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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 

3.1. Tinjauan Teori 

3.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting kerena pemasaran 

mempunyai kedudukan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 

Pemasaran merupakan suatu urutan kegiatan yang saling berkaitan erat dengan 

perusahaan dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

melalui proses pertukaran. 

Menurut American Marketing Association (AMA) Pemasaran adalah 

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya (Kotler dan Keller, 2008:5). 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompokmendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain (Kotler dan Amstrong, 2007:6). 

Definisi di atas memiliki beberapa konsep penting yaitu kebutuhan, 

keinginan, dan permintaan produk (barang, jasa, dan ide), nilai, biaya, dan 

kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan relasi dan jaringan kerja, serta 
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pemasar dan prospek. Tanpa adanya kegiatan pemasaran, konsumen akan tetap  

berada dalam kondisi subsistem,  yaitu suatu kondisi diman segala 

kebutuhannya dicukupi sendiri. 

Defenisi pemasaran diatas bersumber pada konsep-konsep inti berikut ini 

(Kotler dan Amstrong, 2007:7-9) 

a. Kebutuhan (needs) 

Kebutuhan adalah keadaan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan 

seseorang berupa kebutuhan primer dan sekunder. 

b. Keinginan (wants) 

Keinginan adalah kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan 

kepribadian seseorang. 

c. Permintaan (demand) 

Permintaan adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. 

d. Produk (product) 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan suatu keinginan 

dan kebutuhan. 

e. Nilai, Biaya, dan Kepuasan (value, cost, satisfication) 

Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk 

meuaskan kebutuhannya. 

f. Pertukan dan Transaksi (change and transaction) 

Pertukaran adalah kegiatan untuk mendapatkan obyek yang diinginkan 

dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Transaksi 

adalah perdagangan nilai-nilai antara dua pihak atau lebih. 
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g. Pemasaran Hubungan dan Jaringan Pemasaran (relationship marketing 

and marketing network) 

Pemasaran hubungan adalah praktek mebangun hubungan jangka panjang 

yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci (pelanggan, pemasok, dan 

penyalur) untuk mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang. 

Jaringan pemasaran adalah pengembangan asset unit perusahaan. 

h. Pasar (market) 

Pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu 

produk atau jasa. 

i. Pemasaran dan Calon Pembeli (marketer and potencial buyer) 

Pemasaran adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli 

yang akan terlibat dalam pertukaran ini. 

3.1.2 Manajemen Pemasaran 

Manajemen adalah proses mengkoordinasikan kegitan-kegiatan pekerjaan 

sehingga pekerjaan tersebut terselasaikan secara efisien dan efektif dengan dan 

melalui orang lain (Robbins, 2007:8). 

Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu mimilih target pasar dan 

mebangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar itu (Kotler dan 

Amstrong, 2007:10). 

Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pengorganisaisan, dan 

pengendalian kegiatan perusahaan yang sangat erat hubungan dengan situasi pasar 
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untuk memenuhi kehendak konsumen, pemilik, penyalur, dan semua pihak yang 

berkepentingan atas kegiatan perusahaan tersebut (M. Mursid, 2006:30). 

3.1.3 Produk 

Menurut Kotler (2009:34) produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual 

produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya beli pasar. 

Produk berarti kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya 

termasuk keawetan, keandalan, ketepatan, kemudahan, dipergunakan dan 

diperbaiki serta atribut yang bernilai lain (Abdullah, 2012:155). 

Produk adalah sesuatu yang diperjual belikan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dari sesuatu hasil kreativitas seseorang, tim marketing, 

atau perusahaan (Wijayanti, 2012:13). 

Menurut Kotler dan Keller (2008:41), produk adalah elemen kunci 

dalam keseluruhan penawaran pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan 

sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil 

produksinya (Tjiptono,   2008:52).   Berdasarkan   beberapa   definisi   diatas,   

maka   produk didefinisikan  sebagai  kumpulan  dari  atribut-atribut  yang  nyata  
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maupun  tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan 

merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) beberapa atribut yang menyertai 

dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah: 

1. Merek (branding) 

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau 

kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau 

jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. 

Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian 

merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil 

atau gagal. Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada 

produk (Kotler dan Armstrong, 2008). 

2. Pengemasan (Packing) 

Pengemasan (packing) adalah kegiatan merancang dan membuat wadah 

atau pembungkus suatu produk. Pengemasan melibatkan merancang dan membuat 

wadah atau pembungkus suatu produk. 

3. Kualitas Produk (Product Quality) 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan 

operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas 

produk perusahaan dapat menerapkan program ”Total Quality Management 
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(TQM)”. Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total adalah 

untuk meningkatkan nilai konsumen. 

Pada   dasarnya   tingkatan   produk   adalah   sebagai   berikut   (Tjiptono, 

2008:32): 

1. Produk Inti (Core Product) 

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang 

dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. 

2. Produk Aktual (Actual Product) 

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual 

product)  disekitar  produk  inti.  Karakteristik  dari  produk  aktual  

diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang 

dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti 

(Kotler dan Armstrong, 2008). 

3. Produk Tambahan 

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan 

tambahan  untuk  memuaskan  konsumen,  misalnya  dengan  

menanggapi  dengan baik claim dari konsumen dan melayani konsumen 

lewat telepon jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan 

(Kotler dan Keller, 2009:14). 
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3.1.4 Klasifikasi Produk 

Dalam mengembangkan strategi pemasaran produk dan jasanya (Ginting, 

2011:92) membagi produk dalam dua kelas yaitu : 

1. Produk konsumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk 

dikonsumsi perorangan. Jenis produk konsumen : 

a. Produk konfinen adalah produk yang biasanya dibeli oleh konsumen 

secara langsung dengan perbandingan dan upaya minimum 

b. Produk belanjaan adalah produk konsumen yang kurang peminatnya 

dimana pelanggan mebandingkan kenyamanan, mutu, harga dan gaya. 

c. Produk special adalah produk konsumen dengan ciri unik atau 

identitas merek untuk mana sekelompok sekelompok pembeli tertentu 

bersedia untuk melakukan upaya khusus. 

d. Produk tak dicari adalah produk yang tidak dikenal kalaupun dikenal 

biasanya orang tidak berpikir untuk membelinya. 

2. Produk industrial adalah produk yang dibeli untuk proses lebih lanjut atau 

digunakan untuk menyelenggarakan bisnis. Kelompok produk industrial 

ada tiga yaitu : bahan dan suku cadang, barang modal serta persediaan dan 

jasa. 
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3.1.4 Kualitas Produk 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan (Fandy Tjiptono, 2009:51) 

Banyak para pakar mencoba mendefenisikan kualitas berdasarkan 

pandangannya masing-masing. Dari defenisi kualitas yang diterima secara 

universal terdapat beberapa kesamaan yaitu dalam elemen-elemen sebagai 

berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Kualitas adalah sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan 

pelanggan (Vincent Gasperz 2009 : 4) 

Menurut (Christoper Pass dan Bryan Lowes, 2009:552) mendefinisikan 

kualitas sebagai berikut : “Kualitas adalah keseluruhan sifat suatu barang atau jasa 

yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan para pembeli  atau para pelanggan. 

Dari defenisi-defenisi tersebut tampak bahwa kualitas selalu berfokus pada 

pelanggan. Dengan demikian produk-produk didesain, diproduksi serta pelayanan 

diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Karena kualitas mengacu kepada 

segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk dihasilkan 
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baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, 

dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi dengan cara baik dan benar. 

