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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi saat ini khususnya di Indonesia semakin maju hal 

ini dapat dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi informasi internet 

yang membawa dampak cukup besar diberbagai aspek bagi manusia. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan 

pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2015 sudah mencapai  88,1 juta 

orang, yang menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dimana 

80% pengguna internet Indonesia adalah remaja berusia 15-19 tahun. dengan total 

jumlah penduduk sekitar 248 juta jiwa (HarianTi:2015). 

 Menurut Tjiptono (2008:151), harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Dalam 

dunia bisnis harga dan kualitas produk merupakan ukuran utama bagi konsumen 

dalam menentukan keputusan pembelian produk,konsumen akan lebih puas 

apabila produk yang didapatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan,harga  

merupakan  unsur  bauran  pemasaran yang paling fleksibel dan dapat diubah 

dengan cepat.Namun, persaingan harga dan penetapan harga juga merupakan 

diskursus yang penting bagi penjual. 

 Keputusan pembelian merupakan tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk (Kotler,2000:202). Keputusan pembelian 
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yang dilakukan  pelanggan melibatkan keyakinan pelanggan pada suatu produk 

sehingga timbul rasa percaya diri atas kebenaran tindakan yang diambil. Rasa 

percaya diri pelanggan  atas keputusan pembelian yang diambilnya 

mempresentasikan sejauh mana pelanggan memiliki keyakinan diri atas 

keputusannya memilih suatu produk jasa. 

 Keputusan pembelian mempunyai suatu momen yang penting dalam 

aktivitas perusahaan. Oleh karena itulah keputusan pembelian merupakan titik 

pokok dalam proses pencarian dan evaluasi atas beberapa alternatif yang ada guna 

dapat menentukan pembelian yang nyata atas suatu produk jasa. Mempertahankan 

keputusan pembelian berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama 

bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan keputusan 

pembelian. Dua hal yang menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam 

mempertahankan keputusan pembelian adalah, pertama karena  kompetisi yang 

sedemikian ketat; kedua adalah adanya kenyataan bahwa tingkat profitabiliti 

perusahaan berbanding lurus dengan pertumbuhan hubungan antara perusahaan 

dan pelanggan secara permanen (Hurriyati, 2008:36). 

 Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dewasa ini menyebabkan 

persaingan bisnis semakin ketat. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan baru 

bermunculan dengan menawarkan berbagai macam produk yang sangat bervariasi. 

Salah satu perusahaan yang tetap menjaga kualitas produk untuk menjaga 

eksistensinya dalam persaingan adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PT 
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Telkom) cabang Malang. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam  bidang  penyedia  jasa  layanan  komunikasi  dan  internet. 

 Telkom-speedy adalah produk jaringan internet milik PT Telkom. Speedy 

adalah produk layanan  internet dari PT. Telkom dengan basis teknologi 

Asymetric  Digital  Subscriber  Line (ADSL),  yang  dapat  menyalurkan data  dan  

suara  secara  simultan  melalui  satu  saluran telepon  biasa  dengan kecepatan  

yang  dijaminkan  sesuai  dengan  paket  layanan  yang  diluncurkan dari modem 

sampai BRAS (Broadband Remote Access Server) tanpa adanya bentuk 

komunikasi yang tepat dalam memasarkan produknya, yang membidik semua 

kalangan konsumen mulai dari perkantoran, rumah tangga dan anak muda, maka  

akan  sulit  bagi  suatu  produk  untuk  dapat  diterima  oleh  masyarakat. 

Program promosi  yang dilakukan melalui berbagai  media.  Baik  media  cetak 

maupun elektronik. Banyak  faktor  yang  membuat  suatu  perusahaan  tersebut 

mengalami peningkatan baik dari jumlah penjulannya maupun jumlah 

pelanggannya. Salah satu diantara faktornya yaitu   kualitas, fitur, aplikasi dan 

jaringan  koneksi  internetnya  yang  harus  diperhatikan  oleh  perusahaan. 

