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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingginya persaingan antar produk dipasaran membuat para produsen 

gencar dalam melakukan peningkatan kualitas produknya untuk memikat 

hati konsumen. Berbagai strategi pemasaran dilakukan untuk merebut hati 

konsumen salah satunya adalah bagaimana menciptakan pelanggan yang 

loyal yang akan melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk. 

Konsumen dikatakan sangat loyal jika ia mempunyai pola konsumsi 

terhadap suatu pelayanan pada setiap waktu dan tidak pernah berganti dari 

satu pelayanan ke pelayanan yang lain. 

Tingkatan loyalitasnya dalam konteks ini sangatlah tinggi bagaimana 

mengkonsumsi suatu produk tetap dan tanpa berganti produk yang sejenis. 

Sebaliknya konsumen yang tidak loyal mereka mempunyai pola konsumsi 

yang berubah-ubah dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain. Yang 

memungkinkan mereka dalam memilih produk yang sejenis dalam berbagi 

varian brend.  

Seorang dikatakan pelanggan apabila orang tersebut mulai 

membiasakan diri untuk membeli jasa yang ditawarkan oleh badan usaha 

(Jasfar 2012:22). Kebiasan tersebut dapat dibangun melalui pembelian 

secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka 

waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang, pembelian tersebut tidak 
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melakukan pembelian ulang, pembeli tersebut tidak dikatakn sebagai 

pelanggan. 

Merebut hati pelanggan adalah sangat penting bagi perusahaan 

khususnya di bidang telekomunikasi. Perkembangan teknologi 

telekomunikasi yang semakin mempermudah manusia dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari. Dengan seiringnya perkembangan teknologi yang 

semakin pesat memberikan berbagai kemudahan bagi para konsumen untuk 

kegiatan yang dilakukan sehari-hari khususnya di bidang telekomunikasi. 

Perkembangan telekomunikasi yang begitu pesat disadari betul oleh para 

perusahaan untuk melihat prospek bisnis telekomunikasi khususnya 

telekomunikasi seluler.  

Mobilitas serta meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam 

berkomuniksi dimana saja dan kapan saja menjadikan faktor pendorong 

munculnya teknologi berbasis seluler. Peran telekomuniasi seluler sangatlah 

vital dalam kegiatan manusia sehari hari khususnya di bidang ekonomi, 

kelancaran berkomunikasi dengan menggunkan teknologi merupakan faktor 

penting dalam keberhasilan suatu usaha. 

Saluran komuniksi word of mouth sangat lebih efektif jika dibantu 

dengan adanya teknologi jaringan telekomunikasi seluler. Rekan bisnis tidak 

perlu mengantar surat ke suatu wilayah atau tempat yang jauh untuk 

menyampaikan permintaan dan penawaran suatu barang cukup dengan 

menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi sehingga dapat 

mempermudah kegiatan ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu dengan 
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perkembangan telekomunikasi yang begitu pesat memungkinkan para 

perusahaan operator seluler di Indonesia meningkatkan kualitas produknya 

sehingga mampu memberikan kesan yang baik bagi para konsumen dan 

konsumen bisa puas dan loyal dalam melakukan pembelian. 

Persaingan yang ketat antara perusahaan penyedia (provider) jasa 

telekomunikasi seluler saat ini menyebabkan setiap perusahaan harus 

senantiasa meningkatkan kualitas produknya. Untuk itu setiap perusahaan 

harus dapat mengetahui dan memenuhi indikator-indikator kualitas produk 

yang paling mempengaruhi loyalitas pelanggan. Indosat adalah salah satu 

provider telekomunikasi seluler yang memproduksi kartu IM3, dimana kartu 

IM3 senantiasa meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan dalam menjaga loyalitas pelanggan..  

Pelanggan yang tidak puas tampaknya tidak selalu menunjukkan 

perilaku yang sama. Sebagian dari mereka mungkin akan menyuarakan 

ketidakpuasan dengan mengajukan keluhan (complain), tetapi tidak sedikit 

pula dari mereka yang memilih untuk diam.  Pelanggan yang puas berarti 

tidak memiliki keluhan  terhadap performa penyedia jasa. Hampir dapat 

dipastikan bahwa kelompok pelanggan ini akan kembali lagi kepada 

penyedia jasa yang sama. Kondisi seperti ini mencerminkan terbentuknya 

loyalitas pelanggan. 

