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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era sekarang, perkembangan teknologi semakin meningkat. Hal 

ini tercemin dari aktivitas masyarakat yang tidak pernah lepas dari internet. 

Dengan adanya internet masyarakat bisa terhubung dengan semua orang di 

seluruh dunia. Padahal sepuluh tahun yang lalu kata internet masih tabu di telinga 

masyarakat.  

Berdasarkan data dari pemerintah, pengguna internet di Indonesia sekitar 

88,1 juta dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia yang ada 252,4 juta, maka 

dapat dikatakan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 34,9%. 

Angka tersebut meningkat cukup banyak bila dibandingkan dengan tahun 2013 

dimana penetrasi internet baru mencapai 28,6%.(blog.idkeyword.com/profil-

pengguna-inertnet-di-indonesia-tahun-2015) 

Seiring dengan perkembangan internet, perusahaan – perusahaan provider 

saling berlomba untuk memberikan layanan internet terbaik kepada masyarakat, 

salah satunya adalah Telkomsel. Telkomsel telah mengeluarkan banyak produk 

yang telah digunakan oleh para pengguna provider Telkomsel. 

 

Tabel 1.1 

Daftar Peringkat Operator Selular Tahun 2014 

No Operator Teknologi Pelanggan 

1. Telkomsel GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA 109 JUTA 

2.  INDOSAT CDMA200 1X, EV-DO Rev 0, GSM, 

GPRS, EDGE, HSPA 

52 JUTA 

3. XL Axiata GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA 47 JUTA 

4. Telkom CDMA200 1x, EV-DO 18 JUTA 

5. Axis 1800 MHz, GSM, GPRS, EDGE, 

UMTS 

16 JUTA 
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6. Bakrie 

Telecom 

CDMA200 1x, EV-DO Rev A 15 JUTA 

7. Hutchison GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA 14 JUTA 

8. Smart 

Telecom 

CDMA200 1x, EV-DO Rev B 8 JUTA 

9. Mobile-

8/Smartfren 

CDMA2000 1x, EV-FO Rev B 7 JUTA 

10. Ceria 

Mobile 

Mcdma2000 1x, EV-DO Rev A 800 Ribu 

(Sumber: www.pozmo.com) 

 

Gambar 1.1 

Grafik Penggunaan Ulang Pada Provider 

 

(Sumber: Riset oleh APJII dan PUSKAKOM UI  tahun 2015) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa. Telkomsel mendapatkan peringkat 

pertama untuk pengguna terbannyak pada tahun 2014 dengan jumlah pelanggan 

sebesar 109 juta. Namun dari gambar diatas, ternyata Telkomsel mendapat 

mendapat peringkat ke 3 dalam hal loyalitas pelanggan dalam penggunaan ulang 

berdasarkan pengalaman setelah menggunakan. Dari kedua data diatas, dilihat 

pengguna Telkomsel lebih banyak dari pada provider lain, akan tetapi ada 

penurunan dalam hal penggunaan ulang yang membuat Telkomsel turun 

http://www.pozmo.com/
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peringkat. Loyalitas pelanggan atas penggunaan suatu produk secara berulang 

tentu saja dapat dipengaruhi pada bagaimana kualitas produk tersebut pada saat 

digunakan. Namun, selain dari kualitas produk tentu juga dari kualitas pelayanan 

pada produk tersebut yang dapat menimbulkan loyalitas pelanggan pengguna 

Telkomsel. 

Telkomsel memiliki banyak jenis paket seperti Facebook, Flash, Hootroad, 

dan LTE uuntuk digunakan dalam paket internet, masyarakat sering 

menginginkan paket data yang memiliki kecepatan dalam mengakses. Seperti hal 

nya provider Telkomsel yang memberikan pelayanan dengan paket data yang 

super cepat yang dinamakan paket Flash yang memiliki kecepatan dalam jaringan 

sangat cepat.  

 

Gambar 1.2 

Logo FLASH 

 

 

Akan tetapi karena produk paket data Flash ini mengutamakan besarnya 

data dengan banyak kuota yang diberikan, tentu saja membuat masyarakat minat 

untuk menggunakan produk ini. Akan tetapi di waktu tertentu Telkomsel FLASH 

sering adanya hambatan koneksi, ditambah lagi untuk di daerah – daerah terpencil 

sinyal tidak terjangkau.(http://rumahcahaya.com/telkomsel-flash-anda-

bermasalah/ , diunduh pada tanggal 10 Februari 2016, jam 17.00).  

http://rumahcahaya.com/telkomsel-flash-anda-bermasalah/
http://rumahcahaya.com/telkomsel-flash-anda-bermasalah/
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Kualitas pelayanan Telkomsel FLASH juga mendapatkan keluhan dari 

pengguna, seperti lambatnya penangann dan adanya perlakuan yang tidak sopan 

saat berinteraksi dari customer service dari Telkomsel FLASH untuk masa aktif 

paket. Pelayanan ini sangat buruk dari perusahaan seluler seperti telkomsel, dan 

pengaktifan paket internet yang selalu eror dan mengakibatkan pulsa terpotong 
(http://m.kaskus.co.id/thread/5546f0eb60e24b9e1f8b4568/thread/5611fd8e48177e

9d678b4567/?ref=postlist-188&med=hot_thread, diunduh tanggal 22 Februari 

2016, jam 15.00). Berdasarkan kominfo standar kualitas pelayanan meliputi 

standar ketersediaan layanan, pemenuhan permohonan pasang baru, penyelesaian 

keluhan pelanggan dan pemulihan layanan. 

