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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Banyak orang dengan sedikit atau tanpa pengalaman marketing sama 

sekali menganggap marketing sebagai studi tentang penjualan. Dalam lingkungan 

bisnis yang turbulen saat ini, setiap bisnis harus menang dalam market yang terus 

berubah. Karena itulah, marketing harus juga diinterpretasikan sebagai “dealing 

with the market”. Ini berarti perusahaan harus secara dinamis dan intensif 

berinteraksi dengan market-nya, yang dalam hal ini adalah konsumen. Melalui 

berbagai interaksi yang intensif dengan market, perusahaan tidak hanya mampu 

berorientasi ke market tersebut, namun juga akan mampu “melebur” di dalamnya 

sehingga perusahaan secara pasti dapat mengetahui apa yang diinginkan 

konsumen. (Kertajaya, 2002:xxxiv)

Aset terpenting sebuah perusahaan yang marketing-oriented adalah merek-

merek dengan tingkat kesetiaan konsumen yang tinggi. Menurut Aaker

(1991:39), loyalitas merupakan aspek inti dari suatu ekuitas merek. Artinya, 

sebuah merek dianggap merupakan ekuitas besar bagi perusahaan bila memiliki 

banyak konsumen yang sangat loyal pada merek tersebut.

Kesetiaan konsumen pada merek kesayangannya jadi semakin luntur pada 

era informasi ini, terutama karena terlalu banyak “godaan” datang dari merek lain. 

Namun, pada saat konsumen semakin menurun loyalitas mereknya, justru hal 

tersebut jadi semakin penting bagi sebuah perusahaan. (Kertajaya, 2002:39-40)

Manusia dengan segala keterbatasannya selalu berusaha untuk 

mengembangkan dirinya, meningkatkan taraf hidupnya dan memenuhi segala 

kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut adalah sebagai salah satu cara 

pemenuhan kepuasannya. Semakin terpenuhi kebutuhan mereka, semakin besar 

pula rasa ketidakpuasannya untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang 

telah dimilikinya. Oleh karena adanya permintaan (demand) yang terus 
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meningkat, produsen mencoba memenuhinya dengan membuat produk-produk 

pemuas kebutuhan.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Pelanggan dan Pasar Seluler

Sumber: Pyramid Research
(http://firmansyah2308.wordpress.com)

Tebel di atas menunjukan bagaimana pertumbuhan pasar seluler di 

Indonesia. Prediksi dari tahun 2005-2011, Indonesia masuk ke dalam peringkat 4 

dunia dengan pertumbuhan jaringan teknologi seluler sekitar 4.7% atau sekitar 

74juta net additions. Melihat data di atas, sebenarnya Indonesia merupakan negara 

yang berkompeten dalam meningkatkan pelayanan nilai tambah atau Value Added 

Services (VAS) baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan. Indonesia 

merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang terbilang tinggi dan 

belum sepenuhnya dapat menikmati layanan ini, sehingga kesempatan untuk 

memperoleh pelanggan seluler masih terbuka. Sebagaimana berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh BMI mengenai Industry Trends – Mobile Sector

Growth Markets 2005-2011

Rank Country
Net Additions

(million)
% World
Net Adds

1 China 318m 20.2%

2 India 240m 15.3%

3 USA 77m 4.9%

4 Indonesia 74m 4.7%

5 Brazil 59m 3.8%

6 Pakistan 56m 3.5%

7 Russia 54m 3.5%

8 Nigeria 35m 2.2%

9 Mexico 33m 2.1%

10 Germany 24m 1.5%

11 Algeria 23m 1.5%

12 South Africa 23m 1.4%

Total 1,014m 64.6%
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pada tahun 2004 sampai dengan 2011 di Indonesia, ternyata produk 3G untuk 

jaringan internet sudah mulai digemari dan dilirik oleh pelanggan seluler. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Indonesia juga memiliki pasar dengan daya saing yang 

tinggi di industri seluler untuk tingkat global maupun regional.

Pengguna seluler di Indonesia mencapai sekitar 160 juta orang, meski 

jumlah ini tidak mutlak karena jumlah tersebut dihitung dari jumlah kartu (sim 

card) yang digunakan, (Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi, Titon Dutono, www.kapanlagi.com).