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2009 : 176) mengatakan 

bahwa : “Kualitas produk adalah proses produksi suatu barang, dimana kualitas 

produk yang diberikan oleh perusahaan dan menciptakan suatu persepsi positif 

dari pelanggan terhadap perusahaan dan menghasilkan suatu kepuasan serta 

loyalitas pelanggan”. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:283) kualitas produk adalah 

Kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan 

reparasi produk, juga atribut produk lainnya. 

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen 

adalah kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Kualitas adalah keseluruhan ciri 

serta sifat suatu  produk  atau  pelayanan  yang  berpengaruh  pada  

kemampuannya  untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Untuk menentukan kualitas produk, menurut Kotler (2010:361) kualitas produk 

dapat dimasukkan ke dalam 9 dimensi, yaitu : 

1. Bentuk (Form) 

Produk dapat dibedakan secara jelas dengan yang lainnya 

berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. 
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2.   Ciri-ciri produk (Features) 

Karakteristik sekunder  atau  pelengkap  yang berguna  untuk  

menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan-pilihan produk 

dan pengembangannya. 

3.   Kinerja (Performance) 

Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakterisitik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli 

barang tersebut. 

4.   Ketepatan/kesesuaian (Conformance) 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan spesifikasi yang 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Kesesuaian 

merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk 

dengan karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. 

5.   Ketahanan (Durabillity) 

Berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan. 

6.    Kehandalan (Reliabillity) 

Berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil 

menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu 

tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 
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7.    Kemudahan perbaikan (Repairabillity) 

Berkaitan dengan kemudahan perbaikan atas produk jika rusak. 

Idealnya produk akan mudah diperbaiki sendiri oleh pengguna jika 

rusak. 

8.    Gaya  (Style) 

Penampilan produk dan kesan konsumen terhadap produk. 

9.    Desain (Design) 

Keseluruhan keistimewaan produk yang akan mempengaruhi 

penampilan dan fungsi produk terhadap keinginan konsumen. 

Pengertian kualitas sangat beraneka ragam. Menurut Boetsh dan 

Denis yang dikutip oleh Tjiptono : Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Pendapat di atas dapat dimaksudkan bahwa 

seberapa besar kualitas yang diberikan yang berhubungan dengan produk barang 

beserta faktor pendukungnya memenuhi harapan penggunanya. Dapat diartikan 

bahwa semakin memenuhi harapan konsumen, produk tersebut semakin 

berkualitas. Sedangkan Stevenson mendefinisikan kualitas sebagai ” the ability 

of a product or service to consistently meet or exceed customer expectations” 

(kemampuan dari suatu produk atau jasa untuk memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan). 

Dengan kata lain, meskipun menurut produsennya, barang yang 

dihasilkannya sudah melalui prosedur kerja yang cukup baik, namun jika tetap 
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belum mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, maka 

kualitas barang atau  jasa  yang dihasilkan oleh  produsen tersebut tetap  

dinilai sebagai suatu yang memiliki kualitas yang rendah. Disamping harus 

mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen, baik buruknya 

kualitas barang yang dihasilkan juga dapat dilihat dari konsistensi keterpenuhan 

harapan dan kebutuhan masyarakat 

Pernyataan ini menegaskan kualitas tersebut hendaknya dinilai secara 

periodik dan berkesinambungan sehingga terlihat konsistensi keterpenuhan di atas 

standar. 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dapat 

menentukan kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan harapan dari 

pelanggan itu sendiri terhadap kualitas produk yang dirasakannya. 

3.1.5  Perspektif kualitas 

Menurut (Fandy Tjiptono 2009 : 51) mengidentifikasikan adannya lima 

alternative perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu : 

A. Transcendental Approach 

Dalam pendekatan ini kualitas dapat dirasakan atau diketuhui, teapi 

sulit dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia 

seni, misalnya seni music, seni drama, seni tari, dan seni rupa. Meskipun 

demikian suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui 

pernyataan-pernyataan maupun pesan-pesan komunikasi seperti tempat 

berbelanja, elegan, kecantikan, dan lain-lain. Dengan demikian fungsi 
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perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali 

menggunakan defenisi seperti ini sebagai dasar manajemen kualitas. 

B. Prduct-Based Approach 

Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut 

yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan jumlah unsur atau atribut yang dimiliki produk. 

Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan 

perbedaan dalam selera kebutuhan dan referensi individual. 

C. User–Bassed Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas bergantung 

kepada orang yang menggunakannya dan produk yang saling memuaskan 

preferensi seseorang (misalnya Perceived Quality), merupakan produk 

yang berkualitas paling tinggi perspektif yang subjektif dan demand–

oriented ini juga menyatakan pealnggan yan berbeda pula, sehingga 

kualiats bagi seseorang adalah sama dengan kualitas maksimum yang 

dirasakan. 

D. Manufacturing–Bassed Approach 

Perspektif ini bersifat dan terutama memperhatikan praktik-praktik 

perekayasaan, pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai 

sama dengan persyaratannya (Conformance To Requrement) 

E. Value–Bassed Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-of antara kinerja produk dan harga, kualitas 
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didefinisikan sebagai “Affordable Excelence”. Kualitas dalam perspektif 

ini bersifat relatif sehingga produk yang meiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk ang bernilai. Yang paling bernilai itu adalah produk 

atau jasa yang paling tepat dibeli (Best – Buy) 

 

3.1.6 Indikator Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:76) kualitas adalah karakteristik dari 

produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan dan bersifat laten. Sedangkan menurut Garvin dan A. Dale Timpe 

(1990, dalam Alma, 2011) kualitas adalah keunggulan yang dimiliki oleh produk 

tersebut. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang mempunyai ruang 

lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat 

mengeluarkan suatu produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya. 

Menurut Kotler (2009:89), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri 

serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi 

kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2008:78), kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan   sejauh   mana   keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan 

pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi 

kebutuhannya.  Berdasarkan  definisi-definisi  diatas,  maka  dapat  disimpulkan 

bahwa kualitas merupakan suatu produk dan jasa yang melalui beberapa tahapan 

proses  dengan  memperhitungkan  nilai  suatu  produk  dan  jasa tanpa danya 
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kekurangan sedikitpun nilai suatu produk dan jasa, dan menghasilkan produk 

dan jasa sesuai harapan tinggi dari pelanggan. 

Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan makadiperlukan suatu 

standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang 

dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga konsumen tidak 

akan kehilangan kepercayaan terhadap produk yang bersangkutan. Pemasar yang 

tidak memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan akan menanggung tidak 

loyalnya konsumen sehingga penjualan produknya pun akan cenderung menurun. 

Jika pemasar memperhatikan kualitas, bahkan diperkuat dengan periklanan dan 

harga yang wajar maka konsumen tidak akan berpikir panjang untuk melakukan 

pembelian terhadap produk (Kotler dan Amstrong, 2008:45). 

Menurut Kotler and Amstrong (2008: 45) arti dari kualitas produk adalah 

“the ability of a product to perform its functions, it includes the product’s overall 

durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued 

attributes” yang artinya kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahanpengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk  adalah  keseluruhan  barang  dan  jasa  yang berkaitan  dengan  

keinginan konsumer  yang  secara  keunggulan  produk  sudah  layak  

diperjualkan  sesuai harapan dari pelanggan. Kualitas produk dibentuk oleh 

beberapa indikator antara lain kemudahan  penggunaan, daya tahan,  kejelasan 
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fungsi,  keragaman  ukuran produk, dan lain-lain (Zeithalm, 1988 dalam Kotler, 

2009) 

Konsumen senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja suatu produk, hal 

ini dapat dilihat dari kemampuan produk menciptakankualitas produk dengan 

segala spesifikasinya sehingga dapat menarik minat konsumen untuk melakukan 

pembelian  terhadap produk tersebut. 

