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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Polis Pemerintah Republik Indonesia diatur dalam undang-undang 

no.36, tahun 1999 tentang telekomunikasi, menyatakan bahwa Pemerintah 

terbuka untuk kemunculan pemain baru di sektor telekomunikasi. Polis 

tersebut menjadi awal persaingan bisnis di sektor ini. Banyak perusahaan 

telekomunikasi bersaing ketat untuk pangsa pasar karena masih banyak 

potensi bisnis di sektor ini. Perkembangan jumlah pelanggan telepon seluler 

di Indonesia dianggap sangat tinggi, sedangkan tingkat penetrasi pasar 

telekomunikasi belum maksimal, sebagaimana dibuktikan dengan tingkat 

kepadatan telepon seluler di Indonesia yang sekitar 76,48% (Ditjen Postel, 

2010). Pasar telepon seluler di Indonesia didominasi oleh tiga operator 

utama, yaitu Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo. Telkomsel adalah 

operator selular terbesar di Indonesia yang menyediakan operasi layanan 

seluler pada jaringan dual-band (900-1800 MHz) dan 3G di Indonesia 

dengan jaringan independen internasional di 197 negara. Kebanyakan 

pelanggan Telkomsel adalah pengguna kartu Simpati (Dimyati, 2015). 

 Dominasi telkomsel didunia telekomunikasi, tidak menjamin 

menahan diri terhadap pesaing dalam penurunan ARPU (Average Revenue 

Per Users). Meski tingkat ARPU Telkomsel lebih tinggi dari rata-rata 
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industri ada penurunan ARPU tahunan terjadi. Meningkatnya jumlah kartu 

telepon seluler alternatif yang bersedia di pasaran karena meningkatnya 

jumlah produsen kartu telepon seluler yang beroperasi harus menjadi 

perhatian khusus bagi Telkomsel. Pilihan bagi pelanggan untuk 

menggunakan lebih dari satu kartu dari operator lain mempengaruhi 

intensitas pelanggan untuk menggunakan produk Telkomsel, khusunya 

kartu Simpati (Dimyati, 2015).  

Penurunan pertumbuhan pasar dan kompetisi pasar sektor komunikasi 

menyebabkan perusahaan cenderung mempertahankan pangsa pasarnya 

dengan berfokus pada mempertahankan pelanggan lama (Lee dan Feick, 

2001). Mengembangkan hubungan jangka panjang dan saling 

menguntungkan dengan pelanggan dapat mempertahankan yang sudah ada 

dan dapat merangsang pengaruh positif dari mulut ke mulut yang 

merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mempengaruhi pelanggan 

baru dan pada akhirnya meningkatkan pangsa pasar dan perusahaan yang 

profitability (Dimyati, 2015).  

Loyalitas pelanggan menunjukkan perilaku yang dimaksudkan 

keterkaitan dengan produk atau jasa. Hal ini termasuk kemungkinan 

pembelian mendatang atau pembaharuan kontrak jasa atau sebaliknya, 

seberapa mungkin konsumen akan beralih ke penyedia jasa atau merek lain 

(Salnes, 1993).  
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Kepuasan pelanggan adalah awal dalam menciptakan retensi 

pelanggan, namun perlu dicatat bahwa bukan hanya kepuasan pelanggan 

tetapi juga membentuk perilaku kepercayaan terhadap merek atau produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan dan memastikan pelanggan untuk 

mengulang pembelian yang selama ini menjadi pelanggan retensi untuk 

perusahaan (Kotler et al. 2010). Kepuasan pelanggan sebagai alat utama 

untuk mengelola retensi pelanggan menjadi perhatian utama dalam literature 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dimyati (2011) menyimpulkan 

bahwa kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan 

nasabah. Kepuasan kostumer juga secara signifikan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan (retensi) (Peltier et al, 2002).  

Citra merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan feature, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli, bukan 

hanya sekedar simbol yang membedakan produk `perusahaan tertentu 

kompetitornya ( Kotler, 2000). Merek adalah nama, istilah, tanda simbol 

atau desain, atau kombinasi dari semua yang diharapkan dapat 

mengidentifikasi produk penjual ke produk yang dijual oleh penjual 

kelompok dan diharapkan dapat membedakan produk kompenser (Kotler 

dan Keller). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian Mohamad 

Dimyati (2015),Penelitian lainnya dilakukan oleh Nilla Kasuma Dewi,SE, 

Gus Andri.,MM, Sepris Yonaldi,SE.,MM (2012), Penelitian lainnya 
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dilakukan oleh T.C.E. Cheng, L.C.F. Lai, A.C.L. Yeung di Universitas 

Hong Kong mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Dengan penjelasan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari 

penelitian ini menawarkan solusi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, 

dengan menguji variabel yang berpengaruh secara positif terhadap loyalitas 

pelanggan Sim Card Telkomsel yaitu citra dan kepuasan pelanggan kartu 

Sim Card Telkomsel pada Mahasiswa FEB UMS. Dengan Judul “Analisis 

Pengaruh Citra merek  dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Sim Card Telkomsel  (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB 

UMS)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan Sim Card Telkomsel secara parsial? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan Sim Card Telkomsel secara parsial? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Sim Card Telkomsel 

secara simultan? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan berdasarkan latar 

belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara citra merek 

terhadap loyalitas pelanggan Sim Card Telkomsel secara parsial. 

2. Untuk menganalis pengaruh yang signifikan antara kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Sim Card Telkomsel secara 

parsial. 

3. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara citra merek dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas Sim Card Telkomsel secara 

stimulan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan peneliti mengharapkan penelitian ini dapat 

menjadi manfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Sebagai tambahan pustaka dan bahan rujukan untuk penelitian yang 

selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi pengalaman dalam menganalisa suatu masalah 

sekaligus menambah keterampilan dalam memecahkan sesuai dengan 

teori yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah. 
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3. Bagi Pihak Lain

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan informasi tentang 

bagaimana menciptakan loyalitas pelanggan. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan disajikan secara sistematika sedemikian 

rupa, sehingga apa yang penulis kemukakan dapat dipahami dengan mudah. 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan  teori-teori yang diperlukan untuk menjelaskan 

variabel-variabel pada penelitian ini. Selain itu dalam bab ini 

diuraikan pula mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang berisi tentang penggunaan metode penelitian, 

definisi, teknik pengumpulan data dan teknik menganalisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis, pengujian data, dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan berisikan 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