Kegunaan seluler yang semakin meningkat ini karena dipacu adanya 

perubahan gaya hidup yang semakin dinamis akibat dampak globalisasi ekonomi, 

sosial-budaya dan politik yang tidak mengenal batas antara negara yang satu 

dengan negara lainnya. Dalam era globalisasi segalanya bersifat dinamis, sehingga 

keberadaan jasa telekomunikasi akan mampu mengantisipasi perkembangan yang 

akan terjadi masa kini maupun yang akan datang.

Melihat fenomena ini, para penyedia layanan jasa telekomunikasi 

(provider), baik GSM maupun CDMA, saling berlomba dalam menarik minat para 

pengguna seluler. Berbagai cara mereka tempuh guna menonjolkan keunggulan 

dari produk yang mereka miliki.

GSM adalah sebuah sistem telekomunikasi terbuka, tidak ada pemilikan 

(non-proprietary) yang berkembang secara pesat dan konstan. Keunggulan 

utamanya adalah kemampuannya untuk internasional roaming. Ini memberikan 

sebuah sistem yang standar tanpa batasan hubungan pada lebih dari 159 negara. 

Dengan GSM satelite roaming, pelayanan juga dapat mencapai daerah-daerah

yang terpencil. Sistem ini berbeda dengan generasi pertama dalam sistem 

wireless, karena GSM memakai teknologi digital dan metode transmisi time 

division multiple access. Voice atau suara di-encode secara digital melalui sebuah 

encoder unik, yang mana mengemulasi karakteristik dari pembicaraan manusia. 

Metode transmisi ini membuat rasio data/informasi sangat efisien.

(www.total.or.id)

CDMA merupakan standar protokol telekomunikasi seluler, yang 

dikembangkan oleh Quallcom, Amerika Serikat, dan diperkenalkan secara 
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komersial pertama kali pada tahun 1996. CDMA memiliki dua keunikan khusus 

dibandingkan GSM, yaitu frekuensi dan waktu yang dipergunakan sama dan data 

yang dikirimkan melalui proses pengkodean terlebih dahulu, sehingga 

penggunaan spektrum frekuensi lebih efektif dan aman. Teknologi CDMA juga 

memberikan kualitas suara yang lebih jernih, mengurangi kemungkinan terjadinya 

“drop-call”, dan kecepatan download data yang lebih tinggi. Keunggulan 

teknologi CDMA yang paling utama yaitu tarifnya yang sangat murah. Ini terjadi 

karena 4 alasan, yaitu :

1. antena CDMA memiliki jangkauan lebih luas dari GSM;

2. kapasitas pelanggan yang bisa dilayani oleh pemancar CDMA jauh lebih 

banyak dibandingkan GSM;

3. lebih mudah untuk menambah pemancar karena semua antena beroperasi 

pada frekuensi yang sama; dan

4. perangkat yang bisa digunakan oleh teknologi sebelumnya atau 

setelahnya.

(Company Profile PT. Smart Telecom).

Hingga kini sudah ada sebelas provider komunikasi yang berinvestasi di 

Indonesia untuk melayani seluruh kebutuhan komunikasi masyarakat

(kapanlagi.com). Perusahaan provider yang berbasis GSM merupakan 

perusahaan-perusahaan besar dan “pemain lama” di industri seluler di Indonesia. 

Tiga perusahaan yaitu Telkomsel, Indosat, dan Exelcom adalah “penguasa” pasar 

industri seluler di Indonesia. Sedangkan provider-provider berbasis CDMA 

merupakan “pemain baru” di industri ini. Esia, Flexi, dan Smart merupakan 

“pemain baru” yang mencoba bersaing dengan provider GSM dalam 

“memperebutkan” market share di industri seluler di Indonesia.

Market share seluler di Indonesia pada akhir 2007 telah menembus angka 

100juta. Nilai ini meliputi market selular dan market FWA. Dari nilai sekian, 

hanya 10% dikuasai produk FWA (10,5juta), dan sisanya (95,5juta) dikuasai 

produk-produk selular. Perkiraan jumlah nomor (dalam ribu unit) dan market 

share per operator dipaparkan dalam gambar berikut.
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Gambar 1.1 Market Share Industri Seluler Indonesia

      Sumber: http://nukov.net/wiki/

Berdasarkan gambar di atas dilihat dari sisi perangkat, suite GSM

menguasai 94juta nomor, dan suite CDMA menguasai 12juta nomor. Namun 

hitungan ini amat kasar, dan belum memperhitungkan operator-operator yang baru 

tumbuh di akhir 2007. Ini menunjukkan persaingan yang sangat sengit terjadi di 

pasar seluler Indonesia. Hal ini tentu memacu keseriusan operator dalam 

memberikan layanan akses internet kepada pelanggan. Namun tetap saja dominasi 

tiga perusahaan besar, yaitu Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo masih belum 

mampu didekati oleh para kompetitor.

