuasan berpengaruh terhadap 

Customer Intention to Switch secara simultan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini yang kemudian dituliskan dalam skripsi 

ini, diharapkan dapat membawa banyak manfaat yang dapat dipergunakan untuk: 

1. Bagi Perusahaan, Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan bersangkutan 

sebagai bahan kajian berupa informasi mengenai gambaran pasar produk yang 

kemudian dapat dipergunakan untuk penentuan perencanaan jangka pendek dan 

jangka panjang strategi pemasaran produk dan strategi crm (customer relationship 

management). 

2. Bagi Pihak Akademik, Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak 

akademisi untuk berbagai kepentingan. Misalnya untuk menambah khasanah 

perpustakaan, sebagai bahan referensi tambahan dalam pengetahuan di bidang 



pemasaran, sebagai bahan perbandingan dan acuan yang dipergunakan dalam 

pelaksanaan penelitian selanjutnya, dan berbagai hal lainnya untuk kepentingan 

akademik. 

3. Bagi Penulis, Penelitian ini membawa banyak manfaat bagi penulis khususnya. 

Pelaksanaan penelitian ini menjadi media aplikasi teori-teori yang telah dipelajari 

semasa kuliah dan mengetahui sejauh mana teori-teori yang telah dipelajari 

tersebut mampu dipergunakan untuk pemecahan masalah khususnya di bidang 

pemasaran dan perilaku konsumen. 

 


