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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan saat ini untuk berkomunikasi menjadi suatu hal yang sangat

penting bagi setiap orang. Kebutuhan setiap orang tersebut mengakibatkan

meningkatnya layanan jasa telekomunikasi. Peningkatan layanan jasa itu membuat

layanan jasa pada setiap pengguna telepon seluler di Indonesia berkembang pesat.

Hal ini ditunjukkan dari jumlah pengguna telepon seluler yang meningkat setiap

tahunnya. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Telepon Nirkabel dan Telepon Seluler di Indonesia

Sumber : forbil.org.id.article / Diunduh: 2Juni2019

Dari gambar diatas disimpulan bahwa penguna pengguna telepon seluler di

Indonesia tercatat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan jumlah

peggguna telepon seluler 351.860.784 jiwa per tahun 2015. Menurut data, dengan

adanya pengguna telepon seluler maka masyarakat pasti memakai suatu produk

operator. Operator di Indonesia saat ini sangat beragam merek. Produk merek jasa

komunikasi seperti contohnya adalah Telkomsel, Indosat, Tri, dan XL. Nama atau
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merek (brand) tersebut yang bergerak dalam bisnis telekomunikasi5yang berbasis

teknologi5seluler. Brand atau merek sangat berperan penting dalam memilih atau

membedakan jenis5produk yang sama5dari produsen5perusahaan yang berbeda.

Telkomsel adalah perusahaan yang7bergerak di bidang7telekomunikasi

operator seluler7GSM yang pertama7di benua7Asia ini.7Pada tahun 1995,

Telkomsel secara resmi didirikan yang bergerak di bidang telekomunikasi selular

GSM-nya. Setahun kemudian pada tahun 1996, perusahaan Telkomsel di

Indonesia mulai didirikan di Jakarta dan berhasil melayani pelanggan di seluruh

Indonesia. Beragam sejarah perusahaan telekomunikasi operator Telkomsel

pernah dilaluinya.

Salah satu keunggulan dari operator Telkomsel adalah jaringan

telekomunikasi yang bagus dan besar, yaitu dapat menjangkau seluruh kawasan

negara Indonesia. Telkomsel dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah di

Indonesia dan mencakup ke seluruh negara. Telkomsel dapat memposisikan pasar

sehingga pelanggan akan tertarik menggunakan produk operator Telkomsel

tersebut. Namun begitu, Telkomsel belum dengan urutan tercepat dalam layanan

kecepatan dalam operator Indonesia saat ini. Dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2 : Operator Layanan Tercepat di Indonesia Tahun 2018

Sumber : indotelko.com.liputan/khusus / Diunduh: 2Juni2019

Dilihat dari gambar di atas, operator Smartfren menjadi operator tercepat

dalam layanan dan mengungguli operator yang lain. Operator Smartfren dengan

urutan pertama dengan rata – rata pengunduhan 9,8 Mbs dibandingkan dengan
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rata – rata pengunduhan Telkomsel 8,4 Mbps. Produk Smartfren memiliki kinerja

yang cukup baik yang merupakan ktriteria penting bagi seseorang yang suka

dengan permainan karena layanan internet lebih cepat dibanding operator lain.

Skor atau nilai dalam hitungan mobile internet adalah 25.243 npoin, dan

Telkomsel 21.692 npoin. Urutan ketiga di duduki oleh operator XL dengan 20.353

npoin, yang keempat BOLT dengan angka 15.573 npoin, dan yang kelima,

keenam operator Tri dan Indosat Oredoo.

Loyalitas pelanggan dipengaruhi suatu merek, produk, atau jasa yang

digunakan dalam memenuhi kebutuhannya pelanggan, maka pelanggan

kemungkinan menunjukkan sikap positif dan memiliki keinginan dalam membeli

produk, merek atau jasa. Pelanggan yang telah memiliki pandangan citra merek

dan kepercayaan merek terhadap suatu produk yang ia minati akan merasa tertarik

untuk membeli produk itu terus-menerus tanpa membandingkan kembali produk

lainnya.

Produk operator Telkomsel merupakan salah satu merek yang sudah masuk

pertama kali berdiri pada 26 Mei 1995, dengan produk pertamanya ialah Simpati.

Akan tetapi Telkomsel juga memiliki beberapa masalah terkait citra mereknya;

yaitu dikenal tarif atau biaya pemakaiannya yang terlalu mahal. Sebagian

masyarakat memang mengklaim jika Telkomsel adalah operator yang paling

mahal antara produk operator lainnya. Telkomsel menyadari jika tarif yang ia

pasang memang cukup mahal, tetapi walaupun begitu kualitas jaringan dan

layanan Telkomsel tidak diragukan lagi karena telah dipercaya oleh masyarakat.

Berikut gambar Telkomsel adalah Top Brand atau yang terbaik dari operator

lainnya:



4

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata”

Gambar 1.3 : Top Brand Operator di Indonesia (2018)

Sumber : nextren.grid.id / Diunduh: 2Juni2019

Dari gambar di atas Telkomsel berhasil mendapat total nilai 23.185 npoin

dan sebagai operator terbaik. Telkomsel memiliki koneksi yang stabil dalam

kecepatannya. Tetapi walaupun Telkomsel mendapat urutan operator terbaik

kecepatan internet yang dimilikinya dikalahkan oleh dari operator Smartfren.

Smartfren berhasil mendapat nilai angka cukup tinggi dibandingkan telkomsel.

