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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

      

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi di dunia sekarang semakin berkembang pesat, 

terutama didunia komunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, handphone 

Samsung awalnya diciptakan sebagai alat komunikasi berbagai keperluan, baik 

untuk urusan bisnis, keluarga, atau keperluan lainnya. Handphone  saat ini 

dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur yang canggih seperti radio, pemutar 

audio, video, kamera, game, layanan internet, menerima email, dan media sosial.

 Handphone merupakan suatu inovasi dibidang telekomunikasi yang sangat 

membantu aktivitas manusia. Tidak dipungkiri bahwa handphone sudah menjadi 

semacam kebutuhan pokok setiap orang didunia ini. Selain memberikan 

kemudahan dalam berkomunikasi, handphone Samsung juga tahan banting tidak 

mudah rusak dan terdapat ribuan macam aplikasi yang dapat kita download. 

Sekarang ini hampir semua lapisan masyarakat menggunakan handphone 

Samsung. Hal ini terbukti berdasarkan lembaga riset Gartner penjualan 

handphone meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, salah satunya 

handphone Samsung.       

 Samsung Elektronics adalah perusahaan pembuat perangkat elektronika 

terbesar di dunia, dan berkantor pusat di Seocho Samsung Town di Seoul, Korea 

Selatan. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada bulan 27 

April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, 

yakni Samsung i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED 

berukuran 3.2 inci. OS yang digunakan pada handphone ini adalah OS Android 

Cupcake 1.5. Berikut adalah nama-nama handphone samsung yang terpopuler dan 

terlaris tahun 2020: 
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Tabel 1.1 54 Daftar 10 Handphone Samsung Terpopuler dan Terlaris tahun 2020 

No Merek Smartphone Samsung  

1. Samsung Galaxy S20 (S11) 

2. Samsung Galaxy S10 Lite 

3. Samsung Galaxy S20+ (S11+) 

4. Samsung Galaxy Note 10 Lite 

5. Samsung Galaxy Z Flip 

6. Samsung Galaxy A80 

7. Samsung Galaxy A51 

8. Samsung Galaxy A71 

9. Samsung Galaxy Note9 

10. Samsung Galaxy S20 Ultra 

  Sumber: carisinyal.com 

Dari data di atas Smartphone Samsung  menjadi Handphone terlaris dan 

terpopuler di dunia. Dilansir tempo co, PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) 

memasarkan sekitar  470.000 unit  Smartphone Samsung pada Mei 2021. 

Saat ini Samsung merupakan salah produsen smartphone yang paling 

disegani karena perusahaan tersebut menguasai sebagian besar pangsa pasar 

smartphone dunia. Bahkan lebih dari lima puluh persen tren baru diciptakan oleh 

Samsung, sebagai contoh adalah smartphone layar lebar yang diliris samsung pada 

tahun 2012 lalu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Samsung tersebut ditiru oleh 

banyak produsen smartphone terkemuka dan pada akhirnya samrtphone layar 

lebar (tablet) hingga kini menjadi trend.    

 Keberhasilan Samsung dalam menggeser para pesaing dalam bidang 

elektronik terutama smartphone membuat Samsung lebih unggul, Samsung 

memproduksi produk-produk yang inovatif dan berkualitas sehingga harga yang 

di pasarkan oleh Samsung sesuai dengan kualitas produknya. Samsung juga 

membuat merek tersebut melekat di benak konsumen dengan kualitas-kualitas dari 

produk Samsung, sehingga konsumen akan memutuskan melakukan pembelian 

terhadap merek tersebut.       Di 

Indonesia, merek smartphone Samsung sudah sangat di kenal oleh masyarakat dan 

harga smartphone yang ditawarkan oleh Samsung sangat terjangkau bagi 

masyarakat kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Citra merek yang baik 

dan harganya yang murah membuat smartphone Samsung menempati posisi 

pertama.  
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  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: 

“Studi Deskriptif Tanggapan Responden Tentang Kualitas Produk 

Smartphone Merk Samsung(Studi kasus pada masyarakat Bengkalis)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan 

masalah sebagai berikut: “bagaimana tanggapan responden tentang kualitas 

produk smartphone merek Samsung?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas produk   

smartphone merek Samsung. 

3. Untuk mengetahui tanggapan yang paling rendah mempengaruhi kualitas 

produk smartphone merek Samsung pada masyarakat Bengkalis 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

serta menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam dunia nyata di lingkup 

pemasaran. 

 

 

 

2. Untuk mengetahui tanggapan yang paling tinggi mempengaruhi kualitas 

produk smartphone merek Samsung pada masyarakat Bengkalis. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 



4 

 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan pertimbangan dan masukkan 

bagi calon konsumen serta dijadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat 

luas untuk dijadikan panduan penelitian berikutnya. 

c. Bagi Perusahaan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam hal ini handphone merek Samsung untuk mengetahui 

minat konsumen sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir ini dapat 

 

 

 

 

dijelaskan sebagai berikut : 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

    Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian,  

    rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan  

     sistematika penulisan laporan penelitian 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

    Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu  

    yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai  

       dengan pokok bahasan pada penelitian ini. 

BAB 3  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai metodologi         

penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel, teknik pengambilan data, pengukuran skala, 

teknik pengukuran data, teknik analisis data, jenis penelitian, 

hipotesis, definisi konsep, dan definisi operasional. 
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BAB 4  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan setelah 

penulis melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh 

melalui kuisioner. 

BAB 5 : PENUTUP 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang 

 diperoleh dari pembahasan serta saran yang akan disampaikan 

 oleh penulis. 
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