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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dunia bisnis mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.Teknologi 

turut berkembang seiring dengan ketatnya persaingan antar perusahaan.Perkembangan 

teknologi juga berdampak pada perkembangan produk smartphone. Beragamnya merek 

dan tipe smartphoneyang ditawarkan membuat konsumen memiliki banyak pilihan 

untuk beralih dari merek satu ke merek yang lain.Sudah banyak merek smartphoneyang 

masuk ke Indonesia antara lain Nokia, Samsung, Iphone,  Sony, LG, Motorola, Cross, 

IMO, Nexian, HTC, OPPO, BlackBerry, Lenovo, dan Smartfren.Setiap merek 

smartphone tersebut meluncurkan berbagai model dan tipe yang bervariasi. 

Seiring berkembangnya zaman, ponsel tidak hanya digunakan untuk 

berkomunikasi via telepon atau SMS, namun konsumen diharapkan cerdas dalam 

memilih produk yang memiliki kualitas terbaik, khususnya pada produk smartphone. 

Beberapa merek smartphone diantaranya BlackBerry, Nokia, Samsung, dan iPhone. 

Dengan banyaknya merek yang ditawarkan di pasaran, diharapkan para konsumen 

cermat dalam memilih merek yang akan dibeli. Di Indonesia, BlackBerry diperkenalkan 

pertama kali pada pertengahan bulan Desember 2004 oleh operator Indosat dan 

perusahaan Starhub. Perusahaan Starhub ini sebenarnya adalah Rekan utama 

BlackBerry di Indonesia dan menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis 

mengenal instalasi BlackBerry melalui operator Indosat. Namun di tahun 2006, Indosat 

menangani sendiri kerjasama BlackBerry dengan produsen asal Canada, RIM (Research 

In Motion), untuk memasarkan BlackBerrynya. Persaingan pangsa pasar smartphone 

kini semakin sengit dimana muncul berbagai macam merek, semua 4 perusahaan 
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bersaing menawarkan berbagai fitur yang canggih untuk menarik minat beli konsumen 

smartphone.  

Tabel 1.1 
 

Data Penjualan dan Market share Smartphone 
 

NO Smartphone 

            2011           2012           2013 
      

Unit 
Market 
Share Unit 

Market 
Share Unit 

Market 
Share 

1 Android 46.775 43,4% 98.529 64,1% 177.898 79% 
        
2 IOS 19.628 18,2% 28.935 18,% 31.899 14,2% 
        
3 Symbian 23.853 22,1% 9.071 5,9% 630 0,3% 
        
4 Blackberry 12.652 11,7% 7.991 5,4% 6.180 2,7% 
        
5 Bada 2.055 1,9% 4.208 2,7% 832 0,4% 
        
6 Microsoft 1.723 1,6% 4.087 2,7% 7.407 3,3% 
        
7 lainnya 1.050 1,0% 863 0,6% 471 0,2% 
        
 Total 107.404 100% 153.686 100% 235.326 100% 
        

 Sumber : Tekno.kompas.com,Agustus 2013  
 

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tahun 2011 smartphone Blackberry menduduki 

peringkat keempat dengan market share sebesar 11,7% dan penjualan sebesar 12.652,3 

(dalam ribuan). Pada tahun 2012 terjadi penurunan baik penjualan maupun market share 

smartphone Blackberry dengan penjualan sebesar 7.991,2, penjulan pada tahun 2012 

mengalami penurunan sebesar 4.655 unit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 

smartphone Blackberry mengalami penurunan penjulan menjadi 6.180 dan market share 

menjadi 2,7%. Berbeda 5 dengan smartphone Blackberry, smartphone berbasis android 
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mengalami peningkatan penjualan dan market share dari tahun 2011 hingga 2013. 

Dengan terus meningkatnya penjulan dan market share smartphone berbasis android 

mengindikasikan adanya peralihan merek dari Smartphone Blackberry ke smartphone 

berbasis android. 

Operating system BlackBerry merupakan salah satu operating system dari 

smartphone yang mampu menguasai pangsa pasar dunia namun karena banyaknya 

persaingan antar merek dan perkembangan teknologi, smartphonedengan operating 

system BlackBerry mengalami penurunan penjualan.Bersamaan dengan penurunan 

penjualan yang dialami oleh smartphone dengan operating system BlackBerry, 

smartphonedengan operating system Android makin meningkat dan menguasai pangsa 

pasar dunia hingga tahun 2013. 

Gambar 1.1 
Pangsa Pasar Smartphone di Indonesia 2013 

 

Sumber : Digitimes 

Saat ini, data yang dirilis oleh digitimes menyebutkan bahwa posisi pertama 

dipegang oleh perangkat berbasis Android dengan angka60%, Sementara BlackBerry berada 

diposisi ke-dua dengan angka pengguna mencapai 30%, sisanya merupakan pengguna Symbian, 

iOS dan Windows Phone. Dari 60% pangsa pasar Android, ternyata 80 persennya 
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merupakan pengguna perangkat Samsung, sisanya 20% dibagi-bagi untuk Sony serta 

merk lokal Cross, Smartfren dan lainnya. Bahkan 9 dari 10 perangkat dengan sistem 

operasi Android paling laku di Indonesia didominasi oleh Samsung, yaitu Galaxy Y, 

Galaxy Mini, Galaxy Y Duos, Galaxy Chat dan tablet Galaxy Tab 2. 

