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Bab I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Saat ini konektivitas telah menjadi menjadi hal sangat penting. Bahkan 

terkoneksi telah menjadi bagian dari cara hidup orang di seluruh dunia 

(detik.com,2014). Menurut Eric yang merupakan CEO Huawei mengatakan ” Smart 

device akan menjadi area penting lainnya bagi kami untuk semakin menghubungkan 

orang dan memperluas jangkauannya"(detik.com,2014). 

  Tabel 1.1 Data Pengguna Smartphone dari 2013 hingga prediksi 2018  

  Sumber: id.techinasia.com,2014 



2 
 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia sendiri 

mencapai 27,4 juta pengguna pada tahun 2013 dan diprediksi akan meningkat 

mencapai 103 juta pengguna pada tahun 2018 (techinasia,2014). Hal ini merupakan 

jumlah yang sangat fantastis dengan melihat pangsa pasarnya melihat pertumbuhan 

smartphone di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.  

 Menurut gambar 1.1 dibawah ini survei yang diadakan oleh PricePanda pada 

tahun 2014, 56 persen orang Indonesia berbelanja secara online menggunakan 

smartphone dan barang yang dicari pembeli adalah smartphone juga yang menempati 

peringkat pertama disusul game console pada peringkat kedua dan LED TV di urutan 

ketiga (techinasia,2014). Menurut kami dampak dari pembelian smartphone dalam 

kondisi baru tentu akan berpengaruh terhadap penjualan casing smartphone juga. 

   

 

 

Gambar 1.1 Barang yang sering dicari di Indonesia menurut PricePanda 

Sumber: PricePanda,2014 

 Pi-Shift didirikan oleh 3 orang anggota yaitu Prabowo Salim, Iwan Tanoko 

dan Grace Salim. Pi-Shift merupakan perusahaan yang bergerak dalam penjualan 

casing smartphone terutama seperti casing iPhone 5, iPhone 6, Samsung Note 4, 

Samsung S5, LG G3 dan lainnya. Pi-Shift berjualan secara online dengan menjual 
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casing smartphone yang original dan premium untuk pasar menengah ke atas. Pi-Shift 

bekerja dengan beberapa supplier dari Jakarta, Taiwan dan Korea dengan mengimpor 

barang langsung dari Taiwan dan Korea seperti Verus, Rearth dan Draco. Kemudian 

barang yang diimpor tersebut masuk di Indonesia, Kita melakukan proses penjualan 

secara online seperti kaskus, modcom dan jaringan sosial lainnya dengan bantuan 

pengiriman kurir seperti JNE. Selama ini kami memiliki beberapa langganan toko di 

Manado, Surabaya maupun Palembang. Pasar end-user kami bermacam-macam 

mulai dari Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, Malang, Tulungagung, Kediri, 

Banjarmasin, dan Jogjakarta. 

 Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa penjualan Pi-Shift pada tahun 2013 cukup 

fluktuatif. Penjualan dari awal tahun 2013 mengalami peningkatan dari bulan ke 

bulan hingga pada tahun 2014 perusahaan mengalami ketidakstabilan penjualan. Pada 

bulan Maret tahun 2015 perusahaan juga mengalami penjualan yang stagnan dan 

tidak ada tanda-tanda peningkatan yang sangat berpengaruh. 
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Gambar 1.2 Data Penjualan Pi-Shift bulan Februari 2013 - Maret 2015 

 Menurut Wilson et al. ( Wilson, Zeithalm, Bitner, & Greml, 2012, p. 73) ada 5 

hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu kualitas layanan, kualitas produk, 

harga, faktor situasional dan faktor personal. Data pada tabel 1.2 terdiri dari 19 orang 

yang memberikan testimoni sejak September 2014 sedangkan 21 orang yang lain 

disurvei secara langsung oleh peneliti. Hasil survei dan testimoni yang terdiri dari 40 

orang pada tabel dibawah, terdapat 7 permasalahan mengenai harga, 12 permasalahan 

mengenai kualitas layanan, 3 permasalahan mengenai produk, 2 permasalahan 

mengenai promosi dan 16 lainnya merupakan pujian. Konsumen yang berkeluh 

terhadap kualitas layanan dan harga mendapat peringkat paling atas dibanding produk 

dan promosi.  

Tabel 1.2 Survei Awal 

Komentar Dimensi Jumlah 

Kesalahan info stok barang Kualitas Layanan 3 

Harga produk terlalu mahal Harga 7 

Slow respon Kualitas Layanan 6 

Keterbatasan pengiriman dan bertemu  Kualitas Layanan 3 

Ada baret kasar di case Produk 1 

Barang oke dan terpasang dengan baik Produk 3 

Sabar dan ramah terhadap pelanggan Kualitas Layanan 4 

Paket dibungkus rapi Kualitas Layanan 5 

Fast respon Kualitas Layanan 4 

Produk kurang variasi Produk 2 

Kurang diskon harga Promosi 2 

 
Jumlah 40 



5 
 

 

Tabel 1.3 Jumlah Keluhan Berdasarkan Dimensi 

Dimensi - Keluhan Jumlah 

Kualitas Layanan 12 

Harga 7 

Produk 3 

Promosi 2 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Diagram Survey Awal 

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar para pelanggan terlihat 

cenderung berkomentar mengenai kualitas layanan seperti kesalahan memberi info 

produk, slow respon keterbatasan pengiriman. Sebagian lagi memberi komentar 

mengenai harga seperti harga yang terlalu mahal dan kurang memberi potongan harga 

lebih. Tabel 1.3 juga menjelaskan jumlah keluhan berdasarkan dimensinya dimana 

harga berjumlah tujuh orang dan kualitas layanan berjumlah 12 orang. Gambar 1.3 
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juga menjelaskan hal yang sama dalam bentuk persentase, sebanyak 60 persen pada 

survei awal ditemukan bahwa 30 persen diantaranya mempermasalahkan tentang 

kualitas layanan, 17,5 persen mengenai harga, 7,5 persen mengenai produk, serta 5 

persen lainnya mengenai promosi. Dapat diamati bahwa kualitas layanan dan harga 

sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli barang di Pi-Shfit, 

yang tentunya akan membuat para langganan berpindah ke penjual lain. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, Pi-Shift ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh harga dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Harga dan Kualitas Layanan 

terhadap Kepuasan Konsumen Pi-Shift".  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan diuraikan rumusan masalah 

adalah   

1. Apakah harga mempengaruhi kepuasan konsumen Pi-Shift ? 

2. Apakah kualitas layanan mempengaruhi kepuasan konsumen Pi-Shift ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka akan tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian ini adalah  

1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Pi-Shift. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen Pi-

Shift. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu 

manajemen khususnya dalam harga dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dan dasar pedoman untuk mengetahui 

strategi harga dan kualitas layanan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen di Pi-Shift. 

 

1.5 Lingkup Permasalahan 

 Periode waktu penelitian ini dimulai sejak September 2014 hingga Maret 

2015. Penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan harga dan kualitas 

layanan guna mengetahui pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen Pi-Shift. Hal 

tersebut dilakukan agar Pi-Shift mampu mengetahui kebijakan yang lebih baik untuk 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terkait sampel penelitian, penelitian ini 

menggunakan para konsumen akhir dari Pi-Shift, dimana hasil penelitian ini hanya 

bisa diaplikasikan ke penelitian ini. 

 

 