Namun tetap saja para konsumen memilih dan menggunakan jasa suatu 

provider atas referensi tertentu, tidak selalu melihat seberapa besar perusahaan 

tersebut. Sebagian konsumen tertarik karena suatu provider menyediakan layanan 

dengan tarif murah. Beberapa konsumen menginginkan kualitas dalam kegiatan 

komunikasinya, seseorang tidak peduli akan tarif yang mahal asalkan ia dapat 

berkomunikasi dengan lancar dimanapun tanpa ada gangguan sinyal. Ada juga 

konsumen yang tertarik pada provider karena iklannya, warna tulisan dan 

gambar/foto, lay out serta desainnya. Semua kebutuhan konsumen tersebut tidak 

semua dapat dipenuhi oleh satu provider. Untuk itu provider harus memilih 

segmen pasar yang akan dimasuki dan paling menguntungkan bagi perusahaan 

dalam jangka panjang. Dalam menentukan target market maka diperlukan analisis 

pasar yang mendalam.
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Provider memiliki kepentingan untuk memperhatikan berbagai atribut 

yang terdapat dalam suatu produk. Menurut Tjiptono (2003;103), “atribut 

produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian”. Agar suatu produk yang 

dibutuhkan dan diinginkan dibeli oleh konsumen, maka produk tersebut harus 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Selain itu 

perusahaan harus memasarkan produknya lebih baik dibandingkan dengan 

pesaing. Bahkan saat ini industri telekomunikasi semakin diramaikan dengan 

adanya mobile internet. Fasilitas ini menawarkan konsumen untuk menggunakan 

internet di handphone-nya.

Beragam pilihan fitur yang ditawarkan selain menguntungkan juga 

menyulitkan konsumen untuk menentukan produk mana yang paling memuaskan 

harapan mereka. Banyak perusahaan sudah mengklaim, bahwa mereka telah 

memuaskan para pelanggannya. Namun diantara mereka, masih cukup banyak 

pula yang belum yakin, bahwa para pelanggannya telah menjadi pelanggan yang 

loyal. Padahal, loyalitas merupakan kunci utama bagi perusahaan dalam menjamin 

profitabilitas jangka panjang. Mereka semua menyadari bahwa untuk mencapai 

loyalitas pelanggan dibutuhkan perjalanan yang panjang. Perusahaan memang 

perlu membuktikan kepada pelanggannya dengan memberikan produk yang 

berkualitas secara konsisten di setiap interaksi dalam kurun waktu yang panjang. 

Untuk itu, perlu melakukan perbaikan atribut produk secara terintegrasi yang baik

dari sudut pandang pelanggan. Di tambah lagi Pemerintah, dalam hal ini 

kementerian komunikasi dan informasi, kini tengah fokus pada langkah 

pemerataan dan kualitas layanan komunikasi. Target sebelumnya seperti 

penentuan tarif terjangkau dinilai telah cukup memadai. "Operator jangan hanya 

menjual saja tapi harus memperhatikan kualitas. Jika operator tidak 

memperhatikan kualitas akan kami denda," (Direktur Telekomunikasi, Direktorat 

Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Titon Dutono) (www.kapanlagi.com).

Dengan mengetahui pentingnya atribut-atribut mana yang diharapkan oleh 

konsumen serta dengan mengetahui sejauh mana produk yang ditawarkan 

perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan, maka perusahaan 



Bab I Pendahuluan 7

diharapkan dapat mengetahui dengan cara apa ia dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumennya bahkan sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Loyalitas pelanggan yang dikemukakan oleh penulis disini adalah loyalitas 

pelanggan dari pengguna internet Smart di Bandung.

