
10 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyaknya penyedia layanan operator seluler di Indonesia 

menimbulkan persaingan yang ketat diantara para provider. 

Konsumen yang dihadapkan pada pilihan beragam merek dengan 

produk jasa yang serupa akan rentan terhadap Perpindahan merek. 

Diketahui bahwa ada beberapa pandangan tentang hal-hal yang 

menjadi dasar terjadinya perilaku perpindahan merek pada konsumen, 

Doug Desiardins dalam Dedi Emiri (2011) mengatakan bahwa 

konsumen tetap setia pada suatu merek atau berpindah ke merek 

lainnya tergantung dari kepuasan yang mereka nilai terhadap brand 

yang telah digunakan. Perpindahan merek tak selalu berarti konsumen 

kurang puas terhadap produk yang telah digunakan sebelumnya, 

namun perpindahan merek juga dapat terjadi karena konsumen ingin 

mencoba suatu merek yang baru yang dirasa menarik, hal ini disebut 

variety seeking (Van Trijp et al. 1996). Menon dan Khan (1995) 

menjelaskan bahwa variety seeking dipicu oleh banyaknya produk 

sejenis yang ada di pasar, cara promosi, dan persaingan harga. 

Indikasi perilaku Perpindahan merek karena variety seeking 

adalah pada pada produk-produk yang low involvement seperti tissue, 

air mineral, dan sebagainya, sedangkan untuk produk – produk high 
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involvement seperti asuransi, bank, operator seluler, dan rumah akan 

sangat jarang sekali dilakukan Perpindahan merek hanya karena 

variety seeking. (Van Trip, 1996). 

Telekomunikasi saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan 

utama masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki 

handphone. Hal inilah yang mendorong adanya pertumbuhan pesat 

bagi penyedia layanan operator seluler. Berdasarkan pada data yang 

diperoleh diketahui bahwa pertumbuhan dari operator selular di 

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat 

dilihat di table dibawah. 

Gambar 1. Perkembangan pengguna telepon seluler di Indonesia 

Berdasarkan pada table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2015, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia bahkan sudah 

melebihi jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena 
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satu orang bisa memiliki lebih dari satu telepon seluler. Pangsa pasar 

yang sedemikian besar ini yang membuat para pelaku bisnis seluler 

terus menerus bersaing dengan ketat untuk bisa memperoleh market 

share yang kuat di Indonesia. 

Dalam teori yang sudah disampaikan sebelumnya dapat 

dipahami bahwa dalam bisnis operator seluler yang termasuk produk 

high involvement perpindahan merek dilakukan karena didasari oleh 

kepuasan konsumen. Konsep kepuasan konsumen dijelaskan oleh 

Henkel et al, (dalam Kouser, 2012) seperti berikut, “Customer 

satisfaction is the degree of fulfillment of perceived expectations and 

the actual services provided by the Celular Service Providers. Heavy 

investments are made to maximize level of customer kepuasan but only 

this step cannot lead to increased levels of customer kepuasan. 

Additional (Value-added) services offered by CSPs can boost the level 

of satisfaction, loyalty, and revenues”. 

Kepuasan terjadi ketika benefit yang dirasakan saat konsumsi 

menyamai atau bahkan melebihi ekspektasi konsumen terhadap 

sebuah produk. Ketika konsumen mempertimbangkan untuk memilih 

sebuah merek operator seluler tentu ada hal – hal yang diharapkan, 

seperti tarif yang murah, kualitas sinyal yang baik, dan koneksi 

internet yang cepat. Hal tersebutlah yang kemudian akan dievaluasi 

konsumen setelah melakukan proses konsumsi, apakah sesuai dengan 

harapannya atau tidak.  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Kouser et al (2012) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

dan perilaku perpindahan merek adalah harga, pelayanan, coverage. 

Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa konsumen dengan tingkat 

kelekatan yang tinggi cenderung untuk tidak berpindah. Dalam 

penelitian ini kelekatan identik dengan loyalitas. Customer loyalty atau 

loyalitas konsumen adalah kelekatan pelanggan pada suatu merek, 

toko, pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain berdasarkan sikap yang 

menguntungkan dan tanggapan yang baik, seperti pembelian ulang. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada unsur 

perilaku kelekatan dan sikap dalam loyalitas pelanggan.  

