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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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 yang mampu dijangkau

masyarakat sehingga bisnis operator selulerpun 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. Mungkin inilah hasil dari

diberlakukannya Undang-undang RI No.36/1999 tentang Telekomunikasi yang

memberikan dasar bagi kompetisi pasar telekomunikasi di Indonesia.

Pasar bisnis seluler di Indonesia tampaknya memang tergolong

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

dalam memperebutkan pasar. Terlebih lagi dengan masih rendahnya teledensitas,

regulasi yang masih tergolong longgar hingga budaya lisan masyarakat Indonesia

menjadi indikator meningkatnya bisnis ini.

Dampaknya operator seluler menjadi semakin banyak dan beragam.

Karyawan kantoran, ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswapun sering bergantian

menggunakan kartu seluler, bahkan memiliki lebih dari satu kartu seluler. Dengan

adanya kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan dari masing-masing kartu
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seluler, membuat masyarakat harus selalu jeli dan teliti dalam mengambil

keputusan kartu seluler mana yang sebaiknya digunakan.

Dalam persaingan untuk memperebutkan pangsa pasar, perusahaan harus

melakukan strategi yang baik agar produk yang dihasilkan dapat terus bersaing

dengan semua kompetitornya. Banyaknya operator telekomunikasi di Indonesia

saat ini, dari kategori simcard GSM seluler simPATI menduduki peringkat

pertama pengguna paling tinggi di tahun 2013. Seperti dapat kita lihat pada table

1.1:

Tabel 1.1
Indeks Merek Teratas Kartu simGSM Seluler

No Merek TBI

1. Simpati 34,9 %
2. IM3 20,0 %
3. XL 13,4 %
4. Kartu AS 12,0%
5. Axis 7,7 %
6. Tri 6,8 %

Sumber: http://www.topbrand.com

Kartu Simpati dari Telkomsel terbilang laku dan disukai masyarakat luas.

Akan tetapi banyaknya perusahaan telekomunikasi sejenis, mengakibatkan

terjadinya persaingan memperebutkan konsumen. Hal ini membuat PT. Telkomsel

khususnya kartu Simpati harus mencari cara agar para konsumennya tidak beralih

kepada operator-operator lain.

Perilaku konsumen pada dasarnya merupakan proses memilih, membeli

dan menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Hair (dalam Tjahjaningsih

& Yuliani, 2009) menjelaskan perilaku konsumen sebagai proses pelanggan

dalam membuat keputusan membeli, menggunakan dan mengatur barang dan jasa

yang dibeli, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan
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penggunaan produk. Didalam proses pengambilan keputusan melakukan

pembelian produk, konsumen melalui tahap: pengendalian kebutuhan, pencarian

informasi, evaluasi, alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku purna jual.

Menurut Peter & Olson (1993), dalam pengambilan keputusan pembelian,

apabila konsumen dihadapkan pada pilihan seperti nama merek, harga, serta

berbagai atribut produk lainnya, ia akan cenderung memilih nama merek terlebih

dahulu setelah itu memikirkan harga, hal ini karena citra merek yang terbentuk

dibenak konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung

memiliki konsistensi dalam pembelian produk yang diinginkan.

Oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk mengetahui apa saja yang

menjadi faktor-faktor pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan keputusan

pembelian kartu seluler. Salah satu perusahaan kartu seluler dalam industri

telekomunikasi yang tertinggi adalah PT. Telekomunikasi Selular, TBK

(Telkomsel). Telkomsel didirikan sejak tahun 1995 dan terus berkembang hingga

mencapai 100 juta pelanggan pada tahun 2011 dan memiliki komitmen untuk

menghadirkan layanan mobile lifestyle unggulan sesuai dengan perkembangan

jaman dan kebutuhan pelanggan. Telkomsel saat ini masih menguasai market

share di angka 50% dimana saat ini terdapat 6 operatorlain yang cukup

mengancam market share (www.telkomsel.com). PT. Telkomsel selalu berusaha

dan berupaya untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penjualan,

beberapa kegiatan diprogram dan dilaksanakan guna meningkatkan citra merek

Simpati.

Aktivitas kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan biasanya adalah

menetapkan harga secara agresif untuk membatasi persaingan dengan
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menurunkan harga yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk.

Kondisi ini jelas menimbulkan perang harga yang sebenarnya cenderung

merugikan jangka panjang. Kompetisi dengan peranan sentral harga, ternyata

tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, maka semakin

pentingnya perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif

berkelanjutan berlandaskan pada kompetisi non harga. Salah satu jalan untuk

meraih keunggulan kompetisi berkelanjutan adalah dengan membentuk image

merek yang baik di mata konsumen. Image merek yang baik secara emosional

akan membentuk kepuasan dalam diri individu yang menghasilkan kesan kualitas

(persepsi nilai yang dirasakan pelanggan atas mutu produk) terhadap suatu merek.

