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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Melihat perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, teknologi internet 

menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa dewasa ini. Hal ini 

didukung dengan data yang didapat dari website APJII (Assosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia) yang menunjukkan peningkatan jumlah pengguna jasa 

internet di Indonesia setiap tahunnya. 

Gambar 1.1.  

Diangram Pengguna Internet di Indonesia 

 

Sumber: http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Perusahaan AC. Nielsen (2011) 

menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah pengguna internet tersebut disebabkan 
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oleh kenyataan bahwa konsumen semakin memiliki pengetahuan, lebih banyak akses 

untuk mendapatkan informasi dan menginginkan penawaran yang sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan potensi yang cukup besar ini peran social media tidak dapat 

dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat.  

Salah satu turunan dari social media yang sangat populer dewasa ini adalah 

instant messaging. Instant messaging merupakan seperangkai teknologi komunikasi 

yang di gunakan berdasarkan pesan teks diantara dua pengguna atau lebih. Di era 

globalisasi ini instant messaging atau dalam Bahasa Indonesia disebut pesan singkat 

telah berkembang dalam rangka memenuhi keinginan pasar. Instant messaging tidak 

hanya terbatas mengirim pesan dalam bentuk huruf saja namun telah berkembang 

dengan serangkaian tambahan fitur–fitur yang membuat industri instant messaging 

lebih kompetitif. Dengan serangkaian fitur tambahan seperti fasilitas file sharing, 

sticker, emoticon, free call, voice note, dan sebagainya membuat instant messaging 

lebih diminati oleh pelanggan di Indonesia. 

Beberapa pelaku di industri instant messaging adalah Blackberry Messager, 

Yahoo Messager, LINE, Kakaotalk, WhatsApp, WeChat. Dalam penulisan ini, 

penulis melakukan penelitian terfokus pada instant messaging LINE dan Kakaotalk. 

  Penulis memperhatikan fenomena bahwa pengguna LINE lebih banyak 

daripada pengguna Kakaotalk. Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah penulis 

lakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan 25 orang mahasiswa 

mendapatkan beberapa informasi penting terkait alasan mengapa mahasiswa kurang 

meminati Kakaotalk, ditemukan masalah bahwa atribut social media yang dimiliki 

oleh Kakaotalk tidak terlalu memenuhi kriteria yang diinginkan oleh konsumen bila 

di bandingkan dengan atribut social media yang dimiliki oleh LINE. Diantara 25 

mahasiswa yang menjadi responden, seluruhnya merupakan pelanggan yang 

memiliki aplikasi Line dan Kakaotalk. Diantaranya, sebanyak  21 orang lebih sering 

menggunakan Line dan hanya empat orang yang lebih sering menggunakan 

Kakaotalk. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menemukan beberapa 

gejala diantaranya: 
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Tabel 1.1 

Kelebihan Dan Kekurangan LINE  

Sumber: Hasil Wawancara Pendahuluan Penelitian 

 

Tabel 1.2 

Kelebihan Dan Kekurangan KakaoTalk Berdasarkan Pendahuluan Penelitian 

Sumber: Hasil Wawancara Pendahuluan Penelitian 

 

LINE Positif Negatif 

 Jumlah pengguna lebih banyak Penggunaan di Blackberry lambat 

 Bisa komunikasi dengan semua 

device 

Terganggu oleh invite game 

 Tampilan bagus Penggunaan baterai lebih boros 

 Ada official account artis Themes bisa digunakan hanya di android 

dan ios 

 Mudah untuk share kontak Pesan terkadang tidak sampai 

 Sticker lucu Bila sinyal edge pesan tidak terkirim 

 Lebih simple dari kakao Sticker berbayar hilang saat aplikasi di 

install ulang 

 Terdapat fitur timeline penggun 

lainnya 

Sticker gratisannya kurang banyak 

  Games lebih banyak bayar 

KAKAO + - 

 Size aplikasi lebih kecil User masih sedikit 

 Sticker bisa bergerak Penggunaan kuota lebih besar 

karena sticker yang bergerak 

 Fasilitas free call menggunakan kuota 

lebih sedikit dari kakao 

Free Call sering putus2 

 Mendownload karena melihat iklan 

Bigbang, dan menginginkan sticker 

Bigbang 
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Dari hasil wawancara dengan pengguna, keluhan yang penulis dapatkan 

lebih ditekankan kepada kurangnya atribut social media yang diberikan Kakaotalk. 