Berdasarkan bahasan di atas dapat dikatakan bahwa: 

1.  Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil  

dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung 

karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau 

kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

2.  Serviceability meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi 

serta kompetensi dan keramah tamahan staf layanan. 

Kemudian, menurut Vincent Gaspersz (2005 dalam Alma, 2011) dimensi-

dimensi kualitas produk terdiri dari: 

1. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. 
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4. Kesesuaian  dengan  spesifikasi  (conformance  to  specification),  

yaitu  sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama 

produk tersebut dapat terus digunakan. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan 

untuk bisa memuaskan pelanggan sesuai harapan, adapun dimensi kualitas produk 

meliputi kinerja, estetika, keistimewaan, kehandalan, dan juga kesesuaian. 

3.1.7 Konsep Kualitas Produk  

Kotler (dalalma Praba Sulistyawati, 2009: 98) menyatakan bahwa 

pencapaian kualitas yang baik bagi suatu perusahaan dibutuhkan beberapa ukuran 

untuk merumuskan kebijakan mengenai kualitas produk, yaitu : 

1. Fungsi barang : Fungsi barang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, 

maka harus memproduksi barang yang mutunya sesuai dengan fungsi serta 

kegunaannya, daya tahannya, peralatannya, dan kepercayaannya. 

2. Wujud luar : Wujud luar seperti bentuk, warna, dan susunannya. Bila 

wujud luar dari produk tersebut tidak menarik meskipun kualitas 

barangnya baik maka belum tentu menarik minat konsumen. 
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3.   biaya barang produk :  Pada umumnya biaya dan harga suatu barang 

akan dapat menentukan mutu suatu barang tersebut. 

Kualitas   dapat   diartikan   kemampuan   dari   produk   untuk   

menjalankan fungsinya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau kemajuan, 

kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri- ciri 

lainnya (Kotler dan Amstrong, 2001: 45 

3.2 Pandangan Islam Tentang Kualitas Produk 

Dalam Al Quran yang berhubungan dengan hal konsumsi yaitu, 

gunakanlah barang-barang yang baik dan bermanfaat untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan kita. Karena dengan barang-barang yang bermanfaat 

dan baik akan membawa kita ke perbuatan yang baik pula. Barang-barang yang 

bermanfaat dan baik disini yaitu yang memiliki kualitas baik. Sebagaimana 

yang tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 168 : 

َٰٓأَيُّهَا ا فِي  ٱلنَّاس   يَ  ل ىاْ ِممَّ ضِ ك  َرأ ِت  ٱۡلأ ط َى  ىاْ خ  ا َوََل تَتَّبِع  ٗلا طَيِّبا ِن  َحلَ  طَ  يأ  ٱلشَّ

بِيٌن  ۥإِنَّه    ٨٦١لَك مأ َعد و ّٞ مُّ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu 
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3.3 Tinjauan Praktek 

3.3.1 Klasifikasi produk Indihome 

PT. Telkom Indonesia Jln Sudirman No.199 Pekanbaru merupakan 

perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan  

telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT. Telkom Indonesia cabang 

Pekanbaru menrupakan penyalur produk layanan Indihome , dimana produk 

Indihome ini merupakan produk paket bundling multi produk Telkom yang 

menwarkan solusi lengkap bagi rumah tinggal pelanggan (Digital Home 

Experience). 

Paket Indihome yaitu diantara lain sebagai berikut : 

1. Telepon Rumah 

Layanan komunikasi telepon yang memiliki keunggulan yaitu biaya 

yang lebih murah serta kualitas suara jernih dan lebih baik. Perkembangan 

Telepon Rumah sebagai sistem telepon digital telah meningkatkan 

kapasitas dan kualitas jaringannya sehingga memungkinkan untuk 

menggunakan beberapa saluran komunikasi. Paket Telepon rumah 

Indihome menawarkan Unlimited Call ke tujuan local serta SLJJ. 

2. Speedy Internet Boadband 

Pelanggan  Telkom yang memiliki jaringan Telepon Rumah, dapat 

mengaksese dengan Speedy Internet Broadband. Layanan aksese internet 

broadband dari Telkom Indonesia yang mengantarkan sinyal digital 
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berkecepatan tinggi melalui telepon rumah secara optimal bagi keperluan 

konsumsi internet anda. Nikmati kecepatan Speedy mulai dari 512 Kbps 

sampai dengan 100 Mbps. 

3. Speedy Monitoring 

Merupakan layanan yang menawarkan jasa web-based surveillance 

dimana pengguna dapat melakukan live acces dan recorded video 

menggunakan web browser yang terhubung ke internet. Speedy Home 

Monitoring menyediakan media penyimpanan yang ditangani secara 

terpusat sehingga pengguna hanya perlu menyediakan kamera. Pengguna 

tidak direpotkan lagi dengan urusan penyedia penyimpanan data dan 

penyediaan server. 

4. Usee TV Cable 

Layanan televisi interaktif dan personalize berteknologi internet 

protocol dan dilengkapi fitur-fitur unggulan seperti Live TV, Pause 

Rewind TV, TV On Demand, Video Recorder dan lainnya. 

5. Melon Indonesia 

Melon Indonesia adalah portal musik digital yang menyediakan music 

dari berbagai genre, baik musik lokal maupun mancanegara. 

3.3.2 Keungulan Kualitas Produk Indihome 

Produk Indihome PT. Telkom Indonesia, Tbk cabang Pekanbaru meimiliki 

keunggulan sebagai berikut : 
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a. Telepon Rumah 

Dalam hal ini produk telepon rumah memiliki dimensi kualitas produk 

yaitu sebagai berikut : Telepon Rumah merupakan layanan komunikasi telepon 

dengan keunggulannya yaitu biaya yang lebih murah serta kualitas suara yang 

jernih dan didalam layanan Indihome Triple Play 100% Fiber Telkom 

memberikan gratis nelpon 1.000 menit perbulan untuk lokal dan interlokal secara 

fixphone. Bisa membantu device/PC untuk terkoneksi dengan internet dan data 

lebih cepat (Telkom Net Instan Speedy), bebas radiasi, terminal telepon rumah 

beragam dan terjangkau serta bisa parallel berbicara secara bertiga (Fitur 

Trimitra) dan bisa digunakan sebagai Cordless (Walkie Talkie). 

Perkembangan telepon rumah sebagai sistem telepon digital telah 

meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringannya sehingga meumungkinkan untuk 

menggunakan beberapa saluran komunikasi. Paket Telepon Rumah Indihome 

menawarkan Unlimited Call ketujuan lokal dan SLJJ. 

b. UseeTV Cable 

 Merupakan layanan TV interaktif dan online media entertainment dari 

jaringan internet speedy yang dapat dinikmati melalui triple screen (televise, 

PC/laptop dan smartphone) dengan fitur local live TV, paket berlangganan chanel 

internasional, koleksi video on demand berupa film-film box office, drama dan 

video klip serta game online. 

UseeTV Cable sebagai layanan TV interaktif dan personalized 

berteknologi internet protokol dilengkapi fitur-fitur unggulan seperti : 
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1. Live TV - Menyajikan tayanan televisi dengan kualitas yang prima baik 

dari segi gambar, suara maupun interaktifitas. 

2. Video on Demand (VoD) – menyajikan konten video dalam bentuk 

katalog, sehingga anda dapat memilih video yang diinginkan. 

3. TV on Demand (TVoD) – Layanan yang dapat digunakan untuk 

menayangkan ulang acara-acara live Tv tertentu dengan rentang waktu 

beberapa hari belakangan. 

