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PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Pekembangan industri dalam meningkatkan perekonomian sangat ketat. 

Tidak tekecuali dalam persaingan perekonomian yang ketat antar para pelaku 

ekonomi untuk memperebutkan para pelanggan. Jika para pelaku usaha dalam 

menjalankan bisnis ingin menang dalam persaingan, maka harus memiliki strategi 

pemasaran yang baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan 

diadakannya persaingan dalam menjalankan usaha di tujukkan agar bisnis yang 

dijalankan dapat mengalami peningkatan penjualan. 

Perkembangan industry teknologi yang semakin berkembang, mengakibatkan 

manusia tidak dapat terlepas dari akses kemudahan dalam menjalankan suatu 

aktifitas. Sector telekomunikasi mengalami percepatan perubahan yang semakin 

cepat. Perusahaan yang melakukan perceparan dalam perkembagan telekomunikasi 

yaitu perushaan apple dengan produknya IPhone. 

Iphone pertama kali di kenal di kalangan masyarakat dunia pada 9 januari 

2007. Saat pertama kemunculan IOS ini iphone langsung menggemparkan dunia. 

Iphone pertama kali mengeluarkan produk dengan di beri nama iphone 2G. setahun 

kedepan iphone mengeluarkan produk pada tanggal 11 juli 2008 iphone Kembali 

mengeluarkan produk baru yaitu iphone 3g. yang membuat perbedaan dari iphone 



3G dengan 2G adalah dari software tambahan yaitu Appstore yang dapat 

mengunduh atau mendownload berbagai macam aplikasi games ataupun media 

social pada iphone 3G sedangkan di 2G belum ada software semacam itu. Kemudian 

selang waktu setahun di susul dengan iphone 4 yang di bekali dengan layer 

beresolusi terbaik pada jaman nya, iphone 4 ini memiliki beberapa tipe 4 biasa dan 

4s, Pada tahun 2012 iphone mengeluarkan produk lanjutan berbagai tipe iphone 5, 

5c ,5s. produk ini memiliki keunggulan yaitu cara membuka kunci hp dengan sidik 

jari pertama di dunia. kemudia iphone 6 berbagai tipe mulai dari 6, 6s,6+. 

Keunggulan dari iphone 6 sendiri yaitu dari segi camera lebih upgrade dari tipe 

sebelum nya dan desain baru yang lebih classy. Selanjutnya iphone 7  berbagai tipe 

mulai dari iphone 7, 7s ,7+ dan 7+. 

Keunggulan dari iphone 7 sendiri mulai dari tahan air dan tombol home yang 

lebih responsive daripada tipe sebelum nya , pada 2016 iphone mengeluarkan tipe 

baru yaitu iphone SE. kemudian pada tahun 2017 iphone 8 keluar dengan berbagai 

tipe mulai dari iphone 8 , 8+ , 8s,8s+. tidak lama selang beberapa waktu iphone X 

muncul dengan berbagai tipe mulai dari X, XS,XR, XS MAX. Yang membedakan 

dari tipe iphone sebelum nya dengan iphone X ini adalah dari segi membuka kunci 

nya menggunakan system face id atau yang biasanya di katakana dengan membuka 

dengan sensor wajah. Iphone tipe X ini sangat laku di kalangan masyarakat karena 

terdapat banyak keunggulan selain face id. pada tahun 2020 iphone 11 muncul 

dengan system yang sangat luar biasah, keunggulan ihpne ini di dapatkan dari segi 



batrai camera audio serta tahan air hingga kedalaman 12 meter. Iphone 11 sendiri 

memiliki berbagai tipe mulai dari iphone 11, 11Pro, 11 promax. Pada akhir 2020 

iphone mengeluarkan produk terbaru dengan desain yang Kembali pada era iphone 

5 yang lebih nyaman di genggam yaitu iphone 12 berbagai tipe mulai dari iphone 

12, 12 pro , 12 promax. serta yang paling terbaru dan akan di rilis pada tahun 2021 

yaitu iphone 13 berbagai tipe. 

 Produk dari apple sendiri atau bisa di bilang iphone sudah tidak lagi asing 

bagi masayrakat indonesia. Iphone sudah banyak beredar di sekitar lingkungan 

masyarkat Indonesia. Khusus nya produk ini telah di percaya mulai dari kualitas nya , 

harga nya maupun model nya. Iphone ini termasuk salah satu produk dunia yang sangat 

di minati oleh masyarakat Indonesia terutama di Surabaya. 

 

Sumber :  https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_year=2021 

Table diatas menunjukan lima besar penjualan smartphone terbanyak di 

Indonesia. Salah satu dari kelima tersebut adalah iphone yang menduduki pada 

peringkat 4 dengan penjualan sebesar 11%. Dari table tersebut menandakan bahwa 

iphone adalah salah satu produk yang di minati di Indonesia salah satu nya di kota 

Surabaya. 

