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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia bisnis dewasa ini intensitasnya semakin tinggi, 

bahkan persaingan terjadi hampir pada seluruh sektor bisnis. Produsen atau 

perusahaan mempunyai strategi  masing-masing dalam bersaing di pasaran. 

Menurut Gunawan Adisaputro (2010: 17) perusahaan memerlukan strategi dan 

rencana pemasaran sebagai berikut: (1) Perusahaan memiliki visi, misi, tujuan, 

dan sasaran yang harus dicapai. Strategi ingin memastikan bahwa misi, tujuan, 

dan sasaran ini dapat direalisasikan seperti yang direncanakan. (2) Dalam 

merealisasikan tujuan diatas, perusahaan menghadapi risiko pasar karena adanya 

persaingan dari perusahaan lain yang menghasilkan produk sejenis maupun 

produk subtitusi. Strategi diperlukan untuk memenangkan persaingan sehingga 

diperoleh tingkat penjualan dan profit yang memadai sesuai dengan risiko yang 

dihadapi. (3) Dalam menjalankan strategi dan rencana pemasarannya perusahaan 

memiliki berbagai keterbatasan sumberdaya misalnya permodalan, kualitas 

sumberdaya, penguasaan teknologi dan informasi pasar. Strategi berusaha untuk 

mengatasi keterbatasan ini dan mampu memanfaatkan berbagai sumberdaya 

yang dimiliki secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun 

strategi yang digunakannya dan berbagai rencana sebagai implementasi strategi 

tersebut. 

Setiap perusahaan dituntut harus mampu menunjukkan keunggulan 

kompetitifnya melalui upaya-upaya yang kreatif dan inovatif sehingga produk 

atau jasa yang dihasilkan menjadi pilihan dari banyak pelanggan, yang pada 

akhirnya diharapkan pelanggan menjadi loyal.  Pelanggan yang loyal adalah 

salah satu yang harus dijaga perusahaan karena memberikan nilai tersendiri atau 

keuntungan bagi perusahaan. Kualitas produk dan harga merupakan salah satu 

kunci utama bagi kepuasan pelanggan. Pada akhirnya hal ini akan memberikan 

nilai loyalitas yang tinggi terhadap produk tersebut. Pelanggan kini mempunyai 

tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena pelanggan dihadapkan 
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pada berbagai macam pilihan barang atau jasa yang dapat mereka beli. Jadi 

dalam hal ini produsen dituntut untuk harus memberikan kualitas produk dan 

harga yang dapat diterima, agar pelanggan memberikan timbal balik yang serupa 

dan tidak beralih ke produk lainnya. Pelanggan yang loyal akan memungkinkan 

mereka untuk melakukan pembelian secara ulang atau terus menerus. Menurut 

Griffin dalam Foster (2008: 170) menyatakan bahwa sukses tidaknya suatu 

perusahaan dalam menciptakan pelanggan yang loyal sangat bergantung pada 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai, dan secara terus menerus 

berupaya untuk memperbaikinya. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang 

dan kumulatif. Sebagai usaha untuk mendapatkan pelanggan yang loyal,  maka 

perusahaan harus menyusun strategi yang lebih akurat, di antaranya adalah 

meningkatkan kualitas produk dan menetapkan harga yang layak menurut 

pelanggan atas kinerja produk tersebut serta mengetahui posisi pesaing dan 

memperkirakan besarnya pangsa pasar. 

Menurut Kotler (2006) citra merek adalah penglihatan  dan kepercayaan 

yang terpendam di benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di 

ingatan konsumen. Citra merek yang baik akan berdampak positif terhadap 

perusahaan karena dapat memberikan kepuasan dan kualitas terhadap pelanggan, 

sehingga dapat meningkatkan daya tarik pelanggan untuk menggunakan suatu 

produk tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa citra merek merupakan asset 

penting yang harus dijaga perusahaan atas persepsi pelanggan terhadap produk 

yang akan memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan-perusahaan yang 

menciptakan barang-barang elektronik yang canggih, contohnya handphone. 

Handphone dapat dikatakan sebagai smartphone apabila mempunyai fitur-fitur 

yang canggih. Fitur tersebut diantaranya adalah fitur yang memiliki kemampuan 

„mengganti‟ sebuah alat yang tadinya berbentuk fisik menjadi „virtual‟. 

Smartphone masa kini sudah dilengkapi dengan jaringan 4G LTE, sehingga 

banyak konsumen yang beralih ke smarthphone dengan jaringan 4G LTE 

termasuk pada kalangan mahasiswa. Mahasiswa dalam kesehariannya tidak 
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terlepas dari menggunakan internet. Internet digunakan oleh mahasiswa sebagai 

sarana untuk berkomunikasi, mencari informasi, dll. 

Akses internet menjadi kebutuhan primer bagi mahasiswa masa kini. 

Untuk mengakses internet, membutuhkan paket data atau kuota internet. 

Tersedia banyak paket data dengan berbagai merek yang beredar di pasaran, 

salah satunya adalah paket data/kuota IM3 Ooredoo. Setiap merek memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memiliki harga yang variatif. 

Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai 

“PENGARUH HARGA, CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PEMBELIAN KUOTA IM3 

OOREDOO 4G LTE (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB UMS)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada pembelian 

kuota im3 ooredoo 4G? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

pembelian kuota im3 ooredoo 4G? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

pembelian kuota im3 ooredoo 4G? 

4. Apakah harga, citra merek, kualitas produk secara bersamaan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pembelian kuota im3 ooredoo 

4G? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan peneilitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pada 

pembelian kuota im3 ooredoo 4G. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan pada 

pembelian kuota im3 ooredoo 4G. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk teerhadap loyalitas pelanggan 

pada pembelian kuota im3 ooredoo 4G. 

4. Untuk menganalisis pengaruh harga, citra merek, kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan pada pembelian kuota im3 ooredoo 4G. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat atau kegunaan penilitian yang dilakukan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

     Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membuktikan teori loyalitas yang 

di pengaruhi oleh variabel-variabel harga, citra marek, kualitas produk dan 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen 

pemasaran pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai harga, citra merek, kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan. 

2) Penelitian ini dapat menambah wawasan atas persaingan dunia bisinis 

yang semakin ketat. 

b. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini sebagai masukan perusahaan dalam menentukan 

strategi pemasaran dan menentukan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

c. Bagi Universitas 

Memberikan tambahan kajian teori kepustakaan yang terutama 

berhubungan dengan loyalitas pelanggan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Guna mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam 

penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini membahas latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini membahas mengenai literatur 

landasan-landasan teori yang berisi pengertian dan teori yang berkaitan dengan 

harga, citra merek, kualitas produk dan loyalitas pelanggan yang diharapkan 

mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti, membahas 

mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

penelitian. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN : Bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang terdiri atas: Jenis penelitian, definisi Operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, metode analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini membahas 

hasil pelaksanaan penelitian, pengujian data, analisis data, hasil analisis data dan 

pembahasannya. Dalam bab ini juga dijelaskan dan dibandingkan pula hasil 

yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. 

 

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

  

 

 


