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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun

komunikasi di era globalisasi seperti saat ini sangatlah tinggi, mulai dari golongan

menengah ke bawah hingga golongan menengah ke atas. Semua individu sangat

membutuhkan teknologi untuk mempercepat perkembangan atau meningkatkan

pembangunan baik pembangunan individu maupun kelompok. Perkembangan

teknologi yang saat ini sangat cepat adalah teknologi komunikasi, yang

menghadirkan beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya.

Perkembangan teknologi komunikasi memang telah melalui perubahan

yang cukup signifikan sejak awal generasi. Saat ini, nyaris tidak ada lagi batasan

bagi manusia untuk dapat berkomunikasi kapan saja dan dimana saja. Bila dahulu

kita hanya memiliki surat dan telepon sebagai pilihan lain dalam komunikasi

(selain bicara tatap muka), saat ini kita memiliki banyak pilihan dalam

berkomunikasi. Sebut saja, email, SMS, video conference, dan banyak lagi. Data

dari Dirjen Postel dan informasi web yang telah diolah menunjukan total

konsumen seluler di Indonesia hingga kuartal pertama tahun 2014 mencapai 284,5

juta pelanggan. Dari data ini terlihat bahwa Telkomsel masih unggul dalam

jumlah pelanggan yang mencapai 132,7 juta. Tabel berikut adalah jumlah

pelanggan dari kelima perusahaan operator terbesar di Indonesia tahun 2014

kuartal I.
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Sumber: www.tribunennews.com/bisnis/2014/06/25/telkomsel-xl-dan-indosat-
masuk-zona-merah-frekuensi

Gambar 1.1
Market Share Penguna Operator Telekomunikasi di Indonesia

Melihat dari perkembangan teknologi yang berkembang saat ini yang

menunjukkan bahwa pengguna telepon seluler (ponsel) semakin banyak diminati

oleh masyarakat. Oleh karena itulah maka bisnis ponsel semakin berprospek,

sehingga hal ini mempengaruhi bisnis kartu prabayar. Akibat dengan banyaknya

tingkat kebutuhan masyarakat akan kartu prabayar maka saat ini persaingan dalam

bisnis kartu prabayar semakin ketat.

Fenomena persaingan antar perusahaan membuat setiap perusahaan harus

menyadari akan suatu kebutuhan untuk memaksimalkan aset-aset perusahaan

demi kelangsungan hidup perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang

menghasilkan produk dan jasa diantaranya provider telepon seluler. Saat ini

persaingan perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak lagi terbatas pada

atribut fungsional produk saja misalnya seperti kegunaan produk, melainkan

sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi



3

penggunaannya. Produk tanpa merek akan menjadi komoditas, begitu juga

sebaliknya produk yang diberikan merek akan memiliki nilai lebih tinggi di mata

pelanggan.

Persaingan yang ketat dalam industri telekomunikasi seluler, khususnya

produk prabayar GSM menyebabkan operator berlomba adu strategi untuk

merebut hati pelanggan, tidak hanya melakukan penetrasi pasar tetapi juga

meningkatkan layanan dalam hal: luasnya jaringan, kualitas jaringan, inovasi

produk, pelayanan pelanggan dan tarif kompetitif. Hal ini akan memberikan

harapan kepada pelanggan, namun apa yang diterima belum tentu sesuai dengan

harapan. Sebagian dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah

Malang adalah pengguna kartu Indosat yang mempunyai harapan terhadap

kualitas kartu Indosat.

PT. Indosat sebagai salah satu operator telekomunikasi terkemuka di

Indonesia melakukan transformasi bisnis utamanya dari penyelenggara SLI ke

penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lengkap dan terpadu. Beberapa

jenis layanan seluler yang disediakan oleh PT. Indosat saat ini adalah Matrik,

Mentari, IM3 Smart dan IM3 Bright (Hamzah, 2007). Indosat sudah menerapkan

teknologi yang dinamakan Indosat Care untuk ketepatan dan pelayanan, yaitu

Customer Relationship Management (CRM) yang mengintegrasikan seluruh call

center brand dengan divisi-divisi yang berhubungan dengan pelayanan

pengembangan teknologi selanjutnya yang dikembangkan adalah video call untuk

call center (Adiwaluyo, 2008).

