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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat. Setiap perusahaan harus mampu 

bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah satu hal penting yang 

perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah mempertahankan 

pelanggan yang telah ada, kemudian mencari pelanggan-pelanggan potensial baru 

supaya jangan sampai pelanggan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan 

perusahaan lain. Dengan kata lain perusahaan harus mampu mempertahankan 

loyalitas pelanggan. 

Pelanggan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Loyalitas pelanggan terhadap merek 

produk merupakan konsep yang sangat penting khususnya pada kondisi tingkat 

persaingan yang sangat ketat dengan pertumbuhan yang rendah. Pada kondisi 

demikian, loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan 

hidup. Disamping itu, upaya mempertahankan loyalitas merek ini merupakan upaya 

strategis yang lebih efektif dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. 

Merek menjadi salah satu faktor yang menentukan sehingga harus dipantau 

secara terus menerus oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengetahui 

perkembangan merek. Merek-merek yang kuat, teruji, dan bernilai tinggi terbukti 

tidak hanya sukses mengalahkan hitungan-hitungan rasional, tetapi juga canggih 

mengolah sisi-sisi emosional pelanggan. Merek bisa memiliki nilai tinggi karena 

perusahaan melakukan kegitan untuk membangun merek yang tidak hanya sekedar 
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melakukan komunikasi, tetapi melakukan segala macam usaha untuk menaikkan 

pamor merek tersebut. 

Dari komunikasi melalui pelanggan yang sudah merasakan manfaat merek, 

akan mengomunikasikan merek ke orang lain, sehingga orang lain akan terpengaruh 

untuk menggunakanya. Merek bisa menjanjikan sesuatu, bahkan lebih dari janji, 

merek juga mensinyalkan sesuatu (brand signaling). Merek akan mempunyai 

reputasi jika ia memiliki kualitas dan karisma. Supaya memiliki karisma, merek 

harus mempunyai aura, harus konsisten, kualitasnya harus dijaga dari waktu ke 

waktu, selain tentunya juga harus mempunyai kredibilitas sehingga menjadi yang 

terbaik. Suatu merek harus terlihat menarik di pasar hingga mampu membuat 

pelanggan tertarik membelinya. Supaya terlihat menarik suatu merek tersebut harus 

memiliki costumer value jauh di atas merek-merek yang lain. 

Simpati merupakan kartu yang memiliki jangkuan sinyal yang sangat luas dan 

memiliki banyak fitur yang ditawarkan. Upaya ini untuk menciptakan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. Perusahaan harus mengerti kekurangan maupun kelamahan 

sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Evaluasi ini sendiri tidak cukup dilakukan 

sekali ataupun dua kali tetapi harus dilakukan berkali-kali untuk menciptakan 

produk yang unggul untuk mengetahui keinginan pelanggan. Penting bagi manajer 

mengetahui keinginan pelanggan supaya manajer dapat menerapkan strategi yang 

terbaik untuk masa yang akan datang. 

Kecenderungan perkembangan persaingan pemasaran di masa mendatang akan 

menjadi persaingan antar merek, yaitu suatu persaingan untuk memperoleh 

dominasi merek. Merek akan menjadi asset perusahaan yang paling bernilai, karena 
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merek lebih dari sekedar sebuah nama atau sebuah logo seperti sebuah hubungan 

lebih dari sekedar interaksi. Untuk itu merek perlu dikelola, dikembangkan, 

diperkuat, dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan keuntungan 

kompetitif yang berkelanjutan. Lebih jauh, sebenarnya merek merupakan nilai 

tangible dan intangible yang terwakili dalam sebuah trademark (merek dagang) 

yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri di pasar bila diatur dengan 

tepat. 

Bagi perusahaan, salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menciptakan 

kesetiaan merek pada pelanggannya adalah kepuasan terhadap kualitas yang sangat 

baik yang diberikan oleh kartu Simpati, baik dari sinyal yang kuat, jangkauan sinyal 

yang sangat luas, serta fitur yang sangat banyak  yang diberikan sehingga pengguna 

dapat memilih sesuai kebutuhannya. Kualitas produk yang baik akan membentuk, 

mempertahankan kepuasan serta menjadikan pelanggan loyal. Konsumen yang 

loyal tidak diukur dari berapa  banyak dia membeli, tapi dari berapa sering dia 

melakukan pembelian ulang, termasuk disini merekomendasikan orang lain untuk 

membeli. (Kotler, 2008:560).  

