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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat 

dewasa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. 

Teknologi mampu menciptakan produk baru yang dibutuhkan manusia. 

Dalam dunia usaha sering dijumpai persaingan antar perusahaan yang 

menghasilkan produk yang sejenis akibatnya terjadi persaingan yang hebat 

dalam meraih konsumen. Sehingga konsep pasar yang terjadi di dunia 

bisnis saat ini lebih berorientasi pada konsumen. Ini artinya perusahaan 

harus bersaing dengan ketat dalam meraih konsumen sebanyak-banyaknya 

dan mempertahankanya. 

  Menurut Philip Kotler (1993:6)” Kebutuhan adalah suatu 

keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan tertentu”. Sehubung dengan 

kemajuan teknologi maka kebutuhan manusia yang pada mulanya hanya  

makanan, pakaian dan tempat tinggal, kini bertambah. Yaitu kebutuhan 

akan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh. Hand phone atau 

telepon genggam merupakan bagian dari teknologi yang dihasilkan 

manusia diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dalam tujuan 

mempermudah berkomunikasi jarak jauh. Secara otomatis banyak 

kalangan yang merasa dimudahkan segala urusannya berkat adanya alat 

tersebut sehingga menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dapat 



kita rasakan kepraktisan dan kehebatan dari telepon genggam itu sendiri. 

Dalam hitungan detik kita bisa terhubung dengan lawan bicara kita yang 

berada jauh dari lokasi kita. Dalam menyampaikan suatu pesan yang 

penting tidak perlu jauh-jauh mendatangi langsung orang yang kita tuju 

tetapi cukup memanfaatkan teknologi hand phone tersebut. Tidak hanya 

cukup digunakan untuk bertelepon saja, seiring berjalannya waktu 

teknologi berkembang melalui HP kitapun bisa memanfaatkan HP untuk 

mengirim pesan singkat dalam bentuk tulisan atau yang sering disebut 

dengan sms, mengirim gambar atau foto  bahkan berinternet melalui HP 

dan lain-lain.   

  Telepon genggam dalam penggunaanya memerlukan suatu 

bentuk kartu seluler yang menjadi satu memori yang memfasilitasi 

penggunanya. Dari kartu tersebut berbagai fasilitas diberikan dan 

perhitungan tarif penggunaanyapun bermacam-macam. Salah satu kartu 

yang hendak peneliti pelajari melalui penelitian ini adalah salah satu 

produk dari Indosat yaitu Im3. Sesuai pengamatan peneliti Im3 merupakan 

kartu selluler yang kreatif dalam meraih pasar. Berbagai fasilitas dan 

program tarif dikeluarkan yang menjadikan satu hal yang menarik yang 

membuka minat para pemakai telepon genggam. Outlet- outlet jasa isi 

ulang kartu seluler di Boyolali mengaku kartu Im3 merupakan kartu yang 

penjualannya paling ramai. 

  Persaingan kartu seluler dalam meraih pasarpun sampai saat ini 

masih ketat. Persaingan yang semakin ketat juga menuntut produsen untuk 



mengetahui bagaimana posisi produk/merek mereka dalam persepsi 

konsumen. Penetapan posisi biasanya tidak menjadi masalah dan tidak 

menjadi hal yang penting jika barang-barang pengganti yang tersedia di 

masyarakat tidak terlalu banyak, dan persaingan belum menjadi hal-hal 

yang penting. Tetapi posisi menjadi hal yang penting jika persaingan 

menjadi semakin ketat. Salah satu cara yang dapat dilakukan produsen 

untuk mengetahui posisi persaingannya adalah dengan melihat persepsi 

pelanggan dalam hal menilai harga dan fasilitas kartu atau produk yang 

ditawarkan. Berbicara tentang posisi produk tidak terlepas dari persepsi, 

karena posisi produk pada dasarnya merupakan pandangan konsumen atas 

atribut produk yang akan menentukan posisi relatif dalam benak 

konsumen diantara produk lain yang ditawarkan. 