Salah satu produk dari PT. Indosat adalah IM3 yang terkenal sebagai raja

operator selular di segmen anak muda dan IM3 menguasai 2/3 dari total



4

pelanggan Indosat. PT. Indosat, memfokuskan pasarnya untuk anak muda

khususnya mahasiswa. Pasar anak muda merupakan pasar seluler terbesar kedua

setelah pasar pekerja. Dari total populasi, segmen pasar ini jumlahnya mencapai

35%. Walaupun mereka belum memiliki penghasilan sendiri, faktanya daya beli

segmen pasar ini tergolong tinggi. Pada umumnya karakter anak muda, mereka

mau melakukan apa saja untuk menopang gaya hidupnya.

Indosat membidik kawula muda, mereka yang akrab dengan kecanggihan

teknologi. Kawula muda yang mahasiswa termasuk di dalamnya merupakan

segmen potensial yang masih belum banyak digarap. Semen pasar ini tidak hanya

digarap oleh Indosat, tetapi juga oleh beberapa operator GSM lainnya. Dari

beberapa pesaingnya, Indosat dalam hal ini IM3 memiliki jumlah pelanggan

terbanyak. Hal itu dapat dilihat dari tabel jumlah pelanggan SIM Card produk

GSM dengan segmen pasar kawula muda yang dapat dilihat pada tabel 1.1

berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pelanggan SIM Card Produk dengan Segmen Pasar Kawula Muda

No Merek SIM Card Jumlah Pelanggan
1 IM3 19,2 juta
2 AS 10 juta
3 XL 6 juta
4 AXIS 800 ribu

Sumber: www.bisnis.com

Hal yang tidak mudah bagi Indosat untuk mempertahankan posisi yang

telah dimiliki IM3 di tengah persaingan bisnis jasa telekomunikasi selular GSM

yang semakin kompetitif dan ketat. Kondisi ini mengharuskan PT Indosat

membuat strategi untuk mempertahankan eksistensi dan menjadi leader market.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menciptakan loyalitas merek pada
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konsumen. Namun, ini bukanlah tugas mudah, mengingat perubahan-perubahan

dapat terjadi setiap saat, baik perubahan pada diri konsumen, seperti selera

maupun aspek-aspek psikologis, sosial, dan kultural konsumen, maupun

persaingan kompetitor lain.

Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan ukuran sejauh mana konsumen

menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada

merek tersebut, dan berniat untuk terus membelinya dimasa depan (Mowen dan

Minor, 2002: 108). Mendapatkan dan mempertahankan loyalitas konsumen pada

suatu merek sangat mempengaruhi lapisan dasar perusahaan daripada kampanye

iklan, program pemasaran, atau upaya public relation apapun. Para konsumen

yang berbalik arah akan merugikan perusahaan sehingga dengan cepat menyeret

perusahaan pada kekacaubalauan, sedangkan perusahaan yang secara aktif

mencurahkan aliran inovasi pada penciptaan loyalitas konsumen akan mengalami

penguatan basis konsumen secara konsisten dan perusahaan tersebut akan terus

eksis dan berkembang.

Loyalitas konsumen pada suatu merek merupakan suatu aset srategis dan

memberikan keuntungan dalam bentuk pengurangan biaya pemasaran,

peningkatan perdagangan, dan dapat mengikat customer baru (Hardiawan dan

Mahdi, 2005:12). Barnes (2003:45) mengindikasikan bahwa kenaikan 5% dari

loyalitas konsumen dapat melipatduakan keuntungan sebuah perusahaan. Hal ini

dikarenakan 70% penjualan berasal dari konsumen yang loyal. Selain itu,

konsumen yang loyal mempunyai kecenderungan untuk melakukan switching cost

(perpindahan merek), kurang sensitif terhadap harga, membeli lebih sering

dan/atau lebih banyak, menjadi strong word of mouth, serta menciptakan business
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referrals (Darsono dan Dharmmesta, 2005: 47). Oleh karena itu, mempertahankan

loyalitas konsumen pada suatu merek merupakan hal penting yang harus

dilakukan oleh perusahaan.