4. Karaoke on Demand – Fitur yang memungkinkan anda untuk memasang 

file video music yang dilengkapi dengan texks sehingga secara khusus 

berfungsi untuk karaoke. Seperti uga fitur video dan musik, konten-konten 

karaoke akan disimpan dalam katalog menurut kategori sehingga dapat 

dicari dengan menggunkan fasilitas searching. Anda juga dapat 

menyimpan karoke favorit anda. 

5. Games on Demand – Fitur yang menyajikan berbagai jenis game khusus 

untuk anda UseeTv Cable 

6. Pause and Rewind TV – Anda dapat menghentikan (pause) atau 

memainkan kembali (play) tayangan program TV yang sedang berjalan. 

7. Video Recorder – Layanan penyimpanan yang disediakan oleh UseeTV 

dan dapat anda gunakan untuk menyimpan program pilihan dari berbagai 

chanel yang tersedia. Selain itu, anda juga dpat merekam video/program 

TV yang sedang tayang maupunyang akan tayang. Untuk mengosongkan 

storage, anda dapat menghapusnya secara manual. 
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8. Parent Control – Anda dapat melakukan pengawasan tayanan bagi anak-

anak yang disediakan, diaman terdapat berbagai pilihan bagi anda untuk 

mengatur level tayangan yang sesuai dengan yang anda inginkan. 

Dan kelebihan UseeTV Cable ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya layanan interaktif yang tidak tersedia di TV lainnya yaitu TV on 

Demand atau Recorder TV, dimana anda bebas memutar ulang saluran TV 

favorit hingga 7 hari belakangan serta melakukan rewind, fast forward 

atau pause siaran TV yang sedang tayang. 

2. Memungkinkan anda melakukan interaksi dua arah dimana anda bisa me-

request tayangan yang di inginkan (tayanan TV, siaran radio, video klip 

dan bermain game favorite secara online). 

3. Menggunakan UseeTV Cable dapat dilakukan bersamaan dengan akses 

internet Speedy. 

4. Jumlah chanel lebih beragam. 

c. Melon 

Melon Indonesia adalah portal musik digital yang menyediakan content 

musik dari berbagai genre, baik musik lokal maupun mancanegara. Melon ini juga 

membrikan fasilitas paket unlimited  untuk pengguna. Sehingga pengguna hanya 

cukup membayar biaya langganan setiap bulan lalu pengguna dapat mendownload 

maupun streaming  musik secara unlimited setiap saat. 

Dalam melakukan downlad musik tersebut tidak akan mengurangi kuota 

speedy yang digunakan pada saat itu. portal melon ini menyediakan berbagai jenis 
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musik sehingga pengguna dapat memilih jenis musik mana yang akan di 

download atau didengarkan secara streaming. 

d. Speedy Monitoring 

Layanan yang menawarkan jasa web-based surveillance diaman pengguna 

dapat melakukan live acces dan recorded video menggunakan web browser yang 

terhubung ke internet. Sepeedy Monitoring menyediakan media penyimpanan 

yang ditangani secara terpusat sehingga pengguna hanya perlu menyediakan , 

pengguna tidak perlu direpotkan lagi dengan urusan penyediaan penyimpanan 

data dan penyedia server.  

Kelebihan Speedy Monitoring adalah IP kamera tidak memerlukan lagi 

kabel karena sudah terkoneksi dengan akses speedy atau wireless yang dapat 

dilihat secara langsung (live view), diwaktu kapanpun dan dimanapun melalui 

web browser (web-based interactive). Pengaman dengan mengunakan layanan 

Speedy Monitoring dapat mendeteksi gerakan (motion detected) dan merekam 

audio (audio record)  atau kejadian-kejadian penting yang tersimpan secara 

terpusat (office strage) sehingga ketika kita memerlukan data tersebut, kita dapat 

mendownloadnya (download recorded video) secara langsung baik lewat mobile 

phone, laptop atau notebook.  

Hasil rekaman di pusat dapat kita hapus apabila hasil rekaman yang ada 

tidak begitu penting dan tidak diperlukan lagi . kita selalu kirim email mengenai 

kuota storage atau limit kuota penyimpanan data agar tidak penuh, dan dapat 

meningatkan kita untuk mengedit data terbaru. 
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e. Speedy Internet Broadband 

 Merupakan sebuah layanan internet denga kecepatan yang sangat tinggi 

seseuai dengan namanya “Speedy” artinya cepat atau kecepatan yang dikeluarkan 

oleh PT. Telkom Indonesia dengan basis ADSL atau  Assymetric Digital 

Subcriber Line. Keunggulan speedy dengan basis ADSL yaitu meiliki koneksi 

yang cepat dan tiada henti selama 7 hari 7 malam dalam seminggu. Untuk jalur 

yang digunakan oleh speedy ini sangat aman karena tidak dibagi dengan 

pengguna lainnya. 

Karakteristik dari speedy ini adalah memiliki sifat asimetris karenan 

menggunakan teknolgi berbasis ADSL  sehingga mampu melakukan download 

yang lebih cepat diabndingkan upload. Hal seperti ini tentunya sesuai denga 

kebutuhan pengakses internet yang lebih banyak melakukan download 

dibandingkan upload. Dalam operasionalnya, speedy ini tidak mengganggu 

atifitas telepon sama sekali, jadi pada saat melakukan telepon tidak akan 

terganggu koneksi internet sedikitpun. Untuk melakukan aksesnya pun tidak perlu 

melakukan dial sehingga akan efektif dan dapat melakukan koneksi langsung ke 

internet tanpa harus melakukan dial terlebih dahulu. 

3.3.3 Produk dan Harga Indihome PT Telkom Indonesia, Tbk cabang 

Pekanbaru 

IndiHome merupakan layanan Triple Play dari Telkom yang terdiri dari 

Internet on Fiber atau High Speed Internet, Phone (Telepon Rumah), dan IPTV 

(UseeTV Cable). Layanan tripleplay IndiHome menggunakan infrastruktur Fibe 

To The Home (FTTH) disebut dengan Indihome Fiber. 
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Untuk  infrastruktur   yang  masih  menggunakan  Multi  Service 

Access Node (MSAN), Indihome ditawarkan dengan paket kecepatan sampai 

dengan 5 Mbps. Indihome pada MSAN diposisikan untuk mendukung posisi 

market leadership dari Indihome Fiber. Sedangkan yang menggunakan 

infrastruktur copper wire, optimal pada kecepatan sampai dengan 2 Mbps, akan 

terus dikurangi. 

 

Gambar 4.1 Paket Indihome FTTH 

 

Gambar 4.2 Paket Indihome Fiber (Non FTTH) 

UseeTV Cable merupakan  layanan  IPTV pertama di  Indonesia. Selain 

memberikan tayangan yang berkualitas, UseeTV Cable juga memberikan 

berbagai macam fitur yang tidak ada di penyedia layanan kabel lainnya, 

seperti Pause & Rewind TV, Video on Demand, Video Recorder dan lainnya. 
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Usee TV Cable memiliki beragam Channel pilihan. Saat ini, Channel yang ada 

sebanyak 99 Channel pilihan, terdiri dari 18 Channel TV Lokal dan 81 Channel 

TV Internasional 

Telepon rumah adalah layanan komunikasi telepon dengan keunggulan 

biaya yang lebih murah dan kualitas suara yang jernih. Paket Telepon Rumah 

IndiHome menawarkan gratis nelpon 1000 menit lokal atau Interlokal per bulan 

atau setara dengan 17 jam per-bulan. 