Pembelian kegiatan berulang terus menerus menjadi salah satu indikasi dari 

munculnya kesetian merek. Munculnya kesetiaan merek itu dikarenakan adanya 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jadi kepuasan 

merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja  

berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Sedangkan jika kinerja  
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berada di atas harapan, maka  pelanggan akan amat puas atau senang. Kunci untuk 

menghasikan kesetian  pelanggan adalah memberikan nilai pelanggan yang tinggi 

(kotler,2003:138). 

Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi akan semakin 

mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang 

memosisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut market share. 

Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah dengan merek. Brand atau 

merek adalah nama, istilah, tanda, symbol atau rancangan, atau kombinasi dari 

semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau 

kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa. (Kotler, 

2007:332). 

Perkembangan sistem komunikasi di Indonesia sangat pesat karena semakin 

maraknya smartphone yang bermunculan dengan harga yang murah, mulai dari 

brand terkenal sampai yang diproduksi oleh perusahaan Cina. Maraknya 

smartphone ini berimbas pada kartu seluler, mereka harus berlomba-lomba 

menyediakan layanan yang sesuai dengan perkembangan smartphone itu sendiri. 

Salah satu kartu yang menyedikan layanan yang digemari oleh pengguna 

smarphone adalah Simpati. 

Simpati disini menawarkan banyak varian mulai dari Loop, Groov, dan Max. 

Sehinga pelanggan bisa memilih sesuai keinginan dan kebutuhan. Simpati adalah 

salah satu produk dari perusahaan PT.Telkomsel, jadi kekuatan sinyal yang dimiliki 

sangatlah kuat bahkan hingga di plosok. Kepuasan akan berimbas terhadap brand 

trust. Menurut Ballestar (2001) dalam Afandi (2011:2) brand trust merupakan 
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perasaan aman yang diperoleh konsumen dalam interaksinya dengan merek yang 

didasarkan pada persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan memenuhi 

kepentingan serta keselamatan konsumen. Sinyal yang kuat ini menjadi salah satu 

faktor brand trust yang dimiliki Simpati. Menurut Lau dan Lee (1999 : 44 ), terdapat 

tiga faktor yang mempengaruhi trust in brand. Ketiga faktor ini berhubungan 

dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. 

Adapun ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri, perusahaan pembuat merek, 

dan konsumen. Selanjutnya Lau dan Lee (1999:45),  memosisikan bahwa trust in 

brand akan menimbulkan brand loyality. 

Adanya sinyal yang sangat kuat dan di mana-mana ini berimbas pada kepuasan 

yang dimiliki pelanggan yang akan meningkatkan loyalitas pada produk sehingga 

loyalitas merek akan tercipta dan akan berdampak pada perluasan pemasaran secara 

tersendiri. Dengan informasi dari mulut ke mulut dan pelanggan harus 

merasakanya, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh  Lovelock (2007:96) 

bahwa konsumen tidak hanya menilai kepuasan berdasarkan informasi dari mulut 

ke mulut atau iklan perusahaan. Namun, pelanggan harus benar-benar 

menggunakan suatu jasa untuk mengetahui puas atau tidaknya dengan hasilnya. 

Loyalitas pelanggan terbentuk karena adanya keinginan pelanggan tersebut untuk 

menjaga kerja sama dengan cara menggunakan jasa perusahaan secara berulang 

Jasfar (2012 : 24). 

Pelanggan kartu provider Simpati memiliki pangsa pasar dari kalangan anak 

muda hingga dewasa. Hal ini ditunjukan dengan Simpati mengeluarkan produk 

barunya untuk anak muda yakni Simpati Loop. Simpati Loop ini memiliki fitur 
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yang sangat banyak, mulai dari fungsi telepon sampai paket data yang memiliki 

harga  paket yang sangat murah. Berbagai pilihan fitur dan paket data dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya untuk pilihan paket data, tersedia mulai 

dari 400 MB sampai dengan 16 GB. Pengguna smartphone BlackBerry juga 

memiliki tarif 25.000 satu bulan yang bisa digunakan untuk sosial media, browsing, 

dan upload. Ini menunjukan bawa Simpati Loop ini ditujukan untuk anak muda. 