Hal yang dilakukan Indosat dalam upaya menciptakan loyalitas

konsumennya adalah dengan memberikan layanan terbaik kepada konsumen

melalui peningkatan mutu petugas pelayanan, kecepatan penyelesaian masalah

dan keluhan serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kondisi apapun

khususnya melalui Contact Center Indosat (www.antara.co.id). Selain itu, Indosat

juga berusaha menjalin kerjasama pemasaran dengan berbagai perusahaan

(www.korantempo.com).

Loyalitas konsumen pada suatu merek dipengaruhi oleh banyak faktor.

Hardiawan dan Mahdi (2005:13-14) mengungkapkan faktor-faktor yang

mempengaruhi loyalitas konsumen pada suatu merek. Faktor-faktor tersebut

adalah citra merek. Karsono (2007:98) menyatakan bahwa konsumen akan

mempersepsikan pendapat orang lain yang mengatakan bahwa jika citra suatu

merek baik, maka konsumen akan merasa lebih aman ketika menggunakan merek

dari perusahaan tersebut. Aydin dkk (2005) menyatakan bahwa sikap secara

fungsional berhubungan dengan minat, dimana memprediksikan suatu tingkah

laku. Konsekuensinya citra merek sebagai sikap berpengaruh terhadap minat

seperti customer loyalty (Karsono, 2007:98).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi loyalitas adalah perceived quality

(persepsi kualitas). Persepsi kualitas, mencerminkan persepsi pelanggan terhadap

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan

dengan maksud yang diharapkan. Konsumen akan menyukai dan mungkin
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menjadi loyal terhadap produk dengan persepsi kualitas yang tinggi. Persepsi

kualitas merupakan komponen dari nilai merek, karena itu, kualitas persepsi

kualitas yang tinggi akan mendorong pelanggan untuk memilih merek tertentu

dibanding merek pesaing lainnya. Bila persepsi terhadap kualitas merek bisa di

terima oleh konsumen maka akan meningkatkan loyalitas merek.

Dengan demikian nampak peran penting merek baik dalam hal citra merek

dan persepsi kualitas dalam membangun sebuah loyalitas merek. Konsumen kerap

kali memberi produk lebih didasarkan pada mereknya baru kemudian kualitas

yang ditawarkan oleh produk ataupun jasa (Aaker, 1996). Lebih lanjut, diperlukan

suatu upaya dari kita untuk melakukan penelitian yang diharapkan memberikan

suatu gambaran akan penerapan dalam hal pengelolaan citra merek dan persepsi

kualitas dalam membangun sebuah loyalitas merek.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek dan Persepsi Kualitas

Terhadap Loyalitas Merek”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah citra merek dan persepsi kualitas berpengaruh secara simultan

terhadap loyalitas merek pengguna kartu Indosat?

2. Apakah citra merek dan persepsi kualitas berpengaruh secara parsial terhadap

loyalitas merek pengguna kartu Indosat?
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3. Diantara citra merek dan persepsi kualitas manakah yang dominan

pengaruhnya terhadap loyalitas merek pengguna kartu Indosat?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada obyek yang diteliti yaitu

pengguna kartu Indosat pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Malang. Selain itu pada penelitian ini pengukuran citra merek

menurut Kotler dan Keller (2009:56) yang terdiri strengthness, uniqueness, dan

favorable. Dimensi persepsi kualitas menurut Durianto, dkk (2007:98) yang

terdiri dari reliability, responsiveness, dan assurance. Sedangkan loyalitas merek

berdasarkan pendapat Ballester dan Aleman (2005:191).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan

dari penelitian ini yaitu:

1. Menguji pengaruh citra merek dan persepsi kualitas secara simultan terhadap

loyalitas merek pengguna kartu Indosat.

2. Menguji pengaruh citra merek dan persepsi kualitas secara parsial terhadap

loyalitas merek pengguna kartu Indosat.

3. Menguji citra merek dan persepsi kualitas yang dominan pengaruhnya

terhadap loyalitas merek pengguna kartu Indosat.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan Provider

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi PT Indosat

mengenai pengaruh citra merek dan persepsi kualitas terhadap loyalitas merek

Indosat sehingga perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat untuk

meningkatkan loyalitas konsumen pada merek Indosat.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

penelitian selanjutnya antara lain adalah untuk menelaah pengaruh merek

dalam pengambilan langkah dan keputusan berbisnis.