Loyalitas pelanggan adalah sesuatu yang lebih daripada sekedar pembelian 

berulang. Banyak yang masih menyangka bahwa jika pembeli membeli produk 

terus menerus, sudah pasti dia adalah pelanggan loyal. Adanya rekomendasi 

sebuah produk dari pelanggan kepada orang-orang terdekat adalah indikator 

terbaik dari sebuah loyalitas. Ini menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

“berkorban” bagi perusahaan. Saat pelanggan merekomendasikan sesuatu, ini 

menunjukkan bahwa mereka menerima lebih dari sekedar nilai ekonomis yang 

baik dari sebuah produk. Pelanggan ini mempertaruhkan reputasinya. Dan 

pelanggan akan berani mempertaruhkan reputasinya hanya jika mereka sangat 

loyal kepada produk tersebut. Kesetiaan konsumen pada merek kesayangannya 

jadi semakin luntur pada era informasi ini, terutama karena terlalu banyak 

“godaan” datang dari merek lain. Namun, pada saat konsumen semakin menurun 

loyalitas mereknya, justru hal tersebut jadi semakin penting bagi sebuah 

perusahaan. (Kertajaya, 2006:72)

Berdasarkan paparan di atas, kondisi inilah yang menarik perhatian penulis 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Atribut Produk 

Internet dengan Loyalitas Pelanggan Internet PT. Smart Telecom Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, salah satunya adalah atribut produk. 

Oleh karena itu fokus masalah dalam penelitian ini adalah loyalitas konsumen 

yang ditempatkan dalam konteks atribut produk internet Smart di Bandung

.
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut:

1. Bagaimana kebijakan perusahaan terhadap atribut produk internet Smart?

2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap atribut produk dan loyalitas 

pelanggan dari produk internet Smart?

3. Seberapa besar hubungan antara atribut produk internet Smart dengan

loyalitas pelanggan internet Smart di Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Kebijakan perusahaan terhadap atribut produk internet Smart.

2. Tanggapan konsumen terhadap atribut produk dan loyalitas pelanggan dari 

produk internet Smart.

3. Besarnya hubungan atribut produk internet Smart dengan loyalitas 

pelanggan. 

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat dan sejalan dengan tujuan penelitian, yakni: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian 

lebih lanjut dalam penelitian tentang manajemen pemasaran, khususnya 

yang berkaitan dengan penetapan atribut produk yang dapat 

mempengaruhi loyalitas konsumen. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

langsung maupun tidak langsung bagi:  

a. Penulis

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

pemahaman masalah mengenai atribut produk dan loyalitas konsumen, 

serta membandingkan teori yang dipelajari dengan fakta yang ada di 

lapangan.
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b. Perusahaan yang diteliti 

Diharapkan hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

mengevaluasi dan mengkaji ulang atribut-atribut produk yang 

diterapkan selama ini agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.

c. Pihak lain yang berkepentingan

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan 

informasi terutama bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai atribut produk serta 

loyalitas konsumen.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Semakin kompleksnya masalah pemasaran menyebabkan perusahaan-

perusahaan yang ada saling bersaing memperebutkan pasar karena perusahaan 

merupakan salah satu unit ekonomi yang pada umumnya mengejar keuntungan. 

Dan dalam situasi bersaing yang ketat ini, perusahaan dituntut untuk selalu dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dimana dalam melakukan 

pembelian suatu produk konsumen lebih selektif dan selalu membuat 

perbandingan terhadap suatu produk dengan produk lainnya.

Kegiatan pemasaran bukan hanya sekedar penjualan atau periklanan, tetapi 

berpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam 

pemenuhan kebutuhannya, manusia mempunyai preferensi yang berbeda dari 

produk maupun jasa yang dibutuhkan mereka. Disamping itu, semakin banyak 

pula pilihan yang tersedia bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya. Karena itu pemasar harus berusaha 

mengidentifikasikan preferensi tersebut dan memuaskan kebutuhan konsumen.

Menurut Kotler (2005:10), pemasaran adalah:

“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 
yang bernilai dengan pihak lain”.
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Sedangkan menurut American Marketing Association seperti yang 

dikutip oleh Kotler (2005:10), pemasaran adalah: 

“Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, 
penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk 
menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 
organisasi”. 

Dari definisi-definisi mengenai pemasaran di atas, pada dasarnya 

pemasaran mempunyai tujuan dan persepsi yang sama dan dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran merupakan suatu aktivitas yang mencakup perencanaan, 

pembuatan produk, penetapan  harga, promosi produk, dan pendistribusian produk 

melalui proses pertukaran dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia.

Sedangkan definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Amstrong 

(2004:16) adalah  sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 
pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan 
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran 
demi mencapai tujuan organisasi.”