Perusahaan yang ingin bertahan lama, sebaiknya mengalokasikan biaya

untuk pembentukan citra merek (brand image). Hal ini karena dengan memiliki

merek yang kuat dan dikenal luas oleh konsumen merupakan investasi jangka

panjang bagi perusahaan. Seperti halnya merek Simpati yang dikenal luas oleh

konsumen. Dari hasil pengamatan, Simpati terkenal sebagai merek kartu seluler

yang diakui memiliki kualitas dengan patokan harga yang relatif lebih mahal

dibandingkan dengan kartu seluler merek lain. Dari sini dapat dilihat bahwa

Simpati dalam menghadapi kompetisi dengan kompetitornya tidak dengan

menawarkan harga yang lebih murah, namun lebih menjual kualitas dengan

mengedepankan kekuatan merek yang dimilikinya, sehingga memberikan

keyakinan kepada konsumen.

Dari penelitian kecil yang dilakukan pada mahasiswa di 8 fakultas yang

ada di UIN SUSKA, diambil 20 orang tiap fakultas sebagai sampel, dengan
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jumlah 160 orang, ternyata ada mahasiswa yang menggunakan lebih dari satu

kartu seluler, maka diperoleh data pengguna kartu seluler sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pengguna Kartu Seluler pada Pra Riset

No Merek Jumlah
1. Simpati 115
2. IM3 31
3. XL 19
4. Kartu AS 48
5. Mentari -
6. Axis 25

Jumlah 238

Dengan adanya mahasiswa yang menggunakan lebih dari satu kartu

seluler, maka diperoleh data pengguna kartu seluler sebagai berikut: 115 orang

menggunakan kartu Simpati, dan 123 orang menggunakan kartu seluler operator

lain.

Agar konsumen tertarik dan terpengaruh untuk melakukan pembelian kartu

perdana Simpati, maka Telkomsel memerlukan suatu cara untuk menarik dan

mempengaruhi konsumen, yaitu dengan meningkatkan citra merek Simpati. Citra

merek yang kuat lebih dapat menarik perhatian konsumen sehingga dapat

mempengaruhi persepsi dan kepercayaan mereka untuk membuat keputusan

dalam melakukan pembelian.

Market analisis Telkomsel tahun 2006 menyatakan bahwa masyarakat

memilih kartu Simpati karena Simpati merupakan kartu seluler pertama di

Indonesia dan memiliki keunggulan jaringan terluas dan sinyal yang kuat di

Indonesia. Simpati juga sering melakukan promo untuk keunggulan produk-

produknya. Sebagai market leader pada layanan kartu seluler, Simpati telah
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membuktikan popularitasnya dengan menjaring konsumen terbesar di Indonesia

sampai sekarang (www.telkomsel.com).

Menurut Kotler & Armstrong (2004) Citra merek adalah seperangkat

keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. Citra merek membuat konsumen

dapat mengenal suatu produk, mengevaluasi kualitas, selain itu citra merek juga

dapat memperkecil risiko pembelian rendah yang dilakukan oleh para konsumen.

Citra merek perusahaan Telkomsel memberikan suatu garansi kepada konsumen

tentang produk Telkomsel yaitu kartu Simpati yang ditawarkan kepada konsumen.

Merek yang terkenal umumnya akan lebih disukai oleh konsumen ketika

melakukan suatu pembelian meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi.

Persaingan tarif dan perang harga kartu perdana merupakan beberapa cara

perusahaan mengambil hati konsumen untuk membeli merek dari produk yang

mereka tawarkan, menimbulkan suatu fenomena baru yang membuat peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian pada konsumen yang menggunakan lebih dari

satu merek operator seluler, karena akhir-akhir ini, konsumen operator seluler

lebih memilih untuk membeli kartu perdana daripada mengisi ulang pulsa ponsel

mereka. Meskipun begitu, pada akhirnya ada satu merek operator seluler yang

mereka pertahankan sebagai nomor tetap (Eka Ratri, 2007).

Pencitraan merek dapat dikatakan baik jika merek tersebut melekat dalam

benak konsumen melalui keunikan dan keistimewaannya yang membuat

terjadinya penggunaan merek pada saat sekarang dan yang akan datang.