 Tanpa disadari para pelanggan dari telkomsel beralih ke provider lain. 

Disaat tersebut loyalitas dari pelanggan yang sering menggunakan porduk 

provider telkomsel lambat laun berkurang. Dengan keingintahuan tentang alasan 

kenapa banyak pengguna Telkomsel Flash untuk tidak berlangganan lagi, maka 

dilakukan wawancara terhadap beberapa orang yang pernah menggunakan 

Telkomsel Flash dan dengan yang sudah tidak menggunakan Telkomsel Flash. 

Persaingan antara provider satu sama lain sangat ketat pada saat sekarang 

ini, banyak provider lain seperti XL, Indosat, 3 dan lain – lain bersaing untuk 

meningkatkan kinerja dari produk mereka untuk dapat diterima oleh 

penggunanya. Seperti hal nya Telkomsel yang mengeluarkan banyak produk 

seperti Simpati Loop, Telkomsel Facebook dan Telkomsel Flash yang dimana 

memiliki kinerja yang berbeda sesuai keinginan penggunanya. Untuk dapat 

bersaing Telkom Flash harus dapat meningkatkan kualatis produk. Namun pada 

kenytaannya masih ada masalah yg timbul di Telkom Flash sehingga loyalitas 

pelanggan menurun. 

Terdapat beberapa keuntungan strategis bagi perusahaan tentang pentingnya 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Griffin dalam Foster (2008:170) 

menyatakan bahwa sukses setidaknya 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 provider seluler harus menyusun 

strategi yang lebih akuran, diantaranya adalah meningkatkan kualitas layanan dan 

http://m.kaskus.co.id/thread/5546f0eb60e24b9e1f8b4568/thread/5611fd8e48177e9d678b4567/?ref=postlist-188&med=hot_thread
http://m.kaskus.co.id/thread/5546f0eb60e24b9e1f8b4568/thread/5611fd8e48177e9d678b4567/?ref=postlist-188&med=hot_thread
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kualitas produk. Serta mengetahui posisi pesaing dan memperkirakan pangsa 

pasar. Tjiptono dan Chandra (2012 : 74) menyatakan bahwa dalam rangka 

menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan organisasi harus 

berkualitas. Istilah kualitas sendiri mengandung berbagai macam penafsiran, 

karena kualitas memiliki sejumlah level universal sama dimanapun, kultural 

tergantung system nilai budaya, sosial ) dibentuk oleh kelas sosial ekonomi, 

kelompok etnis, keluarga, teman sepergaulan), dan personal (tergantung preferensi 

atau selera setiap individu). Secara sederhana, kualitas bisa diartikan sebagai 

produk yang bebas cacat. Dengan kata lain, produk sesuai dengan standar target, 

sasaran atau persyaratan yang bisa didefinisikan, diobservasi dan diukur. Namun, 

definisi berbasis manufaktur ini kurang relevan untuk sector jasa. Oleh sebab itu, 

pemahaman mengenai kualitas kemudian diperluas menjadi fitness for use dan 

confermance to requirements. Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran 

produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. Istilah nilai (value) 

seringkali digunakan untuk mengacu pada kualitas relative suatu produk dikaitkan 

dengan harga produk bersangkutan. 

Kotler (2009 : 6) mendefinisikan produk sebagai suatu yang dapat 

ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan,dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dapat 

dikalsifikasikan menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan wujudnya seperti 

barang yang tidak tahan lama (nondurable goods), barang tahan lama (durable 

goods), jasa (service). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui apakah benar 

terjadi pengaruh dari kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada produk Telkomsel Flash di Bandung. Dengan judul yang peneliti 

angkat “PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS 

PELAYANAN PADA PRODUK PAKET TELKOMSEL FLASH 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI BANDUNG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kualitas produk, kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan 

pada produk paket Telkomsel FLASH di Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada 

produk paket Telkomsel FLASH di Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

pada produk paket Telkomsel FLASH di Bandung? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap  

loyalitas pelanggan pada produk paket Telkomsel FLASH di Bandung? 

 

1.3 Maksud Masalah dan Rumusan Masalah  

1.3.1 Maksud Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah Masyarakat atau pengguna Telkomsel Flash di kota Bandung. Dengan 

tenggang waktu yang dilakukan dalam penelitian ini selama empat bulan terhitung 

dari bulan November sampai bulan Februari. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengidentifikasi bagaimana kualiatas produk dan kualitas pelayanan dalam 

mempengaruhi loyalitas pelanggan yang ditujukan kepada Bandung. 

Peneliti melihat banyak masyarakat Bandung yang menggunakan produk 

Telkomsel FLASH ini, dan banyak juga yang telah menggunakan produk ini 

namun mengganti ke provider lainnya. Peneliti melihat pelanggan yang berpindah 

mengatakan bahwa produk Flash memiliki harga sedikit mahal dari yang provider 

lain. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa produk Telkomsel Flash 

merupakan produk yang sangat bagus dengan segala fitur yang diberikan. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini memiliki pengaruh : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan pada produk paket Telkomsel FLASH di Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan pada loyalitas 

pelanggan pada produk paket Telkomsel FLASH di Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan pada produk paket Telkomsel FLASH di 

Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau 

yang disebut dengan penelitian deskriptif. Adanya keraguan terhadap teori itu 

muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian 

aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa 

melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun 

mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, dapat meningkatkan 

penjualan. Selain itu dapat mengetahui bagaimana kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dari Telkomsel FLASH di 

Bandung. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sekitar 3 bulan mulaidari bulan Oktober 2015 

sampai Februari 2016. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Bandung. 

 

 

 

 