Harga indihome yang ditawarkan PT Telkom Indonesia, Tbk cabang 

Pekanbaru kepada pelanggan berbeda antara indihome 100% fiber atau FTTH 

dengan indihome fiber atau non FTTH. Berikut harga indihome : 

Indihome 

 

Fiber 

Telepon Rumah Usee TV Harga 

10 Mbps Gratis     1000     menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp   290.000/ 

 

Bulan 

20 Mbps Gratis     1000     menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp   540.000/ 

 

Bulan 

50 Mbps Gratis     1000     menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp 

 

1.540.000/ 

 

Bulan 

100 

Mbps 

Gratis     1000     menit 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

99 channel pilihan 

Rp 2.790.000/ 

Bulan 

 

4.3 Harga Indihome 100% Fiber 
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4.4 Harga indihome Fiber / Non FFTH 

 

3.3.3.1  Pembahasan 

Suatu perusahaan tentunya mempunyai strategi-strategi tersendiri dalam 

mengembangkan sayap bisnis perusahaannya dalam rangka mencari keuntungan 

sebanyak mungkin. Khususnya dalam mempertahankan produk mereka di pasar. 

a. Segmen dan Target Pasar Indihome. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Faruk menyatakan bahwa 

segmen pasar untuk produk indihome adalah untuk masyarakat Pekanbaru  

segmennya untuk rumah tangga / individu kalangan menengah ke atas. 

Indihome 

 

Fiber 

Telepon Rumah Usee TV Harga 

1Mbps Gratis    1000    menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp    145.000/ 

 

Bulan 

2 Mbps Gratis    1000    menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp    165.000/ 

 

Bulan 

3 Mbps Gratis    1000    menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp    165.000/ 

 

Bulan 

5 Mbps Gratis    1000    menit 

 

nelpon local/interlokal 

UseeTV all channel 

 

99 channel pilihan 

Rp    190.000/ 

 

Bulan 
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Indihome ini menjangkau segmen pasar mulai dari pelanggan 

individu/rumahan, perusahaan home industri, korporasi, kantor pemerintah 

dan instansi sekolah. Untuk korporasi, instansi sekolah dan kantor 

pemerintahan dalam berlangganan indihome dalam pelayanan akan 

dipercepat apabila mengalami gangguan atau maslaah dengan koneksi 

internet, telepon dan bermasalah dengan tv kabel. 

Penggunanan indihome ini berorientasi pada langganan sehingga untuk 

mempertahankan pelanggan indihome PT Telkom Indonesia, Tbk cabang 

Pekanbaru juga masih melakukan upaya pelayanan pasca pemasangan kepada 

pelanggan. Dari hasil informasi di dapat ditarik kesimpulan bahwa segmen 

produk indihome ini berdasarkan segmen geografis, demografis dan 

psikografis dan behavioural. 

Segmen menengah ke atas ini dengan ciri secara fisik rumah yang bagus 

dengan profesi wirausaha, latar pendidikan yang tinggi dengan penghasilan 

lebih dari rata-rata masyarakat pada umumnya. Biasanya memiliki preferensi 

terhadap produk dan brands sesuai kelas mereka. Harga biasanya bukan 

menjadi masalah namun yang diutamakan adalah kualitas dan layanan yang 

memuaskan. Dalam penentuan keputusan akan penggunaan   biasanya   akan   

mempertimbangkan   keterlibatan   dalam keluarga biasanya yang akan 

berlangganan yang memberikan fasilitas untuk seluruh anggota keluarga. 
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b. Analisis Produk Indihome PT Telkom Indonesia, Tbk cabang Pekanbaru 

Rencana penjualan Indihome tersebut meliputi migrasi paket layanan dari 

pelanggan existing dan new sales. Dengan berbagai keunggulan  dari  

indihome  ini  pelanggan  akan  dapat  menikmati  tiga produk. Namun untuk 

sebagian calon pelanggan baru ataupu exiting pelanggan Telkom Indonesia 

cabang Pekanbaru banyak yang belum mengetahui apa itu indihome dengan 

berbagai fasilitas yang akan di dapat dan kenggulannya. Bahkan teknologi 

FTTH dinilai lebih menentukan dibandingkan teknologi mobile broadband 

4G. Triple Play dengan single billing. Ini untuk menegaskan diferensiasi dari 

competitor. Layanan tripleplay (Internet, IPTV, Telepon) ini yang dikemas 

dalam brand Indihome menggunakan infrastruktur FTTH disebut dengan  

Indihome Fiber. Sesuai fokus pada FTTH, maka Indihome Fiber 

ditargetkan menjadi market leader pada industri fixed broadband di 

Indonesia. 

Produk bundling indihome untuk segmen rumah tangga ada satu produk  

yang  kurang  diminati  bahkan  sudah  tidak  dibutuhkan perkembangan 

teknologi saat ini yaitu telepon rumah. Sekarang ini setiap orang sudah 

memiliki mobile phone bahkan smart phone yang biasanya dalam satu 

keluarga sudah memliki satu atau lebih dari satu. Hal ini lah yang dirasa 

kurang efektif masih bertahanya telepon rumah yang ditawarkan  oleh  

Telkom.  Kalaupun  tidak  menggunakan  telepon  rumah, maka pengguna 

pun tidak bisa menggunakan koneksi internet dan tv kabel useetv. Penawaran 

telepon rumah dari indihome ini pengguna akan mendapat gratis telepon 
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sesama telepon rumah sekarang sudah jarang orang yang menggunkan 

telepon rumah jadi pelanggan akan tetap membayar tariff normal apabila 

akan melakukan panggilan ke mobile phone. 

Sedangkan untuk useetv untuk segmen korporasi, industry rumah tangga, 

kantor pemerintahan, instansi sekolah kurang membutuhkan biasanya hanya 

membutuhkan koneksi internet dan teleponnya saja. Koneksi  internet  pun  

hanya  bisa  dinikmati  dirumah  saja  atau  hanya sebagai wifi area 

lingkungan pelanggan untuk koneksi internet ini pelanggan   tidak   bisa   

terkoneksi   internet   kemanapun   mereka   pergi layaknya membawa smart 

phone yang lebih fleksibel. 

3.3.4 Persaingan Produk 

Persaingan dalam bisnis internet relatif ketat, oleh karena itu, setiap 

perusahaan (provider) internet berusaha memberikan pelayanan kepada konsumen 

yang maksimal, sehingga dapat memuaskan konsumen. Internet merupakan 

kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu 

dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telpon, 

serat optik (fiber optic), kabel koaksial (coaxial cable), satelit atau dengan 

koneksi wireless (Kristianto,2012). 

Saat ini,  jumlah  pengguna  internet semakin  berkembang,  karena  

masyarakat telah mewujudkan budaya internet. Berdasarkan data dari Kementrian 

Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia,  setiap  tahun, jumlah  

pengguna internet mengalami peningkatan yang signifikan (cukup besar). 
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Peningkatan pengguna internet di respond oleh provider dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik agar pengguna internet puas dan tetap 

menggunakan provider tersebut. Salah satu provider internet yang terkenal adalah 

PT. Telkom Indonesia. Untuk memuaskan konsumennya, maka PT. Telkom 

mengeluarkan produk terbaru yaitu IndiHome. IndiHome merupakan layanan 

terbaru PT. Telkom dengan menawarkan  tiga jenis layanan yaitu sambungan 

internet kecepatan tinggi via jaringan serat optik (fiber), IPTV / UseeTV dan 

telepon rumah. Langkah ini dtitempuh pihak Telkom untuk meningkatkan layanan 

terbaik bagi pelanggan, seperti IndiHome yang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. 