  Persepsi konsumen menjadi masalah yang sangat penting untuk 

menempatkan posisi produk berdasarkan atributnya karena persepsi 

merupakan faktor dasar yang mampu mendorong konsumen melakukan 

pembelian atau membentuk perilaku konsumennya. Persepsi terbentuk dari 

serangkaian informasi dan atribut yang terkait dengan produk atau jasa 

informasi, bisa terkait intrinsik yang terkait langsung dengan produk 

seperti warna, ukuran, dan lain-lain, atau yang bersifat ektrinsik yang tidak 

terkait langsung dengan produk seperti penempatan merek, harga, citra, 

fasilitas layanan atau pesan promosi/iklan. Berbagai kelebihan ditawarkan 

menjadi umpan dalam berpromosi. Konsumenpun dalam memilih produk 



pastinya memiliki berbagai pertimbangan baik pertimbangan yang berasal 

dari faktor intern maupun ekstern.  

  Oleh karenanya memahami perilaku pembeli atau konsumen 

merupakan salah satu upaya dalam meraih kesetiaan konsumen dalam 

menggunakan produk tersebut. Memberi kepuasan kepada konsumen 

merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahan. Pelanggan yang tidak puas akan membuat mereka lari ke 

pesaing, artinya perusahaan akan kehilangan konsumen. Kehilangan satu 

konsumen berdampak sangat besar baik dalam jangka pendek dalam 

bentuk kehilangan revenue penjualan dan dampak pertumbuhan 

perusahaan jangka panjang.  

  Melihat permasalahan yang ada tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengungkap kasus apakah harga dan fasilitas yang ditawarkan kartu Im3 

berpengaruh terhadap kesetiaan penggunanya. Karena bagaimanapun 

Loyalitas pelanggan akan memberikan nilai strategik bagi perusahaan 

yaitu: pembelian ulang, rekomendasi ke konsumen lain dan tidak tergoda 

produk jasa pesaing. Untuk itu penelitian ini diberi judul “STUDI 

PERSEPSI PELANGGAN TENTANG HARGA DAN FASILITAS 

TERHADAP KESETIAAN BAGI PEMAKAI KARTU IM3 INDOSAT 

DI KECAMATAN BOYOLALI”. 

 

 

 



B. Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang diatas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan 

dalam penelitian ini antara lain :  

1. Penelitian ini hanya berkaitan dengan harga dan fasilitas produk 

dari Indosat yaitu kartu Im3 dan pengaruhnya terhadap kesetiaan 

pelanggan. 

2. Studi kasus pada pemakai kartu Im3 di kecamatan Boyolali 

kabupaten Boyolali. 

 

C. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalah sebagai berikut : 

1.  Apakah harga mempunyai pengaruh terhadap kesetiaan 

pelanggan dalam menggunakan kartu Im3. 

2. Apakah fasilitas kartu Im3 mempunyai   pengaruh terhadap 

kesetiaan pelanggan dalam menggunakan kartu Im3. 

3. Apakah harga dan fasilitas kartu Im3 mempunyai   pengaruh 

terhadap kesetiaan pelanggan dalam menggunakan kartu Im3. 

 

 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan di atas tujuan dalam melakukan  penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kesetiaan pelanggan 

dalam menggunakan kartu Im3. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas produk terhadap kesetiaan 

pelanggan dalam menggunakan kartu Im3. 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga dan fasilitas produk terhadap 

kesetiaan pelanggan dalam menggunakan kartu Im3. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Peneliti  

Dapat memberi wawasan mengenai harga dan fasilitas produk 

juga pengaruhnya terhadap kesetiaan konsumen. Selain itu, dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan untuk mendukung penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Konsumen  

Dapat memberikan wawasan mengenai harga dan fasilitas produk 

Im3. Dan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang pengaruhnya harga dan fasilitas produk terhadap 

kesetiaan konsumen. 



3. Bagi Pihak INDOSAT 

 Penelitian ini bisa menjadi masukan kepada pihak INDOSAT 

dalam usaha mempertahankan  kesetiaan konsumennya. 

Mengingat pentingnya mempertahankan konsumen sama dengan 

mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

 

F. Sistematika Skripsi  

 Dalam hal ini penulis akan mengambarkan sedikit tentang 

materi yang akan penulis teliti. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian persepsi 

pelanggan, produk, macam-macam produk, harga, 

fasilitas kartu im3, kesetiaan pelanggan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Tempat Penelitian, 

Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Sampling, Variabel 

Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, 

Tehnik Analisis Data yang akan dilakukan. 



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Objek 

penelitian, penyajian data, analisis data, pembahasan dan 

hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


