
  

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan semakin 

gencar dalam pemasarannya untuk menarik dan mempertahankan 

konsumennya. Perusahaan yang paling memiliki peluanguntuk dapat 

memenangkan persaingan adalah perusahaan yang mendesain dan menuyusun 

strategi dari program pemasaran yang lebih unggul di bandingkan pesaingnya. 

Selain itu juga perusahaan di tuntut untuk menciptakan, mempertahankan dan 

meningkatkan kepuasan konsumen pada suatu produk yang di tawarkan. 

Hanya perusahaan –perusahaan yang mampu mengimbangi pasar yang 

mampu bertahan dan teruseksis di dunia bisnis sekarang ini. 

(www.eprints.upnjatim.ac.id) 

 Perusahaan juga harus malakukan kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dapat digunakan perusahaan untukmemberikan informasi kepada konsumen 

mengenai produk yang mereka hasilkan dan mempromosikan produk mereka 

secara tepat di benakkonsumen. Salah satu kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengkomunikasikan produk yang mereka hasilkan adalah 

dengan melakukan kegiatan periklanan. Media yang digunakan yaitu televise, 

radio, majalah, atau surat kabar dan lain – lain. (www.marketing.co.id) 

 Banyaknya pengguna selular menjanjikan parapengusaha yang bergerak di 

bidang jasa operator GSM berlomba-lomba menawarkan produk unggulan 

mereka untukmenarik pelanggan. Berdasarkan triwulan dan 

forecastuntukmaret 2003 – juni 2011 operator seluler untuk Indonesia meliputi 

: PT telekomunikasi seluler (telkomsel), PT indosat Tbk ( PT satelit palapa 

Indonesia (satelinda) ), PT XL Axianta Indonesia Tbk ( PT Excelkomindo 

pratama Tbk), PT Telekomunikasi Indonesia ( Telkom Flexi), 3 indonesia ( PT 

hutchison CP Telecommunication), Natrindo Telepon Seluler ( Axis), PT 

http://www.marketing.co.id/


 

Smartfren Telecom Tbk dan PT sampoerna Telekomunikas 

Indonesia(Ceria).(www.reportlinker.com) 

Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan Telepon Seluler GSM 

No.  Nama Perusahaan  Jumlah 

Pelanggan  

Teregistrasi  Tervalidasi  

1.  PT Telkomsel (30 Juni 

2008)  

50.548.000  50.548.000  47.000.000  

2.  PT Indosat (31 Maret 

2008)  

25.750.628  25.750.628  22.040.881  

3.  PT Excelcomindo 

Pratama (30 Juni 2008)  

22.423.262  22.423.262  13.667.000  

4.  PT NTS (12 Juli 2008)  591.990  591.990  92.097  

5.  PT HCPT (30 Juni 

2008)  

3.209.196  3.209.196  2.520.627  

6.  PT Mobile-8 Telecom 

(16 Juli 2008)  

3.772.079  3.078.569  1.798.458  

7.  PT Sampoerna TI (29 

Pebruari 2008)  

405.287  405.287  325.869  

8.  PT Smart Telecom (16 

Juli 2008)  

504.330  504.330  403.464  

Total  106.701.141  106.007.631  32.491.599  

Sumber :ditjen postel 

Table 1.2 

Daftar Peringkat Operator Selular di Indonesia 

No Operator Technology pelanggan 

1 Telkomsel GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 

HSPA 

109 JUTA (2011) 

2 INDOSAT CDMA200 1X, EV-DO Rev 0, 52 JUTA (2011) 

http://www.reportlinker.com/


 

GSM, GPRS, EDGE, HSPA 

3 XL Axiata GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 

HSDPA 

47 JUTA (2011) 

4 Telkom CDMA2000 1x, EV-DO 18 JUTA (2011) 

5 Axis 1800 MHz,GSM, GPRS, EDGE, 

UMTS 

16 Juta (2011) 

6 Bakrie 

Telecom 

CDMA200 1x, EV-DO Rev A 15 Juta (2011) 

7 Hutchison GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 

HSPA 

14 Juta (2011) 

8 Smart 

telecom 

CDMA200 1x, EV-DO Rev B 8 Juta (2011) 

9 Mobile-8 / 

Smartfren 

CDMA2000 1x, EV-FO Rev B 7 Juta (2011) 

10 Ceria 

Mobile 

Mcdma2000 1x, EV-DO Rev A 800 Ribu (2008) 

(www.pozmo.com, 10 Januari 2014) 

 

HCPT hadir di 67 kota di Jawa dan Bali pada Juni 2007 dan Agustus 2007 

layanannya mencakup Sumatera. Sedangkan Kalimantan dan Sulawesi pada akhir 

2008. "3" didistribusikan oleh satu distributor nasional dan enam distributor 

regional yang melingkupi area Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa 

Timur dan Bali. Pada 2010 HCPT melakukan ekspansi jaringan ke Kalimantan 

Tengah, sebagai provinsi ke-23 jangkauan layanan Tri. 