Kelebihan IndiHome yaitu jaringan lebih stabil dibanding jaringan Coax 

atau ADSL  yang  maksimum  mencapai  5mbps,  IndiHome  dengan  dengan  

Fiber  Optic, mampu mencapai kecepatan 100mbps, lebih handal dari 

gangguan alam berupa petir dan cuaca yang buruk bahkan tidak sampai 

merusak perangkat bila terjadi petir masuk ke saluran kabel ke rumah, lebih 

praktis akrena paket IndiHome dengan tambahan paket lain seperti cable TV dan 

telepon, keamanan jaringan telindungi oleh antivirus Trend Micro dan menurut 

Info yang sudah pakai dengan layanan 10mbps IndiHome, untuk mutar  video  

youtube tidak  putus  dan  juga  tidak  mengalami  buffering.  Kekurangan 

IndiHome yaitu jaringan sangat terbatas sehingga pelanggan untuk daerah 

pedalaman atau yang tidak dilalui jaringan IndiHome tidak bisa menikmati dan 

beberapa kejadian permasalahan pada masalah tarif bulanan yang berubah, 

terutama pergantian saat dari tarif promo ke regular. 

http://jawarakampung.blogspot.com/2011/08/jenis-kabel-jaringan-komputer.html
http://jawarakampung.blogspot.com/2011/07/trik-mempercepat-buffering-video-online.html
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Saat ini IndiHome mempunyai pesaing yaitu MNC Playmedia. MNC 

Playmedia merupakan produk internet dari MNC Kabel Mediacom yang 

merupakan anak perusahaan dari MNC Group yang menggunakan teknologi 

terkini untuk servis internetnya yaitu FTTH atau Fiber To The Home 100% ke 

rumah.   Jaringan internet MNC Playmedia adalah layanan internet Fiber Optik 

sampai 200Mbps untuk layanan paket internet rumah. Menyediakan kecepatan 

internet FO untuk layanan komersil dan rumah. MNC Playmedia menyediakan 

paket tambahan untuk TV kabel, telepon dan media interaktif.   Keunggulan 

jaringan MNC adalah 1 banding 1. Artinya anda mengunakan paket 7Mbps, 

maka dapat mendownload 7Mbps dan upload 7Mbps dan full unlimited 

without quota. Dengan beberapa kelebihan tersebut, maka berdampak pada 

kepuasan pelanggan MNC Playmedia yang meningkat, sedangkan kepuasan 

pelanggan IndiHome menurun 
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3.3.5 Indikator Kualitas Produk Indihome. 

Untuk mengetahui kualitas produk dari Indihome ini saya mewawancarai 

pelanggan beserta karyawan Telkom yg menjual produk Indihome. Berdasarkan 

teori Kotler dan Amstrong. Berikut ini adalah hasil wawancara : 

A. Wawancara dengan pelanggan. 

Berikut hasil wawancara terkait kualitas produk : 

Informan pertama : Bapak Fachrudin, dosen UR 

1. Durability (Daya tahan). Bagaimana menurut Bapak daya tahan dari 

produk indihome ini, misalnya daya tahan alat-alat dan daya tahan 

terhadap gangguan cuaca? 

Jawaban : saya sudah menggunakan Indihome sudah sejak 6 bulan 

yang lalu, kalau masalah kerusakan alat-alat  belum ada, daya tahannya 

bagus. Kalau soal cuaca tidak  ada masalah, yang  jadi masalah itu 

listrik mati.  Kalau listrik mati kan alat indihomenya tidak bisa hidup 

kecuali ada genset. 

2. Reliability (Kehandalan). Apakah Indihome yang bapak gunakan 

bekerja dengan memuaskan ? Bagaimana kehandalannya pak? 

Jawaban : kalau menurut saya sudah memuaskan, tapi kecepatan akses 

internet kadang berkurang. Mungkin ada oknum yang mebobol 

pasword wifi rumah saya, apalagi disekitaran rumah saya banyak kos 

mahasiswa. Bukannya saya berprasangka buruk terhadap mahasiswa. 

Bisa jadikan mereka mebobolnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut 

saya memperjauh alat indihome yang pada awalnya berada di ruang 
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tamu yang jarak nya sekitar 10 meter dari luar dipindahkan ke dalam 

kamar jadi 15 meteran. Alhamdulilah sekarang sudah jarang  dibobol. 

Mengenai kehandalannya, ya bisa di bilang handal lah pas cuaca tidak 

bagus . Soalnya cuaca tidak mempengaruhi kualitas jaringan. 

3. Ketepatan. Apakah Bapak sudah merasa tepat memilih Indihome untuk 

memenuhi kebutuhan internet dan entertaimen di rumah bapak? 

Jawaban : sebetulnya masalah kebutuhan, kalau kita butuh kecepatan 

untuk internet memang bagus, kalau hanya sebatas untuk browsing, 

gaming dan sosmed sebetulnya agak mubazir apabila di bandingkan 

dengan kartu  perdana internet.  Dengan hanya modal 30 ribu sebulan 

lebih murah dibandingkan Indihone. Kalau hanya sebatas sosmed dan 

browsing. Kalau untuk download kebutuhan data yang besar bagus 

menggunakan indihome. Saya pribadi seorang dosen memang 

membutuhkan data yang banyak dan kebutuhan download yang 

banyak.  

4. Kemudahan pengoperasian dan reparasi produk. Bagaimana  

pengoperasian Indihome pak, apakah menurut bapak itu mudah? Jika 

terjadi kerusakan pada produk  tersebut dapatkah diperbaiki dengan 

mudah bagaimana respon dari perusahaan? 

Jawaban : pengoperasiannya itu mudah , misalnya pergantian pasword. 

Susahnya karena kita malas untuk mempelajarinya. Kalau misalnya 

kurang sinyal tinggal kita reset lagi. Alatnya hanya 2, yaitu power dan 

pemancar sinyal. Kalau masalah layanannya cepat, yaitu pada saat 
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menanyakan tagihan kita langsung ditanya apa permasalahan Indihome 

kita. Tapi lumayan ribet, karena saya sibuk kadang nelpon operator 

yang ini setelah itu nelpon lagi operator yang lain menanyakan hal 

yang sama. Tidak ada koordinasi antar operator yang ada di pusat. 

Masalah pembayaran kan tanggal 20 terakhirnya, tanggal 15 saya 

sudah di telpon. Kalau sudah telat di telpon tidak  masalah, kadang 

tanggal 1 sudah di telpon menyatakan pembayaran anda 531 ribu. 

Padahal pembayaran perbulannya udah flat. 

5. Atribut produk lainnya. Apa saja atribut produk lainnya yang diberikan 

oleh Telkom terkait pemasangan Indihome? 

Jawaban : wifi yang paling utama, atribut selain internet yaitu layanan 

TV semacam TV kabel, layanan telepon gratis 1000 menit sebulan, 

tapi tidak pernah digunakan. Gratis 1000 menit tadi tidak digunakan 

karena, pada hp saya sudah dapat gratis nelpon dari Telkomsel, dimana 

apabila tagihan bulanan kita melebihi dari 100.000 maka akan dapat 

gratis nelpon sesama Telkomsel. 

6. Perfomance . Bagaimana menurut Bapak kinerja dari produk 

Indihome? 

Jawaban : menurut saya kinerja dari Indihome ini sangat baik, karena 

sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh perusahaaan. Jaringan 

internet yang stabil, layanan UseeTV dan gratis nelpon. 
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7. Estetika . Apa daya tarik dari produk Indihome yang Bapak gunakan? 

Jawaban : saya tertarik dengan Indihome karenan menurut saya 

Indihome itu bagus, karena merupakan salah satu dari produk PT 

Telkom Indonesia yang sudah sangat terkenal. Sudah pasti Telkom 

tidak sembarangan menjual produknya. PT Telkom sudah teruji 

kemampuannya dalam memberikan layanan telekomunikasi di 

Indonesia.  

