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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi sekarang ini semakin berkembang dan memberikan banyak 

kemudahan bagi kehidupan manusia, perkembangan teknologi dari masa ke masa 

terjadi sebagai akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang 

dimiliki manusia. Meningkatnya mobilitas pada jaman modern seperti sekarang 

ini dan ditunjang juga dengan kemajuan teknologi, melahirkan banyak produk-

produk yang memanjakan manusia dengan kemudahan, kenyamanan, keamanan 

dan efisiensi yang dimiliki produk tersebut, salah satu bentuk inovasi teknologi ini 

adalah laptop . 

 Teknologi Informasi memunculkan kepercayaan bahwa masa depan akan 

dikuasai oleh siapapun yang dapat menguasai. Teknologi dan Informasi tersebut. 

Semakin tumbuhnya kebutuhan akan pengetahuan dan informasi maka 

mendorong betapa pentingnya suatu alat-alat penunjang Teknologi Informasi 

tersebut di masyarakat. Diantara banyaknya pendukung alat-alat Teknologi 

Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 Disamping pengembangan suatu citra merek, variabel lain yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen salah satunya adalah 

harga.Seberapa besar harga yang akan dikeluarkan untuk produk yang ingin 

mereka miliki. Konsumen pasti lebih selektif mengenai adanya perbedaan dalam 

suatu produk, mereka tentu akan melakukan perbandingan antara produk satu 

dengan produk-produk yang lain. Pada suatu teori juga menyebutkan bahwa 

kualitas produk yang semakin baik maka akan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap suatu keputusan pembelian. Hal penting yang harus dilakukan oleh 

produsen adalah memberikan kualitas produk. tinggi, apabila produsen ingin 

produk yang dihasilkannya mampu bersaing dipasar.
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Dengan kualitas produk yang baik suatu perusahaan dapat mempertahankan 

usahanya dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Kualitas produk 

berhubungan erat dengan kepuasan konsumen karena kualitas produk dapat dinilai 

dari kemampuan produk dalam menciptakan kepuasan konsumen.Pernyataan 

tersebut ditegaskan oleh penelitian dari Maria yang menyatakan sekelompok 

atribut penting dalam sebuah produk yang akan mempengaruhi puas atau 

ketidakpuasan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. 

 Loyalitas adalah komitmen mendalam untuk membeli atau menggunakan 

kembali produk atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang, sehingga 

mendorong adanya pembelian merek yang sama walaupun terdapat pengaruh-

pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku 

berpindah ke produsen lain atau loyalitas pelanggan adalah keterikatan yang erat 

antara pelanggan dengan pelaku bisnis sehingga mereka melakukan pembelian 

berulang yang didasarkan pada komunikasi yang positif. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian  dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas 

Pelanggan pada laptop Acer (Studi Kasus pada Mahasiswa Politeknik Negeri 

Bengkalis). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh 

kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada laptop acer.(Studi Kasus pada 

Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis).  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang dicapai penulisan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Kualitas Produk Laptop 

Merek Acer. 

2. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Loyalitas Pelanggan 

Laptop Merek Acer.  
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3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas 

Pelanggan Laptop Merek Acer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penulisan proposal Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

1.4.1 Bagi Penulis 

 Dengan adanya penulisan proposal ini dapat menambah wawasan serta 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan serta 

penulis dapat meneliti Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

pada laptop acer. 

 

1.4.2 Bagi Perusahaan  

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi 

pihak perusahaan untuk mengetahui mengenai pengaruh kualits produk terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

1.4.3 Bagi Pihak lain  

 Dengan menyusun proposal Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan 

bagi peneliti dan juga dapat di jadikan referensi bagi peneliti lain pada masa yang 

akan datang khususnya yang meneliti tentang pengaruh kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan pada laptop acer. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

 Agar penulis laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun dengan 

rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah sistematika 

penulisan laporan tugas akhir: 

 

 



4 
 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latang belakang, rumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang 

relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian tugas akhir ini, khusunya 

yang berkaitan dengan pengaruh kualitas produk dan  

loyalitas pada laptop acer. 

BAB 3: METODOLOGI  PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data 

dan jenis penelitian. 

 BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan . Hasil penelitian tugas 

akhir berisikan data yang mencakup antara lain: untuk mengetahui 

pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada laptop acer. 

BAB 5: PENUTUPAN  

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan dikemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis 

memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat. 
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