Menarik untuk didalami bahwa dalam bisnis operator seluler  

dimungkinkan konsumen yang sebenarnya memiliki keinginan untuk 

melakukan perpindahan merek operator seluler akibat alasan – alasan 

tertentu yang membuat mereka merasakan adanya ketidakpuasan 

terhadap produk yang digunakan, akhirnya mengurungkan niatnya 

karena memiliki kelekatan dengan nomor seluler yang sudah 

digunakannya selama ini. Kelekatan konsumen terhadap nomor yang 

digunakannya dapat muncul ketika nomor seluler sudah digunakan 

dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan pengguna sudah 

membagikan informasi identitasnya menggunakan nomor tersebut, 

ataupun ketika nomor tersebut sudah digunakan untuk melakukan 
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registrasi berbagai keanggotaan atau membership yang akan 

menyulitkan pengguna apabila harus mengganti berbagai data tersebut. 

Attachment atau kelekatan merupakan sebuah ikatan emosi 

abadi dan resiprokal antara 2 subjek yang keduanya saling 

memberikan kontribusi terhadap kualitas hubungan (Bowlby, 1989). 

Menurut Bretherton (1992), kelekatan ini juga didasari dari teori 

psikologi Sigmund Freud dengan pendekatan psikoanalisis bahwa 

kelekatan merupakan pola awareness yang akan membentuk perilaku  

habit atau behavior. Dalam penelitian ini, kelekatan dapat dibagi 

menjadi dua hal yaitu kelekatan fisik dan psikologis, kelekatan secara 

fisik merupakan kelekatan identitas seseorang yang dilihat dari nomor 

telepon seluler, sedangkan kelekatan psikologis merupakan ketika 

seseorang merasa nyaman dan tenang ketika menggunakan nomor 

telepon seluler tersebut (Lunn, 2012). 

Konsumen yang puas terhadap operator seluler yang 

digunakannya akan cenderung menggunakan nomor seluler tersebut 

terus menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Ketika seorang 

konsumen menggunakan sebuah nomor dari operator seluler dengan 

jangka waktu yang panjang, maka secara otomatis konsumen tersebut 

akan membangun product attachment dengan nomor seluler yang 

digunakannya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi 

konsumen apabila kelak harus dihadapkan pada pilihan untuk 

melakukan perpindahan merek ke operator seluler lain. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Schifferstein dan Pelgrim 

(2008) memperkuat bahwa product attachment terkait dengan 

kenyamanan pengguna, ingatan konsumen, dan dukungan untuk self 

identity, visi, manfaat, reliabilitas dan nilai pasar yang dirasakan 

seseorang terhadap sebuah produk sehingga memberikan ikatan yang 

kuat antara sebuah produk dengan konsumennya melalui desain proses 

yang ada. Maka product attachment dalam hal ini menjadi hal penting 

yang menentukan hubungan dan kepuasan pelanggan untuk berpindah 

merek atau tidak. 

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

Kouser et al (2012) dan Schifferstein dan Pelgrim (2008) dengan 

variabel independen yang mempengaruhi perpindahan merek operator 

seluler adalah kepuasan melalui product attachment, serta memiliki 

perbedaan pada sampel penelitian. Ide dari penelitian ini adalah untuk 

memahami seberapa penting dan signifikan pengaruh dari product 

attachment dalam meredam konsumen operator seluler untuk 

melakukan perpindahan merek walaupun konsumen tersebut 

merasakan ketidakpuasan dengan operator seluler yang digunakannya. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran 

Product Attachment Sebagai Variabel Mediating Kepuasan 

Terhadap Perpindahan merek Pengguna Operator Seluler”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap product 

attachment pengguna operator seluler? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap product 

perpindahan merek pengguna operator seluler? 

3. Bagaimana pengaruh product attachment terhadap 

perpindahan merek  pengguna operator seluler? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap perpindahan 

merek pengguna operator seluler melalui product 

attachment? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap 

product attachment pengguna operator seluler. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap 

perpindahan merek pengguna operator seluler. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh product attachment 

terhadap perpindahan merek  pengguna operator 

seluler. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap 

perilaku perpindahan merek pengguna operator seluler 

melalui product attachment. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pelaku Bisnis di Bidang yang Sama 

Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi kajian bagi 

pelaku bisnis di bidang operator seluler, dalam 

merumuskan berbagai strategi bersaing maupun untuk 

bahan evaluasi dalam mempertahankan pelanggannya 

sekaligus memperkuat market share yang dimilikinya. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat menjadi kajian tambahan dan juga referensi 

untuk penelitian selanjutnya dalam bidang marketing 

khususnya dalam bisnis telekomunikasi dalam 

menyusun strategi bisnis dan pemasaran. 

 

  