Smartfren mencapai kecepatan internet hingga 14.77 Mb/s, sedangkan Telkomsel

dengan nilai angka kecepatan internet hanya 8.06 Mb/s. Walaupun begitu

Smartfren dengan Telkomsel masih cukup terpaut jauh, Smartfren sendiri di

urutan ketiga dari top brand operator di Indonesia. Selain kedua operator tersebut;

XL menempati posisi kedua, operator BOLT menempati yang keempat, Tri

menempati ke lima dan Indosat Oredooo menempati top brand yang terakhir yaitu

keenam.

Citra merek yang kuat merupakan salah satu pertimbangan untuk memilih

produk telekomunikasi. Munculnya jasa komunikasi untuk berkomunikasi

menyebabkan persaingan antar operator kartu seluler semakin ketat. Setiap jasa

komunikasi menawarkan promosi dengan harga yang terjangkau dan biaya yang

murah. Suatu produk dengan merek yang telah dipercaya maka pelanggan akan

cenderung mengulang pembelian pada merek tersebut (Samuel dan Lianto, 2014).

Dengan citra merek yang baik, pelanggan akan yakin dan percaya kepada produk
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atau jasa yang ditawarkan sehingga tidak ada keraguan lagi untuk memilih dan

memutuskan pembelian produk.

Faktor lain yang mempengaruhi loyalitas pelanggan selain citra merek

adalah kepercayaan merek. Menurut Warusman dan Untarini (2016:38),

Kepercayaan merek merupakan suatu nilai merek yang dapat diciptakan melalui

beberapa aspek yang dapat menimbulka kepuasaan konsumen, dimana setiap

individu pada konsumen menguhubungkan kepercyaan merek dengan pengalaman

pada merek tersebut. Dengan4adanya hal ini, kita dapat4menyimpulkan bahwa

kepercayaan1merek4ialah perasaan pelanggan dalam mempercayai suatu merek

bahwa produk tersebut sudah dipercaya dan4mampu diingat di benak

pelanggan,4maka pelanggan4tersebut cenderung akan memilih produk itu 4terus-

menerus, sehingga4pelanggan tidak akan4beralih ke produk yang lain.

Berdasarkan1latar belakang yang1sudah dijelaskan di atas, penulis

mempunyai referensi penelitian1mengenai loyalitas pelanggan. Hal ini dapat

dijadikan1sumber yang bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Surya Putra (2018) yang berjudul tentang

“Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Pelanggan

(Studi pada Konsumen Smartphone Lenovo di DIY)” dimana didapatkan hasil

penelitian yaitu bahwa Citra Merek dan Kepercayaan Merek berpengaruh positif

terhadap Loyalitas Pelanggan.

Loyalitas pelanggan merupakan faktor yang paling penting dalam

mempertahankan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan

mempertahankan kelangsungan pelanggan yang sudah ada dan memikirkan

bagaimana pelanggan baru juga tertarik menggunakan produk yang terbaik.

Dengan alasan lain inilah merek Telkomsel menjadi salah satu faktor pendorong

dalam mempertahankan pelanggan. Selain itu9dalam konteks0bisnis, loyalitas

pelanggan dijelaskan sebagai keinginan pelanggan untuk terus berlangganan pada

perusahaan dalam jangka0waktu yang panjang, dan merekomendasikan0produk

atau jasa tersebut kepada orang lain (Lovelock & Wirtz, 2011).
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Untuk tetap kuat dalam persaingan tersebut, perusahaan harus mampu

mempertahankan pasarnya, salah satunya dengan membentuk citra merek yang

kuat, karena tanpa citra merek yang kuat dan baik sangatlah sulit bagi perusahaan

untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Berdasarkan

pengamatan peneliti, Telkomsel memiliki citra merek yang sangat bagus

meskipun beberapa operator pesaing mencoba untuk mengemas produknya

menjadi lebih menarik.

Brand loyality (loyalitas merek) merupakan suatu ukuran keterkaitan

pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran

tentang kemungkinan tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang

lain, terutama jika merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut

harga ataupun tentang lainnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian dan latar belakang masalah

yang ada, maka merek Telkomsel pun menyadari harus adanya peningkatan citra

merek dan kepercayaan merek produk seluler Telkomsel yang beberapa faktor

dipengaruhi kepuasan pelanggan yang mana bisa mempengaruhi ke loyalitas

pelanggan Telkomsel. Berdasarkan itu semua akan4diteliti1dengan judul

“Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek (Brand

Trust) terhadap Loyalitas Pelanggan (Brand Loyality) Telkomsel di Kota

Semarang” Studi Kasus Telkomsel di Kota Semarang).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh citra merek (brand image) terhadap loyalitas

pelanggan Telkomsel di Semarang?

2. Bagaimana pengaruh kepercayaan merek (brand trust) terhadap loyalitas

pelanggan Telkomsel di Semarang?

3. Bagaimana pengaruh citra merek (brand image) dan kepercayaan merek

(brand trust) terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel di Semarang?
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan

Telkomsel di Kota Semarang.

2. Menganalisis pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Pelanggan

Telkomsel di KotaSemarang.

3. Menganalisis pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek secara

bersama-sama terhadap Loyalitas Pelanggan Telkomsel di Kota Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa membantu memberikan kritik dan

masukan bagi perusahaan Telkomsel. Di samping itu, bisa memberikan

gambaran bagi perusahaan Telkomsel dalam membuat strategi dalam

meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien dan

memenangkan persaingan.

2. Bagi Fakultas

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah referensi pengetahuan

mengenai ilmu pemasaran, sehingga dapat menyumbang ilmu pengetahuan

mengenai citra merek dan kepercayaan merek.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dari

dunia pemasaran dan menjadi referensi baru di dunia perguruan tinggi.