Atribut social media merupakan bagian yang penting bagi sebuah perusahaan. Dari 

atribut social media yang baiklah yang akan berdampak pada niat referal dan niat 

retantion yang kuat dari pelanggan 

Kualitas atribut social media dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi konsumen atas atribut social media yang dialami dengan yang 

sesungguhnya diharapkan konsumen. Jika atribut social media yang dipersepsikan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen akan puas Jika atribut social media 

yang diterima melampaui harapan konsumen, maka konsumen akan lebih puas. 

Sebaliknya apabila atribut social media yang dirasakan lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka konsumen tidak puas.  

Penulis tertarik dengan permasalahan yang dihadapi Kakaotalk dan LINE 

ini, sehubungan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggannya 

agar  Kakaotalk dan LINE tetap digunakan oleh pelanggannya. Berkurangnya niat 

bertahan dan rekomendasi dari para pelanggan Kakaotalk merupakan sebuah masalah 

bagi perusahaan. Apakah atribut social media yang dinikmati pelanggan lebih rendah 

daripada harapan, sehingga berpengaruh pada niat bertahan dan rekomendasi dari 

pelanggan kurang maksimal?   

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian ini, tentang “Analisis Harapan, Kinerja, Dan Kepuasan Atribut Social 

Media LINE Dan KakaoTalk Serta Pengaruhnya Terhadap Niat Bertahan Dan 

Niat Merekomendasi” 

 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah penelitian, yaitu:    

1. Bagaimana persepsi konsumen tentang kinerja, harapan, dan kepuasan konsumen 

terhadap atribut social media LINE dan KakaoTalk ? 

2. Bagaimana niat konsumen bertahan dan niat konsumen merekomendasikan LINE 

dan Kakaotalk? 
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3. Apakah pengaruh konsumen tentang atribut social media terhadap niat untuk 

bertahan dan merekomendasikan LINE dan Kakaotalk? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi konsumen tentang kinerja, harapan, dan kepuasan 

konsumen terhadap atribut social media LINE dan KakaoTalk. 

2. Untuk mengetahui niat konsumen bertahan dan niat konsumen 

merekomendasikan LINE dan Kakaotalk. 

3. Untuk pengaruh konsumen tentang atribut social media terhadap niat untuk 

bertahan dan merekomendasikan LINE dan Kakaotalk. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan da pengetahuan mendalam mengenai 

atribut social media yang di miliki oleh LINE dan Kakaotalk yang berdampak 

terhadap niat bertahan dan merekomendasikan 

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat kebijakan pemasaran selanjutnya untuk mempertahankan pelanggan 

melalui atribut social media yang sesuai dengan harapan konsumen. 

3. Menjadi bahan masukan bagi penelitian lanjutan. 

 

1.5.  Kerangka Pemikiran 

Menurut Kotler dan Keller (2008:387) produk mempunyai lima kategori sebagai 

berikut : 

1. Barang nyata/berwujud murni (Pure tangible goods). penawaran hanya terdiri dari 

barang-barang berwujud tanpa disertai dengan jasa. Pada produk ini sama sekali 

tidak melekat jasa pelayanan. Contohnya sabun , pasta gigi, sampo dan lain-lain. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa (tangible goods with accompanying service). 

Dalam penawaranya barang ini disertai  dengan jasa. Barang berwujud dengan 

jasa pendukung terdiri atas tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau 
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beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya mobil 

dengan ruang pamer, komputer dengan instalasi dan aplikasinya, dan sebagainya. 

3. Barang campuran (hybrid). penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi 

yang sama. Contohnya adalah orang yang pergi ke restoran untuk membeli 

makanan dan pelayanan yang diberikan restoran tersebut. 

4. Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan (mayor service with 

accompanying minor goods and service). Penawaran terdiri atas suatu jasa utama 

bersama-sama dengan jasa tambahan dan atau barang-barang pendukung. 

Contohnya penumpang pesawat terbang membeli jasa transportasi yang dalam 

perjalananya disertai barang berwujud seperti makanan, minuman potongan tiket, 

dan majalah penerbangan. 

5. Jasa murni (pure service). Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa. Jasa 

menjaga bayi, jasa psikoterapi, dan jasa memijat. 