(http://www.datacon.co.id/) 

Mulai 15 Agustus 2010, sinyal Tri dapat dinikmati oleh masyarakat 

Pontianak. Hadirnya Tri di Pontianak sekaligus menandai jangkauan Tri telah 

merambah hingga 24 provinsi di Indonesia. 

 "Kehadiran kami di Pontianak membuktikan keseriusan untuk terus 

berekspansi ke penjuru Indonesia menghadirkan akses komunikasi bagi 

masyarakat Indonesia. Fakta ini juga menekankan komitmen Tri dalam keseriusan 

http://www.datacon.co.id/


 

menjalankan bisnis telekomunikasi di Indonesia, karena sejauh ini Tri adalah satu-

satunya operator yang melakukan perluasan jaringan tercepat dalam kurun waktu 

tiga tahun bahkan perluasan ini masih akan terus berlanjut," ujar Presiden Direktur 

Tri Manjot Mann melalui keterangan resminya, Senin (16/8/2010). 

(http://techno.okezone.com) 

Terlebih, kata Hermansyah, Tri telah memperluas jangkauannya hingga 

mencakup sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia dengan sejumlah 

pelanggan sebanyak 21 juta pada 2012. 

Layanan 2G, EDGE, dan teknologi HSDPA Tri kini terbentang di seluruh 

pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. "Cakupan 

layanan Tri telah melayani 81 persen penduduk Indonesia dengan sinyal di lebih 

dari 3.200 kabupaten di 24 provinsi," kata Hermansyah, dalam media workshop di 

Bandung, Rabu (20/2/2013). (www.techno.okezone.com) 

Berdasarkan data yang penulis peroleh, menunjukan bahwa PT. Hutchison 

Tri mengalami penurunan dari segi peringkat namun mengalami perluasan dalam 

segi wilayah jaringan, yang pada tahun 2007 Tri hanya mencakup 23 provinsi di 

Indonesia dan pada tahun 2010 Tri memperluas wilayah jaringan menjadi 24 

provinsi di Indonesia hingga tahun 2013 Tri belum menambah lagi wilayah 

jaringan di Indonesia. Penurunan peringkat PT Hutchison dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Untuk 

memastikan faktor – faktor yang mempengaruhi penurunan peringakat yang 

terjadi pada PT Huthison Tri, maka penulis mencari sumber yang menjadi acuan  

dalam menegerjakan skripsi ini. 

Dalam penelitian sebelumnya menunjukan bahwa kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah kualitas pelayanan.Hal 

ini mungkin saja menjadi salah satu faktor masalah yang sedang dialami oleh PT. 

Hutchison Tri. 

Salah satu sumber yang digunakan oleh penulis sebagai acuan adalah 

penelitian  yang ditulis oleh  Mohammad Iqbal Tawakkal pada tahun 2013 dalam 

penelitiannya yang berjudul PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN ( Studi kasus pada Layanan Listrik 

Prabayar di PT. PLN Area Bandung ) menunjukan bahwa analisis koefisien 

http://techno.okezone.com/
http://www.techno.okezone.com/


 

determinasi menghasilkan 58,67%. Artinya kepuasan konsumen pemakai jasa 

listrik prabayar dipengaruhi sebesar 58,67 % oleh kualitas pelayanan sedangkan 

sisanya 41,33 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur oleh penulis. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ternyata t hitung = 11,79 > t 

tabel = 1,633 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen, sehingga hipotesis yang diajukan penulis 

adalah “Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada PT. PLN (Persero) Area Bandung”, 

Selain itu juga dalam penelitian sebelumnya yang ditulis olehAria, Jeffry 

pada tahun 2010 yang berjudul PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN COFFEE BREAK S CAFE 

BANDUNG menunjukan bahwa, tanggapan terhadap kualitas pelayanan 

berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan baik, karena memiliki nilai sebesar 