Persaingan yang semakin ketat dan semakin berkembangnya 

ekspektasi pelanggan mendorong perusahaan untuk lebih memfokuskan 

pada upaya untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Mempertahankan 
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pasar yang ada melalui pengembangan  loyalitas pelanggan merupakan 

tujuan strategik perusahaan untuk mempertahankan bisnis dan profit 

mereka. 

Harga sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang sensitif karena tipikal 

pelanggan kartu pascabayar dewasa ini yang sudah mulai melihat kualitas 

atau kualitas produk dari suatu jaringan sebagai harga yang pantas dibayar. 

Dengan kesamaan produk ini maka mau tidak mau para operator selular 

berlomba-lomba dalam meningkatkan layanan produk kepada para 

pelanggannya melalui kemudahan berlangganan, penanganan keluhan, 

perbaikan dan perluasan jaringan dan diskon tarif.  

Kartu provider IM3 selalu bermotivasi untuk mendapatkan para 

pelanggan yang loyal dengan memberikan kualitas produk yang baik seperti 

layanan konten yang menarik, harga yang terjangkau, bonus pulsa, dan point 

plus plus. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pelaggan 

kartu provider Im3 menjadi loyal.  . Kualitas produk yang mampu 

memuaskan konsumen pada akhirnya akan memelihara loyalitas. Loyalitas 

akan memberi banyak keuntungan bagi perusahaan karena adanya 

pengulangan pembelian dan rekomendasi pelanggan kepada relasi . 

Loyalitas pelanggan sangatlah penting bagi perusahaan, dan 

berdasarkan observasi yang telah dilakukan terlihat ada permasalahan pada 

loyalitas pelanggan IM3 yang mengakibatkan keluhan dari pelanggan . 

Observasi tersebut berupa wawancara dan kuisioner sederhana yang 

disebarkan kepada 30 pelanggan pada siswa dan siswi di SMA 
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Muhammadiyah 3 batu  yang loyal terhadap kartu IM3. Dari hasil 

wawancara masih ada keluhan-keluhan pelanggan mengenai kualitas produk 

yang dimilki oleh kartu IM3 dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1  

Keluhan pelanggan yang loyal mengenai kualitas Produk 

NO 5 dimensi Persentase 

1 Performance  58% 

2 Feature 60% 

3 Kehandalan 42% 

4 Costumer care 65% 

Sumber:Hasil obeservasi 2014 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai hasil observasi yang dilakukan 

pada bulan januari tahun 2014 dapat dilihat bahwa kualitas produk yang 

menjadi keluhan 5 dimensi yaitu performance memiliki 58% Features 60%, 

kehandalan 42%, dan costumer care 65%, dari persentase keluhan ini 

menunjukkan pelanggan masih kecewa dengan kualitas produk yang 

diberikan oleh kartu IM3. 

Dari dimensi  fungsi utama atau performance pada kartu IM3 masih 

belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dimensi feature atau 

keistimewaan tambahan masih kurang diberikan oleh kartu IM3 perlu 

adanya pembaruan aplikasi yang menambah fungsi utama dari kartu IM3, 

dimensi kehandalan berupa signal yang diberikan masih kurang memuaskan 

konsumen dengan sering terjadi keterlambatan pengiriman sms, dan 
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kecepatan internet, serta dimensi costumer care yang belum tanggap atau 

kurang peduli dengan pelanggan.  

Hal ini dapat menjadi indikator dari sulitnya perusahaan untuk dapat 

memelihara loyalitas pelanggan. Banyaknya keluhan pelanggan  tersebut 

dapat membuat calon konsumen tidak akan tertarik menggunakan produk 

dari perusahaan tersebut, bahkan dampak yang lebih parah yaitu pelanggan 

yang ada berpaling terhadap perusahaan lain. 

