
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis yang tajam mulai bermunculan

di segala sektor bisnis. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan konsumen sangat

mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu usaha. Bila kepuasan pelanggan

tidak terpenuhi, maka tentu saja konsumen akan berpindah ke merek lain yang

lebih baik.  Salah satu bidang usaha yang memiliki persaingan cukup ketat adalah

usaha bidang operator telepon seluler. Banyaknya perusahaan operator seluler

membuat mereka harus berlomba untuk memenangkan persaingan dengan cara

menarik konsumen sebanyak - banyaknya.

Persaingan untuk menarik konsumen ini dapat kita lihat di banyak media

melalui iklan yang mereka sajikan. Begitu banyak program promo yang

ditawarkan kepada konsumen, mulai dari sms gratis, internet gratis, sampai

percakapan gratis. Asumsi banyak pelanggan yang menginginkan tarif murah

dengan kualitas yang baik, membuat operator-operator tersebut melakukan

strategi pemasaran yang baik untuk mempertahan konsumen. Salah satu indikator

dalam memenangkan persaingan ini adalah kepuasan konsumen.

Perusahaan operator seluler di Indonesia sudah ada 5 besar perusahaan

operator telepon seluler yang siap bersaing. Lima perusahaan tersebut adalah

1. Telkomsel (Halo, Simpati dan As),

2. Indosat (IM3, Mentari, Matrix dan Star One),

3. XL Axiata (XL Prabayar, Pascabayar),

4. Hutchison 3 Indonesia (3),

5. Axis.

Teknologi komunikasi saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat

umum tetapi juga menjadi ladang bisnis yang prospektif. Bisnis operator selular

dari tahun ke tahun terus meningkat seiring perkembangan zaman. Selain itu

didukung pula dengan hadirnya telepon selular murah yang mampu dijangkau
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berbagai lapisan masyarakat hingga bisnis operator selular pun makin menjamur

di Indonesia. Pergerakan pasar telepon seluler kini sudah merambah kalangan

masyarakat bawah. Ini bisa dengan mudah dijumpai karena para pengojek hingga

tukang sayur telah memanfaatkan telepon selular.

Pasar bisnis seluler di Indonesia tampaknya memang tergolong

menggiurkan. Tak heran jika para pelaku usaha bisnis seluler ini begitu agresif

dalam memperebutkan pasar. Dilihat dari segi desain produk, desain produk

adalah masalah desain dari suatu produk telah menjadi salah satu faktor yang

perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen khususnya team

pengembangan produk baru, karena sasaran konsumen yang dituju tidak sedikit

yang mulai mempersoalkan masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dilihat dari segi harga produk, harga merupakan sejumlah nilai yang

ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk

atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual (melalui tawar

menawar) atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap

semua pembeli (Stanton, 1994). Untuk harga, produk operator seluler mampu

bersaing dibanding produk seluler lain. Tarif harga yang dibuat sesuai dengan

kantong anak muda yang rata-rata belum mempunyai penghasilan sendiri,

sehingga mempengaruhi konsumen sesungguhnya dan konsumen potensial.

PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) adalah perusahaan penyedia jasa

telekomunikasi yang berkembang pesat dan beroperasi dengan lisensi nasional

2G/GSM 1800 Mhz dan 3G/WCDMA di indonesia. H3I menyediakan beragam

layanan telekomunikasi bergerak berkualitas dan inovatif dibawah merek “3”. H3I

menawarkan inovasi tarif dan produk dengan pengembangan cakupan layanan

yang sangat pesat guna menjadi operator dengan cakupan layanan nasional

terkemuka di indonesia.

PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) memang memfokuskan pasarnya untuk

anak muda. Pasar anak muda merupakan pasar seluler terbesar kedua setelah pasar

pekerja dan pengusaha. Walaupun mereka belum memiliki penghasilan sendiri,

faktanya daya beli segmen pasar ini tergolong tinggi. Pada umumnya karakter
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anak muda, mereka mau melakukan apa saja untuk menopang gaya hidupnya.

Berikut tabel peringkat 5 besar operator seluler dengan jumlah pelanggan

terbanyak:

Tabel 1.1 Peringkat Operator Seluler

No Operator Pelanggan
Tahun 2012

1 Telkomsel 212 juta

2 Indosat 52 juta

3 XL Axiata 47 juta

4 Axis 16 juta

5 Hutchison 3 Indonesia 14 juta

Sumber: http://wordpress.com

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa operator Hutchison 3

Indonesia masih berada diperingkat 4 dari operator lainnya. Berarti operator

Hutchison 3 Indonesia masih perlu dikembangkan lagi supaya pelanggannya

meningkat.