Smartphone bukan hanya sebagai sarana pesan pendek dan fasilitas telepon, 

adanya fitur-fitur yang diberikan setiap perusahaan didalam alat komunikasi saat ini 

dengan memiliki keunggulan berbeda-beda. Smartphone adalah telepon genggam yang 

khalayak perangkat komputer yang memiliki fasilitas lebih, pada saat ini smartphone 

Android telah mengalami peningkatan penjualan yang sangat pesat dan mampu menjadi 

pesaing smartphone Blackberry.  

Namun di era saat ini konsumen menginginkan sesuatu yang mampu memberikan 

kepuasan, maka dari itu telah banyak pengguna Blackberry yang beralih ke Android 

dengan dilihat dari data pengguna Blackberry semakin merosot, sedangkan Android 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disajikan dalam tabel berikut ini : 
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TABEL 1.2 
 

DATA PERSENTASE PENGGUNA SMARTPHONE DI INDONESIA TAHUN 
Januari 2010- Desember 2015 (%) 

 
Date Android Symbian OS BlackBerry OS iOS 

2010-01 0.02 57.02 6.99 0.47 

2010-02 0.02 59.85 3.77 0.54 

2010-04 0.12 60.85 2.83 0.58 

2010-05 0.12 58.94 4.71 0.55 

2010-06 0.17 56.45 7.34 0.6 

2011-02 1.54 44.82 30.93 0.76 

2011-03 1.87 41.31 36.7 0.68 

2011-04 2.83 48.52 25.97 0.78 

2011-05 4.16 52.34 18 0.86 

2012-08 16 28.11 5.5 1.71 

2012-09 17.53 27.25 5.8 1.66 

2013-08 36.1 12.91 5.38 2.59 

2013-10 39.1 11.98 4.94 2.31 

2013-12 45.22 10.37 4.94 3 

2014-01 45.7 10.17 4.7 3.51 

2014-02 46.78 9.97 4.29 3.52 

2014-03 49.97 8.99 4.39 3.64 

2014-11 58.94 4.24 12.94 3.81 

2014-12 59.91 3.93 12.18 3.85 

2015-01 61.27 3.59 10.96 4.1 

2015-06 65.91 2.24 10.49 3.56 

2015-08 68.26 1.77 10.51 2.7 

2015-10 72.16 1.56 6.8 2.49 

2015-11 71.46 1.53 6.36 2.83 

2015-12 74.23 1.23 5.47 2.77 

Sumber : http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ID-monthly-201001-201512 

http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ID-monthly-201001-201512
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Dapat dilihat dari table 1.2 diatas, pengguna Blackberry dari tahun ketahun 

semakin menurun , pada awal tahun 2010, penjualan Smartphone Blackberry di 

Indonesia mulai mengalami peningkatan, Dibandingkan dengan pesaing lainya seperti 

Android dan Ios, dengan MarketShare 6,99%, dan sampai pada juni 2011 Smartphone 

Blackberry sampai pada puncak penjualannya di Indonesia dengan Marketshare sebesar 

38,9%, sejak saat itu , Smartphone Blackberry mengalami penurunan yang sangat 

drastis dari tahun ke tahun, hingga Desember 2015, market share Smartphone 

Blackberry hanya mendapatkan 5,47 %, hal ini berbanding terbalik dengan para 

pesaingnya ( Android, Ios ) yang mengalami peningkatan yang sangat drastis , hingga 

saat ini Android memuncaki Smartphone lainya dengan MarketShare 74,23%, hal ini 

dikarenakan Android mampu memberikan inovasi dan fitur fitur Smartphone yang 

canggih yang belum Dimiliki Oleh BlackBerry.  

Melihat adanya fenomena tersebut, Apabila konsep pemasaran dapat di pahami 

dengan baik oleh pelaku bisnis maka akan menciptakan hubungan yang baik antara 

pebisnis dengan pelanggan. Bagian pemasaran harus selalu berhubungan dengan 

pelanggan,menginformasikan, melibatkan, dan bahkan memberi mereka energi dalam 

proses pemasaran.  

Dalam ekonomi yang hiperkompetitif, dengan semakin banyak pembeli yang 

dihadapkan dengan banyak sekali pilihan, produsen perlu melakukan berbagai macam 

langkah dalam hal mempertahankan dan meningkatkan loyalitas merek yang sudah 

dibangun sebelumnya.Menurut Tjiptono (2000) loyalitas adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam 

pembelian jangka panjang.Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap 
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merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan.Sedangkan 

kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk 

menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh 

pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen.Apabila konsumen sudah 

loyal terhadap suatu produk, kecil kemungkinan konsumen melakukan perpindahan 

merek. 