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran tidak 

hanya berfungsi untuk menentukan dan meningkatkan permintaan di pasar, tetapi 

juga merubah dan mengurangi permintaan tersebut. Jadi manajemen pemasaran 

berusaha mengatur tingkat, waktu dan susunan dari permintaan yang ada, agar 

dapat membantu organisasi mencapai sasarannya.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa dan 

bagaimana strategi yang dijalankan atau dipakai menghadapi lingkungan eksternal 

dan internalnya. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran 

yang disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix).

Adapun pengertian bauran pemasaran yang dikemukakan oleh Alma 

(2004:205) adalah sebagai berikut:

“Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, 

agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling 

memuaskan”.



Bab I Pendahuluan 11

Sedangkan menurut Kotler, Hermawan Kartajaya, Hool Den Huan, 

dan Sandra Liu (2004:66), bauran pemasaran adalah:

“Marketing mix merupakan ‘integrating the company’s offer and access’, 
dimana tawaran perusahaan yang terdiri dari produk (product) dan harga 
(price) harus diintegrasikan dengan baik dengan akses (access) yang mencakup 
saluran distribusi (place) dan komunikasi (promotion) untuk menciptakan 
suatu kekuatan marketing di pasar”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan serta semua ini 

ditujukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen.

Menurut Alma (2004:3), terdapat empat komponen yang tercakup dalam 

kegiatan marketing mix yang terkenal dengan sebutan 4P yang terdiri dari 1. 

Product, 2. Price, 3. Place, dan 4. Promotion.

Produk merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Jika tidak ada 

produk, tidak ada pemindahan hak milik, sehingga tidak ada kegiatan marketing. 

Semua kegiatan marketing lainnya dipakai hanya untuk menunjang gerakan 

produk. Hal yang harus diingat adalah bagaimana hebatnya usaha promosi, 

distribusi dan penetapan harga, jika tidak diikuti dengan produk yang bermutu dan 

disenangi oleh konsumen, maka usaha marketing mix ini tidak akan berhasil. Oleh

karena itu perlu dikaji produk apa yang akan dipasarkan, bagaimana selera 

konsumen masa kini, dan apa kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu produk 

yang dihasilkan harus mempertimbangkan “product features”, yaitu model, rupa, 

ciri-ciri istimewa, dan atribut dari produk tersebut (Alma, 2004:205).

Menurut Tjiptono (2007:103), atribut produk adalah:

“Atribut produk adalah unsur–unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian”.
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Atribut produk tersebut meliputi: 

1. Merek

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, warna, 

desain, gerak, atau kombinasi atribut–atribut produk lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk 

pesaing.

2. Kemasan. 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus 

(wrapper) untuk suatu produk.

3. Pemberian Label (labelling). 

Labelling berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari 

suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan 

penjual.

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Services)

Layanan pelengkap (supplementary services) dapat diklasifikasikan 

menjadi delapan kelompok, yaitu informasi, konsultasi, order taking, 

hospitality, caretaking, expection, billing, dan pembayaran.

5. Jaminan (Garansi)

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila 

produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau 

dijanjikan.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2004:347), atribut produk 

meliputi:

1. Kualitas Produk

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya; kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, 

ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan 

atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan.
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2. Fitur Produk

Fitur produk merupakan alat persaingan untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya. Menjadi 

produsen yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap 

bernilai menjadi salah satu cara yang efektif untuk bersaing.

3. Gaya dan Desain Produk

Konsep desain lebih luas dibandingkan gaya. Gaya semata-mata 

menjelaskan penampilan produk tertentu. Gaya yang sensasional mungkin 

akan mendapatkan perhatian dan mempunyai nilai seni, tetapi tidak selalu 

membuat produk tertentu berkinerja lebih baik. Sedangkan desain bukan 

sekedar tampilan saja, tetapi termasuk ke dalam jantung produk. Desain 

yang baik dapat memberikan konstribusi dalam hal kegunaan produk dan 

juga penampilannya.

Adapun definisi produk menurut Kotler dan Armstrong (2003:337)

adalah :

“Produk adalah semua yang ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau 

keinginan pemakainya”.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk 

yang akan dibuat dan ditawarkan harus memiliki kualitas, kinerja, dan manfaat 

yang terbaik yang senantiasa didasarkan pada kebutuhan dan keinginan para 

pelanggannya. Apabila produk yang dibuat dan ditawarkan dapat memuaskan 

pelanggan, maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara semua 

pihak. Oleh sebab itu, perusahaan harus memberikan perhatian lebih terhadap 

produk yang dihasilkannya.