Kekhawatiran produsen yang terjadi akibat kondisi persaingan semakin ketat dan

beragamnya merek serta produk yang ditawarkan, dan disatu sisi yang lain

konsumen tidak mampu mengingat semua produk yang ditawarkan sehingga
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hanya produk yang memiliki ciri khas ataupun yang memiliki merek yang kuat

dan membedakan dengan produk yang lainnya yang akan mudah diingat oleh

konsumen. Pemasar khususnya tertarik dalam perilaku pembelian konsumen yang

dapat mempengaruhi minat beli pada sisi konsumen yang dapat di peroleh dari

suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat

pembelian ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak

konsumen dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat sehingga pada akhirnya

ketika seseorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan

mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya itu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui brand image yang dicari oleh

pelanggan kartu seluler Simpati khususnya para mahasiswa. Hal ini dikarenakan

banyaknya kartu prabayar yang beredar di lingkungan mahasiswa, permasalahan

yang akan dihadapi oleh mahasiswa adalah bagaimana memilih kartu seluler yang

sesuai dengan harapan, mengingat mahasiswa termasuk sebagai konsumen yang

kritis dan sedang mengalami proses pendewasaan mental dan intelektual. Di

samping itu mahasiswa termasuk dalam segmen smart customer yang

membutuhkan banyak pertimbangan sebelum melakukan keputusan membeli pada

suatu produk (Eka Ratri, 2007).

Fenomena yang dapat kita lihat pada saat mahasiswa membeli kartu seluler

biasanya dengan mempertimbangkan faktor harga, promosi fitur-fitur layanan

yang ditawarkan oleh suatu produk, kualitas jaringan, dan kartu seluler yang

paling dominan digunakan oleh sahabat dan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

apakah citra merek selalu berhubungan erat dengan keputusan membeli.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis mengambil judul “Hubungan Citra
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Merek (Brand Image) dengan Keputusan Membeli Kartu Simpati pada

Mahasiswa UIN SUSKA Riau’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikembangkan dari latar belakang, maka

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan citra merek

(Brand Image) dengan keputusan membeli kartu Simpati pada mahasiswa UIN

SUSKA Riau.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan

informasi yang diperlukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian,

dalam mempelajari dan mengkaji secara ilmiah “Hubungan citra merek (brand

image) dengan keputusan membeli kartu Simpati pada mahasiswa UIN SUSKA

Riau”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis

“Hubungan citra merek (brand image) dengan keputusan membeli kartu

Simpati pada mahasiswa UIN SUSKA Riau’’.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis

maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam psikologi

industri dan organisasi, terutama kajian tentang hubungan citra merek
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(brand image) dengan keputusan membeli kartu Simpati pada mahasiswa

UIN SUSKA Riau.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan PT. Telkomsel sebagai bahan masukan dalam rangka

menentukan strategi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan

penjualan produk dalam menciptakan citra merek (Brand Image) yang

positif dan meningkatkan keputusan membeli konsumen terhadap kartu

Simpati.

b. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penulis untuk

menerapkan teori-teori yang diperoleh selama dibangku kuliah, serta

memperluas wawasan penulis mengenai hubungan citra merek (brand

image) dengan keputusan membeli kartu Simpati pada mahasiswa UIN

SUSKA Riau.

c. Dapat menjadi bahan referensi dan sebagai pelengkap data dan

informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian yang sejenis

selanjutnya, demi pengembangan pengetahuan maupun tujuan praktis.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian  ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang

memiliki kajian dua variabel yang sama yaitu tentang Citra merek dan keputusan

membeli. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian

yang dilakukan oleh Rizki Nurafdal Mustikarillah (2011) dengan judul Pengaruh

Brand Image Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Mobil Toyota Rush

Pada PT. Hadji Kalla di Makassar dimana dijelaskan Metode yang digunakan
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pada penelitian ini adalah metode regresi sederhana untuk melihat pengaruh dari

brand image terhadap pengambilan keputusan pembelian mobil Toyota Rush dan

menggunakan koifisien korelasi untuk melihat seberapa besar pengaruh brand

image terhadap pengambilan keputusan pembelian mobil Toyota Rush pada PT.

Hadji Kalla di Makassar.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengaruh dari brand image

terhadap pengambilan keputusan pembelian mobil Toyota Rush tergolong kuat

dilihat dari nilai r = 0,780. Hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan nilai

rsquare = 0,608 berarti menunjukkan bahwa sebesar 60,8% pengambilan

keputusan pembelian mobil Toyota Rush dipengaruhi oleh brand image,

sedangkan sisanya 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui. Dari

penelitian ini sama-sama untuk melihat hubungan citra merek terhadap keputusan

membeli pada konsumen. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu

pada populasi dan metode yang digunakan dalam penelitian.