Salah satu konsep penting yang perlu dipahami pemasar adalah perpindahan 

merek karena ketidakpuasan konsumen terhadap produknya. Ketidakpuasan adalah 

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaian (Tjiptono, 2006). Ketidakpuasan merupakan salah satu 

faktor penyebab terjadinya perpindahan merek karena pelanggan yang tidak puas akan 

mencari informasi pilihan produk lain dan mungkin akan berhenti membeli produk atau 

bahkan memengaruhi orang lain untuk tidak membeli produk tersebut (Kotler & Keller, 

2008). 

Pengambilan keputusan perpindahan merek yang dilakukan konsumen dapat 

terjadi apabila konsumen merasa tidak puas dengan produk atau layanan yang diberikan 

oleh produsen.Ketidakpuasan konsumen muncul ketika harapan konsumen tidak sesuai 

dengan kenyataan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi 

sikap konsumen untuk melakukan pembelian pada masa yang akan datang, dan dapat 

mempengaruhi penilaiannya terhadap produk tersebut. Menurut Kotler (dalam 

Sudarmadi, 2005), rata-rata perusahaan akan kehilangan setengah pelanggannya dalam 

waktu kurang dari 5 tahun. Namun, perusahaan-perusahaan dengan tingkat kesetiaan 

terhadap merek yang tinggi akan kehilangan kurang dari 20% pelanggannya dalam 5 



 

8 

tahun. Oleh karena itu, penjual harus memberikan kualitas produk yang baik agar 

pelanggan merasa puas. 

Perilaku perpindahan merek juga timbul akibat adanya kebutuhan mencari 

variasi.kebutuhan mencari variasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri 

konsumen ketika konsumen dihadapkan pada pemilihan merek (Van Trijp et al, 1996). 

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Vita Lestari, 2011 mengatakan bahwa kebutuhan 

mencari variasi terjadi juga pada karakteristik keterlibatan pembelian yang tinggi. 

Banyak orang yang menggunakan produk telepon seluler hanya dengan melihat 

merek yang paling banyak dipakai dan dikenal masyarakat.Kelompok persahabatan, 

keluarga atau kelompok belanja dapat memengaruhi citra merek suatu produk 

smartphone. Ketika kelompok-kelompok tersebut mampu membuat citra produk yang 

baik di mata konsumen maka ada kemungkinan konsumen tersebut akan beralih 

menggunakan produk telepon seluler yang sama dengan kelompoknya karena kelompok 

acuan menciptakan tekanan untuk meniru dan dapat memengaruhi pilihan seseorang 

akan produk, merek dan pembelian (Bearden and Michael, 2001). 

Dengan semakin banyaknya kompetitor dibidang komunikasi tentunya persaingan 

produk smartphone akan semakin tinggi, dan memungkinkan konsumen akan beralih 

merek. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penelitian ini mengambil judul  

“Analisis Pengaruh Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen,dan 

Harga Terhadap Prilaku Perpindahan Merek Smartphone Berbasis BlackBerry 

Ke Android”. 
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1.2.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah KEBUTUHAN MENCARI VARIASIberpengaruh terhadap perilaku 

perpindahan merek? 

2. Apakah KETIDAKPUASAN KONSUMEN berpengaruh terhadap perilaku 

perpindahan merek? 

3. Apakah HARGA berpengaruh terhadap perilaku perpindahan merek? 

 

1.3. Batasan Penelitian 

Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi Kebutuhan Mencari Variasi, 

Ketidakpuasan Konsumen, Harga, dan Perilaku Perpinsdahan Merek. 

2. Sampel dalam penelitian ini adalah Pelanggan Visitel Selluler Shop di 

Yogyakarta.  

 

1.4.  Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel KEBUTUHAN MENCARI VARIASI  

terhadap Prilaku perpindahan merek. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel KETIDAKPUASAN KONSUMEN terhadap 

prilaku perpindahan merek. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel HARGA terhadap prilaku perpindahan merek 
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1.5.  Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

a. Bagi penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan informasi yang di peroleh 

tentangpemecahan masalah dengan metode ilmiah yang di peroleh saat kuliah. 

b. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan perusahaan terutama perusahaan 

smartphone berbasis BlackBerry untuk menentukan strategi-strategi yang tepat 

agar dapat mempertahankan konsumen yang telah di miliki atau menambah 

konsumen baru serta sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan smartphone 

berbasis BlackBerry mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konsumen 

melakukan prilaku berpindah merek dari BlackBerry sehingga di masa 

mendatang perusahaan dapat meminimalisir perpindahan merek yang 

dilakukan oleh konsumen. 

c. Bagi Pihak Akademisi 

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 

dengan pengembangan yang berbeda pula. 

 

 

 

 

 