3,94 artinya kepuasan konsumen terhadap kinerja Coffee Break s Cafe dapat 

dinilai baik, dengan nilai rata-rata keseluruhan pernyataan sebesar 3,94 yang 

berada pada interval 3,40-4,19. sedangkan tanggapan konsumen terhadap 

kepuasan yang diharapkan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan 

memuaskan adalah sebesar 3,92 artinya kualitas pelayanan yang diharapkan 

konsumen pada Coffee Break s Cafe dirasakan memuaskan yang berada pada 

interval 3,40 4,19. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, 

diperoleh nilai rs sebesar 0.973. Karena nilai rs berada diantara 0,80 1,00 maka 

hubungan antara kualitas jasa dengan kepuasan konsumen dapat dikatakan sangat 

kuat. besarnya Koefisien determinasi sebesar 94,67%, artinya kualitas jasa 

mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 94,67%, sisanya sebesar 5,33% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terukur. Dari penelitian uji hipotesis 

diperoleh nilai t tabel sebesar 1,672. Oleh karena itu dengan nilai thitung lebih 

besar dari ttabel (33,14 > 1,672), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

kualitas jasa berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

 

 



 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ HUBUNGAN KUALITAS LAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN KARTU 

PASCABAYAR TRI”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Menurut uraian latar belakang yang menyangkut pelaksanaan kegiatan 

periklanan oleh karu prabayar Tri dan axis, maka ada beberapa hal yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas layanan dari produk katru pascabayar Tri?  

2. Bagaimana kepuasan konsumen kartu pascabayar Tri? 

3. Bagaimana hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan konsumen 

pada perusahaan karu pascabayar Tri? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisis. Serta menginterpretasikan data sebagi data yang dibutuhkan guna 

menyusun proposal penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam 

memperolaeh gelar Sarjana pada Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen. Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kualitas layanan produk katru pascabayar Tri 

2. Untuk mengetahui kepuasan konsumen perusahaan kartu pasbayar Tri. 

3. Untuk mengetahui hubungan kualitas layanan pada kepuasan konsumen 

perusahaan karu pascabayar Tri. 

1.4 Hasil Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi beberapa pihak. 



 

1. Bagi Akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengembangan ilmu kepada pembaca khususnya yang 

berhubungan dengan periklanan tepatnya mengenai analisis tanggapan 

konsumen dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

2. Bagi Praktisi, dapat digunakan sebagai masukan atau informasi dalam 

melakukan perbandingan dengan kenyataan yang terjadi di dunia usaha 

serta melatih kemampuan berpikir secara sistematis.  

1.5. Metode Penelitian 

 Metode merupakan cara utama yang dipergunakan dalam menyampaikan 

tujuan, misalnya untukmenguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik 

dan alat – alat tertentu. Cara tersebut digunakan selama penelitian 

memperhitungkan kewajaran di tinjau dari penelitian secara situasi 

penelitian.Dalam menggunakan metode ini, penulis menggunakan metode 

deskriptip.Nazir ( 2003: 54 ) mendefinisikan sebagai berikut : metode deskriptip 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu 

system pemikiran ataupun seuatu kelas pribadi. 

 Tujuan dari penelitian deskriptip ini adalah membuat suatu deskriptip, 

gambaran atau lukisan secara sistemaatis,factual dan akurat mengenai fakta – 

fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Disini penulis 

menggunakan metode survey dalammelakukan penelitian tentang pengaruh 

kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada perusahaan kartu pascabayar 

Tri, menurut Nazir ( 2003 : 56 )  metode surveyadalah penyelidikan yang di 

adakan untukmemperoleh fakta – fakta, gejala – gejala yang ada dan mencari 

keterangan – keterangan yang factual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau 

politik suatu kelompok ataupun daerah. 

 Disamping penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data pun diperlukan untuk keperluan penelitian. Halini 

sangat penting karena pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan data yang 

tersedia.Sesuai dengan metode penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis 

menggunakan penelitian lapangan sebagai teknikuntuk mengumpulkan 



 

data.Penelitian lapangan ( field research ) yaitu mengadakan penelitian secara 

langsung kepada konsumen dengan menyebarkan kuisioner. 

1.6. Lokasi  dan Waktu 

 Tempat dilaksanakannya penelitian adalah di Bandung dengan sasaran 

responden pengguna jasa operator selular yang berada di Bandung.Sedangkan 

ntuk penelitian direncanakan bulan oktober 2013 hingga selesai. 