Dari kualitas produk yang dirasa kurang memberikan kepuasan ada 

salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan loyal terhadap produk IM3 

yaitu harga. Harga menjadi alasam mereka selalu memilih kartu IM3 karena 

dari segi harga IM3 selalu memberikan tarif murah di berbagai promo 

bonusnya. IM3 memang selalu memberikan penekanan dari segi harga 

untuk memberikan kepuasan pada pelanggannya salah satunya meluncurkan 

IM3 gratis gak abis-abis yang merupakan promosi ribuan sms gratis, 

jejaring sosial gratis, dan ratusan menit menelpon gratis yang menargetkan 

anak kalangan muda.   

Loyalitas pelanggan terbentuk karena keinginan pelanggan tersebut 

untuk menjaga hubungan kerja sama dengan cara menggunakan jasa 

perusahaan secara berulang-ulang (Jasfar 2012:24). Salah satu faktor faktor 

yang mempengaruhi loyalitas adalah terdiri dari kepuasan, kualitas produk 

dan harga dari ketiga ini peneliti ingin mengetahui apakah benar bahwa dari 

ketiga ini benar-benar mempengaruhi konsumen loyal terhadap produk iM3 
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Dari segi kepuasan, kepusan pelanggan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan apakah seseorang pelanggan akan loyal atau tidak pada 

suatu usaha jasa tertentu (Costabile dalam Jasfar 2012:24). Apabila 

pelanggan telah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, pelanggan 

akan lebih mudah percaya dengan perusahaan tersebut. Dari penggunaan 

kartu IM3 jika persantase penggunaan kartu IM3 dikalangan anak muda 

begitu tinggi berarti mereka merasa puas terhadap apa yang digunakan 

namun ada keluhan dari pengguna yang menyatakan ganguan signal yang 

sering terjadi namun mereka puas dengan harga yang diberikan 

Dari segi kualitas produk, kualitas adalah kualitas pelanggan 

sepenuhnya, suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan 

sepenuhnya kepada konsumen (Feigenbaum dalam Nasution 2010:3).Dari 

kualitas produk dari kartu IM3 masih sangat buruk dari observasi yang 

dilakukan masih banyak keluhan pelanggan terhadap kualitas produk yang 

diberikan oleh kartu IM3 

Dari segi harga, harga yang lebih murah dapat meningkatkan jumlah 

pemakai atau tingkat pemakaian atau pembelian ulang dalam bentuk atau 

kategori produk tertentu (Tjiptono dan Chandra 2012:320). Dalam hal ini 

produk im3 memang memberikan tarif yang murah mulai dari tarif telepon 

paketan internatan dan juga paketan bbm disamping itu produk im3 juga 

memberikan berbagai bonus telepon, sms, internet dll.  

Dari ketiga variabel yang mempengaruhi loyalitas mulai dari 

kepuasan, kualitas produk,harga penelitian ini bermaksud mencari tahu apa 
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benar bahwa kualitas produk, harga, dan kepuasan mempengaruhi pengguna 

kartu IM3 sehingga menjadi loyal pada produknya karena dalam prakteknya 

bahwa kualitas produk IM3 kadanag di keluhkan dengan gangguan signal 

yang dialami para penggunanya maka peneliti ini mencari tahu kebenaran 

dari judul yang diangkat oleh penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan tingginya pengguna kartu IM3 khususnya dikalangan anak 

muda membuat produk ini begitu digemari namun dalam kejadian yang 

sering dijumpai masih dialami kejadian berupa ganguan signal dan lain-lain 

maka IM3 perlu meningkatkan kualitas signal yang baik untuk memberikan 

nilai yang lebih baik bagi pelanggannya 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh  terhadap kepuasan pelanggan? 

2. Apakah Harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan ? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

4. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

5. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah disini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

dalam menganalisis dan agar tidak menyimpang, maka dalam penelitaian 

hanya membahas pengaruh kepuasan, kualitas produk, dan harga terhadap 

loyalitas. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 

pelanggan 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan 

4. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi produsen produk kartu perdana IM3 penelitian ini diharapkan 

dapat lebih memberikan wawasan mengenai bagaimana memberi 

kenyaman bagi pelanggan dan menciptkan pelanggan yang selalu 

loyal dengan memperhatikan kualitas produk, harga dan kepuasan 

pelanggannya 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi refrensi penelitian 

khususnya yang berhubungan dengan manajemen pemasaran 

mengenai kualitas produk, harga dan kepuasan terhadap loyalitas 

 

 