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dan 

terciptanya loyalitas pelanggan. 
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Berbagai upaya dilakukan suatu perusahaan untuk memperoleh loyalitas 

pelanggan, baik melalui pemberian fasilitas-fasilitas khusus bagi pelanggan yang 

sedang dan sudah menggunakan / mengkonsumsi produk tersebut. Loyalitas dapat 

terbentuk apabila seorang konsumen merasa puas terhadap produk yang telah 

dibelinya, dimana pembelian dilakukan setelah melalui proses pembuatan 

keputusan pembelian, sehingga konsumen yang puas tersebut memutuskan untuk 

membeli kembali produk perusahaan di waktu mendatang. 

Menurut Tjiptono (2000:111), definisi loyalitas adalah sebagai berikut:

“Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap produk 

atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang 

konsisten”.

Sedangkan menurut Lovelock (2004:352), loyalitas adalah:

“Loyalty is describe 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 product to friends 
and associates”.

Konsumen yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan. 

Bagaimana menilai konsumen itu loyal atau tidak, Tjiptono (2000:107-108)

mengemukakan beberapa karakteristik dari pelanggan yang loyal, diantaranya 

adalah:

1.   Melakukan pembelian ulang yang konsisten

2.   Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain

3. Konsumen tidak mudah beralih pada produk pesaing

Untuk dapat menjadi loyal, seorang pelanggan harus melalui beberapa 

tahap. Proses ini lama, dengan penekanan dan perhatian yang berbeda untuk 

masing-masing tahap. Karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang berbeda. 

Dengan memperhatikan masing-masing tahap dan memenuhi kebutuhan dalam 

setiap tahap tersebut, peluang perusahaan lebih besar untuk membentuk calon 

pembeli menjadi pelanggan yang loyal. Melalui penanganan atribut produk yang 

berorientasi kepada kebutuhan dan keinganan pelanggan diharapkan akan mampu 

meningkatkan loyalitas pelanggan di masa yang akan datang.
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membuat suatu hipotesis terhadap masalah penelitian, bahwa jika atribut produk

yang diterapkan baik maka loyalitas pelanggan akan meningkat.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam penyusunan 

laporan ini adalah metode eksplanatori dan jenis penelitian yang digunakan adalah 

survei. Metode ini dipakai untuk menentukan suatu ekspalanasi keterkaitan sebab-

akibat valid atau tidak.

Adapun pengertian metode eksplanatori menurut Umar (2002:36) adalah:

“Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau 

bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah 

penelitian eksplanatori yang bermaksud untuk memberikan penjelasan hubungan 

kausalitas antara variabel bebas atribut produk (X) dan variable terkait loyalitas 

pelanggan (Y) melalui pengujian hipotesis sekaligus melakukan eksplanasi.

Dalam penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dari responden 

dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan 

dipaparkan secara eksplanatif dan pada akhir penelitian akan dianalisis untuk 

menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini (Effendi, 2003:3), 

dengan jenis studi kasus sebagai berikut:

1. Pengumpulan data : Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari objek 

yang diteliti.

2. Penyajian data : Menyajikan data yang didapat dari objek yang di 

teliti.

3. Penganalisaan data : Menganalisa data yang didapat dari objek yang 

diteliti dalam penelitian. 

Dari hal tersebut di atas dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai objek yang diteliti dan akan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan.
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Sedangkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penyusun 

adalah:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data 

primer yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Kuesioner

Yaitu penulis memberikan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-

pertanyan yang dijawab oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam 

objek penelitian. Pengisisan kuesioner ini didasarkan atas pengetahuan 

dan pengalaman pihak yang bersangkutan sesuai dengan penelitian 

yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung kepada manajemen PT. Smart 

Telecom untuk memperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian. Data yang dikumpulkan ini nantinya akan 

diikutsertakan dalam analisis maupun sebagai dasar untuk menyusun

kuesioner.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data teoritis yang berkaitan dengan variabel-

variabel yang diteliti dalam skripsi ini melalui sumber bacaan guna 

mendapatkan data-data sekunder untuk dijadikan sebagai landasan teori.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. Smart 

Telecom yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 546 Bandung. Penelitian ini 

dilaksanakan terhitung mulai bulan Oktober 2009.


