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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan utama suatu perusahaan. 

Kepuasan pelanggan oleh perusahaan sering dikaitkan dengan upaya untuk 

mencapai profitabilitas bisnis yang lebih tinggi  dan kepuasan mampu melahirkan 

sebuah industri besar. Selain itu kepuasan mampu mengukur dampaknya terhadap 

bisnis suatu perusahaan (Gupta & Stewart, 1996). Dalam upaya perusahaan untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan banyak hal yang menjadi faktor – faktor yang 

yang harus di perhatikan. Antara lain yaitu kualitas produk dan persepsi harga. 

Kualitas produk merupakan hasil dari suatu proses yang mencerminkan 

kemampuan produk dalam menjalankan tugasnya  mencakup daya tahan, 

kehandalan, kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan, dan reparasi 

produk dan ciri-ciri lainnya. Semua itu di nilai oleh pelanggan pada saat 

pelanggan mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Kepuasan 

pelanggan juga dipengaruhi saat pelanggan itu membeli suatu produk yang mana 

harga dari produk tersebut mencerminkan kualitas produk tersebut. Oleh karena 

itu persepsi harga juga sangat penting pengaruhnya bagi kepuasan pelanggan. 

Persepsi harga merupakan kesimpulan atau anggapan mengenai sejumlah 

nilai tukarkan yang digunakan konsumen untuk memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual (melalui 

tawar menawar) atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama 

terhadap semua pembeli. 



2 
 

 Perkembangan dunia informasi di Indonesia memegang peranan penting 

dalam membantu segala kelancaran aktivitas masyarakat. Hal tersebut berkaitan 

dengan banyaknya konsumen yang sangat membutuhkan informasi setiap harinya 

bahkan setiap waktu. Seiring dengan meningkatnya arus globalisasi, kebutuhan 

masyarakat akan pertukaran informasi dan telekomunikasi yang cepat semakin 

diperlukan. Peran internet berkembang menjadi kebutuhan pokok masyarakat 

terutama di kota – kota besar.  

Internet pada saat ini  telah menempatkan dirinya sebagai salah satu pusat 

informasi terbesar di dunia yang dapat diakses dari berbagai tempat tanpa dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Internet disebut sebagai pusat informasi bebas hambatan 

karena dapat menghubungkan satu situs informasi ke situs informasi lainnya 

dalam waktu yang singkat. Internet menjadi pilihan alternatif pencarian informasi 

bagi banyak orang selain perpustakaan. Internet menjadi sumber informasi yang 

mempunyai banyak manfaat dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. 

Selain itu internet juga mampu membantu perusahaan dalam menjalankan 

berbagai kegiatan untuk mendukung kinerja perusahaan tersebut. 

Sebuah survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 

tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara 

ini. Pengguna internet global sendiri, menurut International Telecommunication 

Union (ITU) mencapai angka 2,421 miliar pada 2011 dari 2,044 miliar pada tahun 

sebelumnya.( Kompas.com, 12 desember 2012) 



3 
 

Fenomena yang berkembang itu mendorong munculnya berbagai operator 

penyedia jasa telekomunikasi yang salah satunya adalah perangkat modem 

smartfren . PT Smartfren Telecom, Tbk. adalah operator penyedia jasa 

telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi selular dan 

mobilitas terbatas (fixed wireless access), serta memiliki cakupan jaringan CDMA 

EV-DO (jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) yang terluas di 

Indonesia.   

Pada akhir Oktober 2011 lalu, jumlah pelanggan Smartfren sudah 

mencapai 1 juta pelanggan data. Ini mencerminkan kenaikan dari 300.000 

pelanggan di akhir 2010. Akhir tahun ini diperkirakan akan menjadi 1,5 juta 

pelanggan data dan di tahun depan akan berlipat menjadi 3 juta pelanggan data. 

Saat ini jumlah total pelanggan Smartfren sekitar 7 juta dan ditargetkan bisa 8 juta 

pelanggan di akhir 2011. Di sisi tingkat perpindahan pelanggan (churn rate), 

Smarfren mengklaim hanya sekitar kurang dari 3 persen, atau masih setara dengan 

operator lain di Indonesia. (Kompas.com ,4 desember 2011). Melihat fenomena 

tersebut tercermin banyaknya konsumen yang puas atas perangkat modem smart 

fren.  

Berdasarkan kepuasan pelanggan atas perangkat modem smart fren 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor – 

Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pengguna Perangkat 

Modem Smartfren”. Khususnya pada mahasiswa universitas muhammadiyah 
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malang yang dalam hal ini mahasiswa ,menjadi salah satu konsumen terbesar 

dalam penggunaan fasilitas internet. 

B. Rumusan masalah  

1. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna perangkat modem Smartfren? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna perangkat modem Smartfren? 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada faktor, kualitas produk, dan persepsi harga 

terhadap kepuasan pelanggan yang menggunakan perangkat modem  smartfren. 

Agar permasalahan ini tidak melebar dan sesuai dengan tujuan, maka responden 

penelitian ini  dibatasi hanya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

khususnya pengguna perangkat modem Smartfren. 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas produk terhadap 

kepuasan pelanggan pengguna perangkat modem Smartfren. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi harga terhadap kepuasan  

pelanggan perangkat modem Smartfren. 

2.  Kegunaan Penelitian 
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a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat sebagai informasi tambahan dalam 

rangka meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan analisis 

perilaku para konsumen. 

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