Melalui riset ini akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi loyalitas pelanggan operator Hutchison 3 Indonesia. Perilaku

pelanggan untuk tetap setia menggunakan produk Hutchison 3 Indonesia karena

fitur-fitur yang ditawarkan dari produk Hutchison 3 Indonesia sangat menarik

pelanggan baik pada segmennya yaitu kawula muda maupun kalangan pekerja.

Pelanggan yang puas terhadap performa sebuah produk akan mendorong

pelanggan untuk melakukan pembelian ulang dan menciptakan suatu sikap loyal

pada produk tersebut. Sejalan dengan hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti

apa saja yang menyebabkan pelanggan tetap setia pada produk Hutchison 3

Indonesia.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini, akan dituangkan dalam skripsi yang

berjudul “Analisis Loyalitas Konsumen Terhadap Produk PT. Hutchison 3

Indonesia (H3I) Dengan Metode Matriks Perpindahan Merek

(Study Kasus : Fakultas Sains & Teknologi)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Loyalitas pelanggan merupakan aset yang penting untuk eksistensi sebuah

perusahaan untuk tetap bertahan dan mampu bersaing dengan para kompetitornya.

Oleh karena itu, agar perusahaan mampu terus bertahan dalam persaingan yeng

semakin ketat, suatu perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi loyalitas pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah untuk melihat “Bagaimana Hasil Analisis Loyalitas Konsumen Terhadap

Produk PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) Dengan Metode Matriks Perpindahan

Merek (Study Kasus : Fakultas Sains & Teknologi)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh peneliti

setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen produk Hutchison 3 Indonesia.

2. Untuk mengetahui prioritas perbaikan atribut dan kepuasan produk Hutchison

3 Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, antara lain adalah:

1. Penulis, dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus

melakukan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan

keadaan yang sebenarnya.

2. Bagi pihak perusahaan, sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap

sebuah perusahaan.

3. Bagi pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca yang

ingin mengetahui tentang pengukuran loyalitas pelanggan terhadap sebuah

perusahaan.
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1.5 Batasan Masalah

Diperlukan ruang lingkup atau batasan yang jelas dalam melakukan

penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan jelas. Adapun batasan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample

mahasiswa sains dan teknologi yang menggunakan produk Hutchison 3

Indonesia.

2. Lama penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan Desember 2013 sampai

bulan Maret 2014.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai perancangan juga pernah dilakukan sebelumnya oleh

beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan

posisi penelitian

Tabel 1.2 Posisi Penelitian
Nama Judul Tahun Tujuan Lokasi
Sitompul Kepuasan dan loyalitas

konsumen
terhadap Fruit Tea
(Kasus konsumen

mahasiswa strata satu,
Institut Pertanian Bogor)

2007 Untuk mengidentifikasi
karakteristik konsumen
Fruit Tea, merumuskan

strategi pemasaran
untuk

meningkatkan
kepuasan

dan loyalitas konsumen
Fruit Tea

Bogor

Kartikawati Analisis Tingkat
Kepuasan dan Loyalitas

Konsumen Terhadap
Minuman Teh Siap Minum
(Ready To Drink) Merek

Teh Botol Sosro di Jakarta
Timur

2008 Mengidentifikasi
karakteristik konsumen

Teh Botol Sosro,
menganalisis tingkat
kepuasan konsumen
terhadap atribut dan
loyalitas konsumen

terhadap produk Teh
Botol Sosro,
merumuskan

rekomendasi strategi
pemasaran untuk

meningkatkan
kepuasan

dan loyalitas konsumen
Teh Botol Sosro

Jakarta
Timur
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan)
Nama Judul Tahun Tujuan Lokasi

Bayu Eko
Suharto

Analisis Loyalitas
Konsumen Terhadap

Produk PT. Hutchison 3
Indonesia (H3I) Dengan

Metode Matriks
Perpindahan Merek (Study
Kasus : Fakultas Sains &

Teknologi)

2013 Untuk menganalisis
tingkat loyalitas

konsumen produk
Hutchison 3 Indonesia,

Untuk menganalisis
prioritas perbaikan

atribut dan kepuasan
produk Hutchison 3

Indonesia.

Pekanbaru

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan,

sehingga peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan

dapat menyelesaikan masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan

dilakukan pada penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini, dijabarkan semua data-data yang diperlukan dalam

penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder.

BAB V ANALISA

Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil pengumpulan dan

pengolahan data.
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BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian

dan pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai

langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada.