 

Informan kedua : Bapak Alimunar, karyawan swasta 

1. Durability (Daya tahan). Bagaimana menurut Bapak daya tahan 

dari produk indihome ini, misalnya daya tahan alat-alat dan daya 

tahan terhadap gangguan cuaca? 

Jawaban : menurut saya daya tahan produknya cukup bagus di 

bandingkan dengan produk sejenis lainnya, dulu pernah nyoba 

pake dashnet tapi kalau pas lagi hujan badai sinyalnya sering 

hilang. Kalau  Indihome seperti apapun cuaca masih bagus juga. 

Bisa dikatakan bagus, cocok buat saya. 

2. Reliability (Kehandalan). Apakah Indihome yang bapak gunakan 

bekerja dengan memuaskan ? Bagaimana kehandalannya pak? 

Jawaban : saya rasa kinerja produknya cukup memuaskan, tetapi 

harganya yang lumayan agak mahal. Kalau berbicara soal 

kehandalannya kecepatan internet yang baik, dan sekalian kalau 

beli produk Indihome tidak  perlu bayar TV kabel lagi, karena 
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sudah ada UseTV yang termasuk paket Indihome. Apalagi kalau 

kita nonton siaran yang kemaren tidak sempat, bisa ditonton hari 

ini. Chanelnya lumayan banyak.  

3. Ketepatan. Apakah Bapak sudah merasa tepat memilih Indihome 

untuk memenuhi kebutuhan internet dan entertaimen di rumah 

bapak? 

Jawaban : kalau saya pribadi sudah merasa tepat memilih Indihome 

untuk kebutuhan internet dan hiburan di rumah saya. Kalau di 

rumah yang sering digunakan wifinya, apalagi anak-anak saya 

punya smartphone semua jadi tidak perlu lagi repot-repot beli kartu 

paket internet. Wifinya bisa untuk semua keluarga dirumah, 

apalagi anak saya suka main game, dia malah bersyukur di kasih 

wifi di rumah. Zaman sekarang akses internet yang cepat sangat 

dibutuhkan, apalagi saya sebagai seorang karyawan terkadang juga 

butuh internet yang cepat untuk menyelesaikan tugas saya.  

Sekarang jamannya online semua. 

4. Kemudahan pengoperasian dan reparasi produk. Bagaimana  

pengoperasian  Indihome, pak apakah menurut bapak itu mudah? 

Jika terjadi kerusakan pada produk  tersebut dapatkah diperbaiki 

dengan mudah bagaimana respon dari perusahaan? 

Jawaban : kalau pengoperasiannya bisa dikatakan mudah, tetapi 

bagi saya yang lahir di era belum ada internet mungkin lumayan 

sulit juga. Tapi kalau kita mempelajarinya tidak terlalu sulit, anak 
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saya yang paling mengerti akan hal itu. Jika terjadi kerusakan 

langsung kita telpon bagian costumer serivice, nanti dia akan 

mendatangi rumah kita dan memperbaiki apa kerusakannnya. 

Biasanya pas kita melakukan pembayaran ditanyakan apa keluhan 

kita. 

5. Atribut produk lainnya. Apa saja atribut produk lainnya yang 

diberikan oleh Telkom terkait pemasangan Indihome? 

Jawaban : atribut lainnya seperti layanan UseTV dan gratis nelpon 

1000 menit sebulan. Yang paling sering digunakan wifi dan 

UseTV. Kalau nelpon kadang-kadang, karena saya juga ada 

handphone jadi nelfon pakai  hp saja. Yang sering mengunakan 

telpon rumah hanya istri untuk nelpon keluarga di kampung.  

6. Perfomance . Bagaimana menurut Bapak kinerja dari produk 

Indihome? 

Jawaban : cukup baik kalau menurut saya, apalagi Indihome ini 

sangat tahan terhadap gangguan cuaca. Performa yang diberikan 

sesuai dengan yang saya butuhkan. 

7. Estetika . Apa daya tarik dari produk Indihome yang Bapak 

gunakan? 

Jawaban : mungkin karena Indihome sudah banyak dikenal orang, 

saya jadi tertarik untuk mencobanya. Hasilnya sesuai dengan 

harapan. Apalagi ini merupakan produk dari Telkom yang sudah 

terpercaya dan dapat diandalkan. 
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Informan ketiga : Bapak Hasby, karyawan sawasta 

1. Durability (Daya tahan). Bagaimana menurut Bapak daya tahan 

dari produk indihome ini, misalnya daya tahan alat-alat dan 

daya tahan terhadap gangguan cuaca? 

Jawaban : daya tahan produknya bagus untuk sebuah produk 

internet dan entertaimen. Soalnya untuk kualitas jaringannya 

bagus, apalagi untuk download dan browsing. Kalau cuaca 

buruk  jaringannya lancar . Tidak ada masalah dengan cuaca 

kecuali listrik padam. 

2. Reliability (Kehandalan). Apakah Indihome yang bapak 

gunakan bekerja dengan memuaskan ? Bagaimana 

kehandalannya pak? 

Jawaban : bagi saya pribadi yang sudah menggunakan 

Indihome cukup lama memuaskanlah. Tapi kalau sudah akhir 

bulan kadang jaringannya agak nyendat-nyendat. 

Kehandalannya yaitu kecepatan akses internetnya, langsung 

ada TV kabelnya. Tidak perlu bayar TV kabel lagi. Kadang 

tengah malam sering juga nonton youtube, lancar saja. 

3. Ketepatan. Apakah Bapak sudah merasa tepat memilih 

Indihome untuk memenuhi kebutuhan internet dan entertaimen 

di rumah bapak? 
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Jawaban : saya rasa sudah tepat untuk memilih indihome 

sebagai penyedia kebutuhan internet dan entertaimen karena 

paket yang di tawarkan Indihome sudah komplit semua untuk 

seluruh anggota keluarga saya. Dan masalah harganya tidak 

terlalu mahal, bersaing  dengan produk-produk sejenis lainnya. 

4. Kemudahan pengoperasian dan reparasi produk. Bagaimana  

pengoperasian  Indihome pak, apakah menurut  bapak itu 

mudah? Jika terjadi kerusakan pada produk  tersebut dapatkah 

diperbaiki dengan mudah bagaimana respon dari perusahaan? 

Jawaban : pengoperasiannya sangat mudah bagi saya, mungkin 

karena di kantor tempat saya bekerja sudah terbiasa memakai 

Indihome. Sebelum saya membeli Indihome saya sudah sering 

menggunakannya di kantor saya. Kalau alatnya rusak tinggal 

telpon  customer service, nantik langsun g di datangi ke rumah 

kita. 

5. Atribut produk lainnya. Apa saja atribut produk lainnya yang 

diberikan oleh Telkom terkait pemasangan Indihome? 

Jawaban : atribut lainnya seperti layanan UseTV dan gratis 

nelpon 1000 menit  sebulan. Semuanya saya gunakan, termasuk 

nelpon gratis 1000 menit sebulan percuma kalau tidak 

digunakan, kita bayar itu juga namanya saja yang gratis. 
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6. Perfomance . Bagaimana menurut Bapak kinerja dari produk 

Indihome? 

Jawaban : mengenai performanya cukup baik bagi saya, 

internet lancar dan ada tv kabelnya. Selama saya menggunakan 

Indihome belum ada terjadi masalah dengan alat yang saya 

gunakan. Kecuali mereset ulang alat Indihome. 

7. Estetika . Apa daya tarik dari produk Indihome yang Bapak 

gunakan? 

Jawaban : daya tariknya karena produk indihome ini adalah 

salah satu dari produk dari PT Telkom Indonesia yang sudah 

terpercaya dalam bidang komunikasi dan jaringan. Saya yakin 

produknya pasti bagus.  