Dari kategori produk yang di jelaskan Line dan Kakaotalk termasuk ke 

dalam barang hybrid dimana dapat di klasifikasikan kembali pada jasa utama yang 

disertai dengan barang tambahan (mayor service with accompanying minor goods 

and service), karena produk utama dari instant messageing Line dan Kakaotalk 

adalah jasa layanan komunikasi dengan pelengkap berupa perangkat lunak berupa 

aplikasi Line dan Kakaotalk. 

Jasa yang ditawarkan menurut Kotler dan Armstrong (2010 : 269), memiliki 

empat karakteristik sebagai berikut : 

a. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, 

diraba, atau dicium sebelum terjadinya pembelian. 

b. Tidak Dapat Dipisahkan (inseparability) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan yang menghasilkan jasa, karena 

diproduksi dan dikonsumsi serentak. 

c. Bervariasi (variability) 

Memiliki jenis yang bermacam-macam, tergantung kepada yang menyediakan 

dan kapan serta dimana jasa tersebut disediakan.  
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d. Mudah lenyap (perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan 

datang. 

Menciptakan penawaran, pengiriman, dan gambaran yang berbeda kepada 

pelanggan merupakan solusi untuk memenangkan persaingan usaha. Penawaran 

dapat mencakup fitur-fitur inovatif yang membedakan perusahaan tertentu dengan 

perusahaan pesaingnya. 

Dalam memproduksi sebuah barang atau jasa terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan oleh produsen, adalah dengan atribut produk. Terdapat perbedaan 

antara attribut barang dengan attribut social media. Untuk produk LINE dan 

Kakaotalk penulis menggunakan atribut social media karena dirasa lebih spesifik 

mewakili setiap attribut yang di perlukan oleh konsumen dan harus di perhatikan 

oleh produsen sehingga dapat mempertahankan pelanggannya. 

Menurut Kietzmann, Hermkenz, & McCarthy (2011, 243), honeycomb 

framework of social media didasari oleh blok–blok yang memiliki fungsi tersendiri:  

Gambar 1.2 

Honeycomb of Social Media 

 

Sumber : Kietzmann, Hermkenz, & McCarthy (2011) 
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 Identity 

Identity mewakili sejauh mana pengguna mengungkapkan identitas mereka di 

dalam sebuah  sosial media. Hal ini mencakup pengungkapan informasi seperti 

nama, umur, jenis kelamin, profesi, lokasi, dan juga informasi yang 

menggambarkan pengguna dengan cara tertentu.  

 Conversations 

Conversations mewakili sejauh mana pengguna berkomunikasi dengan pengguna 

lain dalam  sosial media. Banyak situs media sosial yang dirancang terutama 

untuk memfasilitasi percakapan antara individu dan kelompok. Percakapan ini 

terjadi untuk berbagai macam alasan. Individu atau kelompok mengeluarkan isi 

di pikirannya melalui twitter yang biasa di sebut dengan “nge-twit”, membuat 

blog, dan sebagainya untuk bertemu orang-orang yang baru, menemukan cinta 

sejati,  membangun diri,  menemukan  ide-ide baru dan topik terkini. Orang - 

orang melihat media sosial sebagai cara untuk membuat pesan mereka didengar 

dan secara positif berdampak pada hal–hal kemanusiaan yang berkaitan dengan 

masalah lingkungan, isu-isu ekonomi atau perdebatan politik. 

 Sharing 

Sharing mewakili sejauh mana pengguna bertukar, mendistribusikan, dan 

menerima isi (content). Istilah  sosial sering diartikan sebagai pertukaran 

informasi antar individu. Di dalam banyak kasus, kehidupan bermasyarakat erat 

kaitannya dengan obyek yang memediasi ikatan antar individu,  alasan mengapa 

mereka bertemu secara online dan bergaul satu sama lain. 

  Presence 

Presence adalah dimana pengguna dapat tahu apakah pengguna lain dapat 

diakses. Ini mencakup  mengetahui di mana orang lain berada baik  di dunia 

maya dan atau di dunia nyata, dan apakah mereka dapat diakses atau tidak.  

 Relationships 

Relationship mewakili sejauh mana pengguna dapat terkait antar individu. 

