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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi.  

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Saat ini smartphone sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan yang 

kegiatan sehari-harinya membutuhkan dukungan teknologi, baik untuk berkomunikasi 

maupun mencari informasi, ditambah lagi dengan maraknya media sosial. Hal tersebut 

meningkatkan gaya hidup yang semakin beragam dibandingkan dengan sebelumnya. 

Para produsen dalam industri ini dituntut untuk melakukan inovasi yang baru agar dapat 

mengungguli para pesaingnya, dengan menghasilkan produk yang sesuai keinginan dan 

dapat diterima oleh pelanggan. Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, 

maka kepentingan handphone yang dulu hanya digunakan untuk telepon dan mengirim 

pesan singkat (SMS), berubah menjadi lebih modern dengan berbagai aplikasi dan desain 

unik yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna saat ini. 

Banyak merek smartphone yang beredar di Indonesia, termasuk di kota Bandung. 

Merek smartphone yang umumnya beredar diantaranya adalah Samsung dan merek 

lainnya dengan teknologi yang berbasis Android, iPhone dengan Ios, serta Nokia dan 

beberapa merek lainnya dengan teknologi berbasis Windows. Dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh setiap merek, maka konsumen dapat memilih smartphone sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan mereka.  

Salah satu merek smartphone yang dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat 

perkotaan saat ini adalah smartphone yang diproduksi oleh  perusahaan Apple, yaitu 

iPhone. IPhone merupakan pelopor smartphone pertama yang menggunakan teknologi 

layar sentuh (touchscreen) pada tahun 2007. Belum lama ini iPhone juga merupakan 

pelopor dari security lock yang menggunakan sidik jari (finger print) (Maulana, 2015). 

iPhone merupakan smartphone yang unggul dari segi multimedia atau entertainment. 

iPhone mempelopori aplikasi-aplikasi yang terdapat di smartphone seperti aplikasi path, 

instagram, angry bird, vsco-cam dan lain sebagainya. Selain itu iPhone memiliki 
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beragam fitur aplikasi yang lebih esklusif dalam memudahkan para pengguna, seperi 

aplikasi facetime yang memudahkan konsumen dalam berinteraksi tatap muka dengan 

orang lain melalui handphone, aplikasi itunes yang memudahkan konsumen untuk 

menikmati dan membeli album musik  terbaru yang diinginkan secara legal, juga aplikasi 

imassage yang memudahkan untuk mengirim pesan, pesan suara (voice  note) , dan juga 

gambar atau foto bebas biaya ke sesama pengguna iPhone. 

Iphone  juga dikenal sebagai smartphone yang banyak diminati oleh kalangan 

remaja sampai dewasa dan mempunyai tingkat harga yang tinggi. Banyak orang yang 

membeli iPhone karena melihat dari karakteristiknya. Hal ini didukung dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan pada 7 orang pengguna iPhone, mereka mengakui 

bahwa karakteristik iPhone memang berbeda dan unik dari smartphone yang lain dan 

bertahan untuk tetap memakai iphone dengan alasan masing-masing (Hasil wawancara 

dengan A. Hamidi, K. Surahman, S. Widia, dan P. Audrey, A. Agustina, E. Dwimarch, 

dan K. Fajar pada tanggal 29 November 2014). Mereka mengungkapkan bahwa iPhone 

adalah smartphone yang simple namun tetap terlihat mewah, memberi value tersendiri 

unntuk penggunanya serta aplikasi yang lebih futuristik dibandingkan dengan 

smartphone merek lain. Mereka juga mengatakan bahwa walaupun sudah banyak 

bermunculan merek-merek smartphone baru, mereka tetap memilih menggunakan 

iPhone karena sudah merasa sangat nyaman dan membantu kegiatan mereka dan 

mendapatkan keuntungan secara langsung. 