 Fenomena yang terjadi di PT Telkom Speedy dimalang sekarang adalah 

perubahan layanan internet yang dilakukan Speedy dari paket internet biasa 

berubah menjadi Indihome fiber yang memberikan layanan internet dengan 

kecepatan yang jauh lebih cepat dan memberikan layanan tambahan berupa TV 

kabel dan jelas ini berbeda dengan internet speedy yang hanya memberikan 

layanan internet, Indihome fiber sendiri adalah merupakan layanan triple pay dari 

Telkom yang terdiri dari internet fiber atau high speed internet (internet cepat), 
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interactive TV (Usee TV), dan phone (telepon rumah), namun ternyata indihome 

fiber dengan kecepatan tinggi masih belum bisa di nikmati semua pelanggan 

Telkom karena jalur kabel untuk pemasangan fiber masih sangat terbatas. 

Pelanggan yang memasang speedy atau indihome tidak mendapatkan  internet 

sesuai dengan yang ditawarkan oleh pihak Telkom, ketika mereka melakukan 

pemasangan pertama kali. 

Tabel 1.1 

Data Speedtest Indihome 

Sumber : Speedtest Indihome 

Data yang ada pada tabel 1.1 diambil oleh peneliti pada bulan oktober 

2015 bila dilihat dari tabel 1.1  PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kantor 

Cabang Malang perlu mengidentifikasikan kualias produk yang  selama  ini  

diberikan  telah sesuai dengan harapan pelanggan atau tidak. Hal ini sebagai bukti 

perhatian PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cabang Malang karena Keputusan  

Jenis Waktu Mbps Unduh Mbps Unggah Ping 

Wifi 27/10/2015 10,25 15,04 29 

Wifi 28/10/2015 10,14 13,76 25 

Wifi 29/10/2015 10,11 11,66 25 

Wifi 22/11/2015 9,97 10,83 37 

Wifi 24/11/2015 9,79 10,61 33 

Wifi 25/11/2015 9,55 10,46 30 

Wifi 21/12/2015 8,52 9,39 28 

Wifi 24/12/2015 8,21 9,44 23 

Wifi 25/12/2015 8,20 9,17 20 

Wifi 19/01/2016 7,82 5,76 25 

Wifi 22/01/2016 7,76 5,83 21 

Wifi 23/01/2016 7,67 5,66 19 

Wifi 18/02/2016 6,96 1,34 28 

Wifi 19/02/2016 6,39 1,05 25 

Wifi 22/02/2016 4,66 1,01 22 

Wifi 11/03/2016 3,32 0,53 20 

Wifi 12/03/2016 3,27 0,47 19 

Wifi 14/03/2016 3,15 0,40 14 
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konsumen dalam menggunakan Speedy Indihome dipengaruhi beberapa factor 

pertimbangan sebelum memutuskan  menggunakan  produk  Speedy Indihome  

seperti  promosi  produk,  kualitas produk, dan harga, kemudahan dalam 

mendapatkan produk dan keyakinan  bahwa  merek  yang  dikonsumsi  adalah  

merek  yang  paling  memuaskan  dan paling sesuai dengan kebutuhan konsumen 

dibandingkan merek lain. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul PENGARUH HARGA DAN KUALITAS JASA 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG TELKOM INDIHOME. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Apakah harga dan kualitas jasa berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang 

pada PT Telkom Indihome cabang Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini : 

Untuk menguji pengaruh harga dan kualitas jasa terhadap keputusan pembelian 

ulang pada PT Telkom Indihome cabang Malang 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

yang bermanfaat bagi PT Telkom Indihome cabang Malang mengenai faktor apa 
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saja yang mempengaruhi keputusan pembelian ulang,sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi yang akan diambil oleh 

perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau 

bahan acan penelitian serupa dimasa yang akan datang. 