Dengan berhubungan, berarti dua atau lebih pengguna memiliki beberapa alasan 

yang memandu mereka untuk berbincang, berbagi obyek sosial, bertemu, atau 

semata-mata hanya mendaftar sebagai teman atau penggemar. 

 Reputation 

Reputaion merujuk pada sejauh mana pengguna dapat mengidentifikasi posisi 

dirinya diantra individu lain dalam sosial media. Reputasi memiliki arti yang 

berbeda pada setiap  aplikasi media sosial. Dalam kebanyakan kasus, reputasi 

adalah masalah kepercayaan, namun karena teknologi informasi belum dapat 

menentukan dengan baik penentuan kriteria tersebut maka, pnilaian menjadi 



9 

 

 

 

sangat kualitatif. Situs media sosial yang bergantung pada Mechanical Turks 

yaitu alat yang secara otomatis menggabungkan informasi yang dihasilkan oleh 

pengguna untuk menentukan kepercayaan.  

 Groups 

Groups mewakili sejauh mana pengguna bisa membentuk sebuah komunitas. 

Semakin  populer sebuah jaringan tersebut, banyak pula komunitas–komunitas di 

dalamnya, pengikut, dan data pengguna lain di dalamnya. 

 

Dari attribut social media (Kietzmann, Hermkenz, & McCarthy, 2011, 243) 

hal yang berhubungan dengan Line dan Kakaotalk adalah Identity, Conversations, 

Sharing, Relationships, dan Groups, karena hanya atribut–attribut itulah yang 

terdapat pada produk Line dan Kakaotalk. 

Persepsi konsumen terhadap atribut social media yang positif maka 

diharapkan akan berdampak niat untuk merekomendasi dan bertahan. Secara 

sederhana, ketika konsumen merasa puas akan kinerja dari atribut social media yang 

di sediakan oleh perusahaan LINE dan KakaoTalk maka akan berpengaruh terhadap 

kesetiaan konsumen untuk tetap menggunakan jasa tersebut dan merekomendasikan 

kepada orang lain. 

Menurut Levolock & Wirtz (2004, hal. 352): 

“Loyalty is describe as a customer’s willingness to continue patronizing 

a firm over the long term, purchasing and using its goods and services on 

a repeated and preferably exclusive basis, and recommending the firm’s 

products to friends and associates.” 

 

Loyalitas menggambarkan tentang  kesediaan pelanggan untuk terus 

mempercayai perusahaan dalam jangka panjang, membeli dan menggunakan produk 

dan layanannya secara berulang, ketahanan akan tawaran produk sejenis dari 

produsen lain dan merekomendasikan produk perusahaan kepada teman atau rekan. 

Dari pengertian ini juga dapat diartikan bahwa loyalitas dibentuk oleh dua komponen 

yang penting. Loyalitas sebagai perilaku yaitu pembelian ulang yang konsisten dan 

loyalitas sebagai sikap positif terhadap suatu produk atau produsen (penyedia jasa). 

Loyalitas didapatkan dari perpaduan antara kepuasan dan keluhan 

konsumen. Sedangkan kepuasan pelanggan tersebut berasal dari seberapa besar 

kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan kepada pelanggan dengan 

meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang 
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dilakukan oleh konsumen. Kesetiaan pelanggan sangat penting artinya bagi 

perusahaan guna menjaga kelangsungan kegiatan usahanya. Pelanggan yang setia 

adalah mereka yang sangat puas dengan produk dan pelayanan yang telah diberikan, 

sehingga memiliki antusiasme untuk tetap mempercayai perusahaan tersebut. 

LINE dan Kakaotalk selaku penyedia jasa instant messaging, berusaha 

untuk mempertahankan loyalitas pelanggannya melalui pelayanan istimewa yang 

diberikan kepada setiap pelanggannya. Namun kegiatan mempertahankan loyalitas 

pelanggan bukanlah hal yang mudah, mengingat adanya data pengguna Kakaotalk 

yang tidak loyal yang didapat dari hasil wawancara dengan pengguna Line dan 

Kakaotalk serta berbagai keluhan tentang atribut sosial media dari pengguna yang 

telah diwawancara oleh penulis. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah: Persepsi konsumen atas atribut social media berpengaruh terhadap  niat 

bertahan dan niat merekomendasikan LINE dan KakaoTalk. 

 

  