Dengan berbagai karakteristik dan keuntungan yang dapat dihadirkan oleh iPhone, 

hal tersebut mampu memikat masyarakat untuk menjadi konsumennya. Menurut Aaker 

dalam Erna  (2008:156), merek merupakan identitas atau ciri yang membentuk suatu 

identitas seorang konsumen untuk membedakan produk. Dengan demikian, hal tersebut 

dapat menggambarkan bahwa berbagai keunggulan yang ditampilkan oleh sebuah merek 

dapat berhubungan dengan pilihan dan maksud pembelian konsumen terhadap suatu 

produk. Seperti yang dikatakan oleh beberapa pengguna yang peneliti lakukan dengan 

wawancara informal bahwa iPhone mampu memberikan prestise tersendiri bagi para 

pengguna di lingkuan sosialnya. Prestise tersebut menurut Kotler (1997) dapat menjadi 

ciri yang kemudian membentuk suatu kepribadian merek, yang disebut dengan istilah 

brand personality.  
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Brand personality merupakan rangkaian kepribadian manusia yang dapat 

diaplikasikan dan sesuai dengan merek tertentu (Aaker, 1997). Brand personality juga 

dapat mempengaruhi langsung terhadap pilihan konsumen, sikap, maksud pembelian, 

dan loyalitas yang dipilih oleh konsumen (Mengxia, 2007).  

Pembentukan brand personality didasarkan pada hal-hal yang bersifat rasional 

dan emosional (Batey, 2003). Pembentuk yang bersifat rasional dilihat dari sifat-sifat dan 

manfaat yang dirasakan konsumen lebih berorientasi pada produk. Segi sifat ini dapat 

terlihat dari bagaimana konsumen mendefinisikan produk, keistimewaan produk, fungsi 

serta ciri khas secara fisik produk tersebut. Adanya kesesuaian kepribadian suatu merek 

dengan konsumen dan hal-hal fungsional dari sifat-sifat produk yang dapat membuat hal 

tersebut memungkinkan konsumen akan menjadi loyal. Konsumen yang memiliki 

loyalitas terhadap suatu merek dapat tergambar dari mereka yang bersedia melakukan 

pembelian ulang pada merek yang sama. 

Loyalitas merupakan sikap dan perilaku konsumen yang positif terhadap suatu 

merek atau perusahaan tertentu yang ditunjukkan dengan pembelian rutin dan konsisten 

dalam pengambilan keputusan konsumen (Griffin, 2005). Dilihat dari hasil pertanyaan 

terbuka yang diberikan kepada beberapa pengguna IPhone, mengatakan bahwa mereka 

akan tetap menggunakan iPhone. Seperti konsumen yang awalnya menggunakan iPhone 

4 kemudian berganti menjadi 4s atau dari iPhone 5 ke 5s atau sebaliknya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara brand personality dengan loyalitas pengguna iPhone 

dikalangan mahasiswa dikota Bandung. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah  peneliti jelaskan sebelumnya maka 

pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. 

“Apakah terdapat hubungan antara brand personality dengan loyalitas pengguna iPhone 

pada kalangan mahasiswa di kota Bandung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan latar belakang peneltian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara brand personality 
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dengan loyalitas pengguna iPhone pada kalangan mahasiswa di kota Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

 

 

1. Manfaat  Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

wahana perkembangan psikologi, khususnya psikologi industri. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Sebagai subjek penelitian, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan 

informasi mengenai terdapat hubungan antara brand personality dengan loyalitas 

pengguna iPhone pada kalangan mahasiswa dikota Bandung, sehingga diharapkan 

dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai minat beli dan 

kepuasan pengguna gadget. 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

apabila akan mengadakan penelitian dengan tema yang serupa agar hasilnya 

semakin berkualitas. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi, maka disajikan  beberapa 

garis besar sistematika penulisan skripsi, yaitu: 

JUDUL 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

UCAPAN TERIMA KASIH 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK 

DAFTAR LAMPIRAN 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari masalah yang menjadi 

objek penelitian.Teori yang dijabarkan adalah mengenai pengertian brand personality 

dan loyalitas pengguna. Pada bab ini juga dipaparkan hipotesis penelitian. 

Bab III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan identifikasi variabel penelitian, definisi operasional 

variabel penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan 

data, uji coba instumen, dan metode analisis data. 

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian yang disertai dengan intepretasi. Pada bab ini 

juga dipaparkan pembahasan hasil penelitian.  

Bab V : SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang 

diungkapkan berdasarkan hasil penelitian. Pembahasan mengenai kesesuaian maupun 

ketidaksesuaian antara data penelitian yang diperoleh dengan teori yang ada dan saran 

penelitian yang meliputi saran praktis dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