 

B. Wawancara langsung dengan karyawan. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai produk Indihome, saya 

mewawancarai langsung karyawan Telkom bagian penjualan produk 

Indihome. Berikut adalah hasil wawancara : 

 

1. Durability (Daya tahan). Bagaimana daya tahan produk Indihome ini? 

Jawaban : Produk indihome adalah layanan internet dan entertaimen 

yang di berikan oleh telkom kepada para pelanggannya, terutama 

adalah memberikan akses internet dan hiburan di rumah anda, yaitu 

Digital home experience. Dalam hal daya tahan kami memang 
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memberikan kualitas yang baik, apalagi penguna rata-rata adalah 

keluarga. Alat-alat yang kami gunakan adalah yang berkualitas tinggi, 

sementara untuk bagian internetnya kami menggunakan jaringan 

telepon menggunakan fiber optic yang tahan terhadap gangguan cuaca. 

2. Reliability (Kehandalan). Apa saja kehandalan yang dapat diberikan 

oleh Indihome kepada pelanggan? 

Jawaban : kalau soal kehandalannya, sudah saya jelaskan sebelumnya 

yaitu dari daya tahan alat-alat dan daya tahan terhadap cuaca. Soal 

jaringan internetnya juga kami berikan kualitas yang bagus. Yaitu 100-

500 Mbps yang bisa digunakan untuk proses download yang cepat. 

Kalau layanan UseTV cable merupakan layanan TV interaktif dan 

online media entertainment dari jaringan internet speedy yang dapat 

dinikmati melalui triple screen (televise, PC/laptop dan smartphone) 

dengan fitur local live TV, paket berlangganan chanel internasional, 

koleksi video on demand berupa film-film box office, drama dan video 

klip serta game online. Dan hal tersebut dapat pelanggan nikmati di 

rumah masing-masing, tidak perlu lagi menggunakan TV prabayar. 

3. Ketepatan. Apakah Indihome ini sudah tepat sebagai penyedia 

kebutuhan internet dan entertaimen bagi pelanggan? 

Jawaban : tentu sudah tepat, karena zaman sekarang ini kebutuhan 

akan internet sudah sangat diperlukan. Semua hal dapat anda lakukan 

di internet apalagi anda bisa mengakses internet di rumah anda sendiri 

dengan jaringan yang bagus tanpa terganggu orang lain. Apalagi bagi 
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anda yang sibuk bekerja pada siang harinya, pada saat anda sudah 

sampai di rumah bisa menikmati tontonan yanng berkualitas dengan 

UseTV, tanpa harus membayar lebih  dan anda bisa melakukan TV on 

demand, menonton siaran tadi siang yang belum sempat anda tonton 

atau anda bisa melakukan karaoke dengan berbagai pilihan musik. 

4. Kemudahan pengoperasian dan reparasi produk. Bagaimana 

pengoperasian Indihome? apakah mudah bagi pelanggan? Jika terjadi 

kerusakan pada Indihome bagaimana layanan reparsasinya? 

Jawaban : soal pengoperasian produk, sebeleum pemasangan indihome 

kami sudah mengajarkan kepada pelanggan bagaiman cara untuk 

menggunakannya, yang paling umum adalah pergantian paswordnya. 

Alhamdulilah kebanyakan pelanggan bisa mengerti cara 

pengoperasiannya, tapi ada juga beberapa pelanggan yang kurang 

paham bagaimana caranya. Selain komunikasi langsung, kami juga 

memberikan buku panduan tentang Indihome. Masalah reparasi produk 

kami langsung mendatangi rumah pelanggan yang bersangkutan, biaya 

reparasinya gratis. Itu salah satu cara kami menjaga loyalitas 

konsumen terhadap produk kami. 

5. Atribut produk lainnya. Apa saja atribut produk yang di berikan 

perusahaan kepada pelanggan? 

Jawaban : seperangkat alat Indihome, termasuk power dan pemancar 

sinyal wifi. 

 



 60 

6. Perfomance . Bagaimana  kinerja dari produk Indihome? 

Jawaban : produk Indihome memiliki kinerja yang sangat baik. Mulai 

dari kecepatan akses internet, layanan UseTV cable hingga telepon 

rumah. Soal jaringan internetnya juga kami berikan kualitas yang 

bagus. Yaitu 100-500 Mbps yang bisa digunakan untuk proses 

download yang cepat. Kalau layanan UseTV cable merupakan layanan 

TV interaktif dan online media entertainment dari jaringan internet 

speedy yang dapat dinikmati melalui triple screen (televise, PC/laptop 

dan smartphone) dengan fitur local live TV, paket berlangganan chanel 

internasional, koleksi video on demand berupa film-film box office, 

drama dan video klip serta game online. Dan hal tersebut dapat 

pelanggan nikmati di rumah masing-masing, tidak perlu lagi 

menggunakan TV prabayar. 

7. Estetika . Apa daya tarik dari produk Indihome ? 

Jawaban : Salah satu perusahaan yang identik dengan produk 

komunikasi adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, perusahaan ini 

adalah perusahaan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyediakan layanan telepon tidak 

bergerak kabel  (fixed wireline), telpon tidak bergerak nirkabel (fixed 

wireless), layanan telepon seluler data dan internet, serta data 

interkoneksi baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.  

 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ini tidak hanya 

memperkenalkan telpon rumah, dan internet saja, tetapi mereka telah 
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memperkenalkan produk terbaru yaitu Indihome, banyak masyarakat 

belum mengetahui tentang Indihome, Indihome merupakan bundling 

dari produk-produk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang 

menyediakan layanan telepon rumah, akses internet berkecepatan 

tinggi, layanan tv interaktif sekaligus dengan berbagai konten seperti 

layanan portal musik digital dan home automation. 

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

a. Daya tahan produk Indihome yang diberikan oleh perusahaan sudah cukup 

baik dimata konsumennya, sesuai dengan yan dipersepsikan oleh 

pelanggan. Dimana produk tersebut tidak ada gangguan disaat cuaca buruk 

sekalipun. Jadi untuk daya tahan produk Indihome sudah baik. 

b. Kehandalan produk juga sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, dengan 

akses internet yang cepat dan kuota yang tak terbatas. 

c. Ketepatan produk Indihome. Konsumen merasa sudah tepat memilih 

produk Indihome sebagai penyedia kebutuhan Internet dan entertaimen. 

Sebetulnya juga masalah kebutuhan dari pelanggan Indihome. 

d. Kemudahan pengoperasian dan reparasi produk. Pengoperasian Indihome 

cukup mudah karena ada buku panduannya, tergantung bagimana 

pelanggan mempelajarinya. Masalah layanan reparasai produk cukup 

bagus, tapi ada pelanggan yang mengeluh mengenai koordinasi antar 

operator. 
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e. Atribut produk lainnnya sesuai dengan harapan konsumen, dengan layanan 

yang cukup baik. Dengan berbagai macam atribut yang diberikan seperti 

UseTV yang bisa digunakan oleh pelanggan dan gratis nelpon 1000 menit. 

f. Perfomance, mengenai performanya cukup baik, internet lancar dan ada tv 

kabelnya.  

g. Estetika , karena merupakan salah satu dari produk PT Telkom Indonesia 

yang sudah terjamin akan kualitas produknya. 

Dari beberapa kesimpulan diatas berdasarkan teori Kotler yang berbunyi 

“theability of a product operformits functions, it includes theproduct’s overall 

durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other valued 

attributes” yang artinya kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. 

Produk Indihome sudah memiliki kualitas produk yang baik sesuai dengan terori 

Kotler dan Amstrong tersebut. 

 

 

 

 

 

 