Produk dari kartu Simpati untuk kalangan orang dewasa yakni Simpati Flash, 

dimana Simpati Flash ini memiliki kuota internet yang sangat cepat yaitu hingga 

7,3 mbps yang tarifnya muali dari Rp.100.000 per bulan sampai Rp.400.000 per 

bulan. Simpati Flash ini memang diperuntukan untuk orang dewasa yang 

mempunyai aktifitas bisnis yang dituntut selalu cepat untuk mengirim file-file. 

Untuk produk ini juga disediakan layanan pasca bayar yang disesuikan dengan 

aktifitas orang dewasa yang sangat sibuk. Dengan adanya kualitas yang diberikan 

Simpati, pelanggan akan merasa puas dan percya akan kehandalan merek Simpati 

dan berimbas pada loyalnya pelanggan untuk menggunakan kartu Simpati. 

Adanya pelanggan yang kompalin terhadap performa kartu Simpati salah 

satunya mengenai sinyal yang tidak konsisten dan pulsa pelanggan yang sering 

hilang tanpa sebab ini menjadikan citra Simpati sedikit rusak sampai seorang 

pelanggan mengancam beralih ke provider lain yang akan merugikan perusahaan 

(kompas.com rabu 2 april 2014). Dari kejadian sering hilangnya sinyal dan pulsa 

yang hilang ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Simpati yang sinyal 

kuat ada di mana-mana. Dalam kejadian sering terjadinnya gangguan, peneliti 

butuh kebenaran apakah produk Simpati memiliki kualitas yang baik. 
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Manajer perusahaan harus tanggap dengan adanya keluhan yang diberikan oleh 

konsumen supaya meningkatkan kualitas sinyal. Dengan adanya masalah ini 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain (Durianto, dkk, 2001:47). 

Permasalahan ini harus dapat diselesikan secepatnya sehingga pelanggan tidak 

beralike merek lain. 

Dalam penelitian yang dilakuan Rizal dkk (2012), variabel brand image dan 

brand trust dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap suatu merek Teh 

Botol Sosro. Penelitian yang dilakukan Rizan dan Nopiska (2011), bahwa variabel 

kepercayaan merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

merek pada pelanggan Lux Cair.  Dalam penelitian yang dilakuakan oleh Dewi dkk. 

(2012) kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

loyalitas konsumen yang menggunakan hand and body lotion  merek Vasline di 

kota Padang. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana 

penilaian pelanggan di Malang terhadap provider Simpati yang memiliki kualitas 

yang bagus. Dalam prakteknya Simpati akhir-akhir ini sering mengalami gangguan 

sinyal. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah 

Malang dan bertanya pada salah satu mahasiswa yang menggunakan simpati, dalam 

prakteknya mereka menggukan simpati karena paket yang murah dan sinyal yang 

bagus tetapi ada keluhan yang di rasakan mengenai gangguan sinyal yang sering 
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terjadi akhir-akhir ini. Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu tentang kebenaran 

dari judul yang diangkat peneliti. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dibahas maka peneliti merumaskan masalah: 

1. Apakah kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek? 

3. Apakah kepercayaan merek dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap 

loyalitas merek? 

 

C. Batasan Masalah  

 Batasan masalah bermaksud untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis 

dan agar tidak menyimpang, maka penelitian hanya mambahas pengaruh 

kepercayaan merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya hubungan kepercayaan merek terhadap loyalitas 

merek. 

2. Untuk mengetahui adanya hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

merek. 

3. Untuk mengetahui adanya hubungan kepercayaan merek dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas merek. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. 

2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk membahas mengenai ilmu-ilmu yang diterima selama masa perkuliahan 

ke dalam praktek lapangan. 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain apabila akan mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 

 