Tabel 1. 1 TOP BRAND AWARD INDONESIA 

BRAND  TBI  KETERANGAN  

SAMSUNG 37.1% TOP 

OPPO 19.3% TOP 

XIAOMI  12.4% TOP 

IPHONE  11.0% TOP 

 VIVO  7.9% TOP 

https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_year=2021


Brand image menurut beberapa ahli terpadat beberapa unsur dalam 

penjelasannya. Penjelasan tersebut mengacu pada Biel, (1992) dalam Xian 

(2011) yaitu citra perusahaan, citra produk dan citra produk. Perusahaan yang 

memiliki citra dibentuk melalui bagaimana asumsi konsumen atau pelanggan 

menilai perusahaan tersebut. Hal tersebut dinilai, baik secara individu maupun 

kelompok (Surachman, 2008).Iphone memiliki citra yang sangat bagus dalam 

pandangan masyarakat dari segi perusahaan yang telah di percaya dan juga 

produk yang sudah terjamin keunggulan nya yang belum tentu di miliki oleh 

para pesaing nya. Oleh karena itu iphone memasuki nominasi salah satu 

smartphone di Top brand Indonesia. 

Kualitas menurut Kotler dan Keller (2009), merupakan suatu sifat yang 

dimiliki produk demi memenuhi keinginan serta kebutuhan sesuai dengan 

harapan konsumen.Kualitas dari iphone sudah tidak di ragukan lagi mulai dari 

spesifikasi nya layar sebesar 6`1 inch dengan resolusi 2532 x 1170 pixel super 

retina XDR OLED selain itu iphone juga sudah menggunakan pelindung layar 

ceramic shield jadi lebih nyaman bagi para pengguna jadi untuk para pengguna 

tidak usah lagi khawatir smartphone nya kegores. Iphone terbaru juga telah 

menggunakan chipset A15 bionic yang support terhadap sinyal yang akan 

muncul yaitu 5G. iphone terbaru juga memiliki kapasitas yang memadahi 

dengan computer atau laptop pada umumnya yaitu sebesar 1TB. 

Minat beli menurut Kotler dan keller (2010) terdapat beberapa unsur yang 

gunakan dalam pengukurannya. Hal tersebut meliputi antara lain sebagai berikut. 

a) Minat Transaksi, sebuah perilaku manusia untuk berkeinginan beli produk 



b) Minat Refrensi, sebuah sikap untuk merekomendasikan suatu produk untuk 

individu lain. 

c) Minat Prefensi, Suatu refrensi lainnya yang digunakan orang lain dalam opsinya 

menentukan sebuah pilihan 

d) Minat Eksporatif yaitu suatu perilaku individu untuk mencari berita mengenai 

produk yang di inginikan demi mencapai kepuasan secara pribadi. 

Minat beli mengenau produk iphone di masyarakat Indonesia sudah sering kita 

junpai. karena dari pihak perusahaan apple sendiri memiliki kesan yang baik di 

mata konsumen. Harga dari produk iphone sendiri juga sesuai dengan kualitas 

yang di berikan oleh pihak apple. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang tekah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masakah sebagai berikut : 

1. Apakah secara simultan brand image dan persepsi kualitas berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen iphone di Surabaya? 

2. Apakah secara parsial brand image berpengaruh terhadap minat beli iphone di 

Surabaya? 

3. Apakah secara parsial persepsi kualitas berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen iphone di Surabaya? 

1.3 tujuan penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: 

 
1. Menganalisis pengaruh brand image dan persepsi kualitas secara simultan 



terhadap minat beli iphone di Surabaya. 

2. Menganalisis pengaruh brand image secara parsial terhadap minat beli iphone di 

Surabaya. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap minat beli iphone 

di Surabaya. 

1.4 Manfaat penelitian 

 

Adapaun penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

 
1. Secara Teoritis 

 

a. Bagi UPN Veteran JATIM 

 

Dengan dibuatnya penelitian ini bisa sebagai bahan refrensi bagi 

mahasiswa/mahasiswi UPN veteran JATIM serta sebagai bahan bacaan di 

perpustakaan UPN Veteran JATIM. 

b. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, diharpakna 

kedepannya, mampu memberikan berbagai macam refrensi agar kedepan 

penelitian selanjutnya dapat lebih baik. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi konsumen untuk mendapatkan 

informasi terhadap iphone sendiri, serta sebagai pembelajaran hubungan antara 

brand image kualitas produk dengan minat beli iphone. 

 


