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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini, internet sudah dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok yang 

harus ada dan dimiliki oleh setiap orang (BPS, 2013). Jika Anda ingat awal mula 

internet masuk ke Indonesia, kecepatan untuk mengaskses masih dikisaran kilobytes. 

Namun, seiring berkembangnya teknologi koneksi internet pun kian hari kian cepat. 

Berikut grafik proyeksi tahun 2013 - 2015 pengguna internet Indonesia keluaran 

APJII: 

 

Gambar 1.11 Grafik proyeksi pengguna internet di Indonesia 

(Sumber : diolah peneliti dari APJII, Data Statisik BPS dan Kominfo) 
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 Koneksi yang kian cepat tersebut sangat berkaitan dengan melonjaknya 

jumlah obyek yang berkomunikasi dan volume data yang dilewatkan membuat 

kebutuhan akan bandwidth semakin besar. Oleh karena itu, semua koneksi yang 

sebelumnya menggunakan kabel tembaga sudah mulai digantikan dengan fiber optik 

yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Selain itu, jaringan fiber optik 

menghasilkan koneksi yang lebih stabil dan tidak terganggu oleh gelombang 

elektromagnetik, serta lebih aman dari serangan petir. 

 Beberapa perusahaan yang menggunakan internet fiber optik antara lain First 

Media, Telkom Indonesia, Biznet, FiberNet. Fiber optik merupakan inovasi dalam 

penggunaan internet. 

 PT Telekomunikasi  Indonesia Tbk (Telkom) tak tinggal diam di pasar ritel 

pasca ditutupnya layanan Fixed Wireless Access (FWA), Flexi. Operator pelat  merah 

ini telah menyiapkan layanan triple play yang menawarkan akses Internet, Internet 

Protocol TV (IPTV), dan telepon  rumah dengan brand dagang IndiHome untuk 

menerobos pasar ritel telekomunikasi nasional. Kekuatan dari IndiHome ada pada 

infrastruktur Fiber To The Home (FTTH) yang mampu menawarkan kecepatan akses 

internet hingga 100 Mbps.  

“Memasuki minggu ketiga, penjualan IndiHome sudah mendapatkan 45 ribu 

pelanggan baru. Target tahun ini, pelanggan IndiHome adalah tiga juta pengguna. 

Pasokannya berasal dari satu juta pengguna Speedy lama yang migrasi dan dua juta 

hasil nett sales,” ungkap Direktur Consumer Telkom Dian Rachmawan kepada 

sejumlah media, kemarin. (Adaptasi dari : www.indotelko.com) 

 Dalam kalkulasi Dian, apabila target pelanggan IndiHome tercapai, akan ada 

tambahan Rp 1,25 triliun diluar target Rp 8,25  triliun bagi pendapatan direktorat 

consumer yang dipimpinnya. (Adaptasi dari : www.indotelko.com) 

"Jika di 2016, ada tambahan pelanggan yang sama bisa dapat pendapatan Rp 18-an 

triliun dan di 2017 bisa tembus sekitar Rp 21 triliun, maka saya tegaskan kepada 

armada, ini titik tak bisa kembali, win or die,” tegasnya. (Adaptasi dari : 

www.indotelko.com) 

http://www.indotelko.com/
http://www.indotelko.com/
http://www.indotelko.com/
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 Beliau menambahkan, guna memanjakan pelanggan, sedang dipikirkan skema 

bundling lebih dasyat yakni dengan menambahkan layanan wifi.id dan bisa menelpon 

ke nomor Telkomsel secara gratis. (Adaptasi dari : www.indotelko.com)  

 Kotler dan Amstrong (2003:22) menyatakan bahwa sesuai dengan konsep 

produk, konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja 

terbaik, dan sifat terbaik dan bahwa organisasi harus mencurahkan tenaganya untuk 

melakukan perbaikan produk secara terus menerus. Perusahaan yang mampu 

memuaskan pelanggan dan memiliki konsumen yang setia cenderung mampu 

bertahan dalam kondisi perekonomian saat ini.  

 Penawaran upgrade produk harus diimbangi dengan kualitas produk agar 

konsumen tetap menjadi pelanggan produk tersebut. Telkom harus terus 

mengembangkan produknya agar tetap dapat menjadi pilihan utama konsumen dalam 

industri telekomunikasi dan internet jaringan broadband. Selanjutnya penulis 

melakukan pra survey terhadap 30 orang responden pelanggan telkom. Hasil pra 

observasi yang dilakukan penulis, menemukan hanya terdapat 6 orang responden 

yang melakukan upgrade speedy ke IndiHome dan sisanya 24 responden tidak 

melakukan upgrade speedy ke IndiHome. Berdasarkan wawancara lebih lanjut 

dengan beberapa orang responden yang tidak melakukan upgrade karena komunikasi 

pemasaran yang kurang efektif antara Telkom 147 sebagai representatif marketing 

telkom dengan teknisi di plaza telkom setempat dan mereka menyatakan bahwa 

terdapat banyak keluhan mengenai masalah jaringan IndiHome. Padahal mereka 

menganggap seharusnya kualitas jaringan IndiHome lebih baik dari kualitas jaringan 

speedy. Menurut Pramudyo (2012) bila kepuasan konsumen dapat tercipta dengan 

baik, ini merupakan keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan. Cara memuaskan 

konsumen, perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dan mendapat pangsa 

pasar yang lebih luas, karena bagi perusahaan, salah satu faktor penentu kesuksesan 

dalam menciptakan loyalitas para pelanggannya adalah menciptakan kepuasan. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putu Ayu Yulia dan Ni 

Made Rastini (2014) hasil analisis data kualitas produk memiliki pengaruh positif 

http://www.indotelko.com/
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signifikan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan 

dengan nilai koefisien jalurnya masing-masing adalah 0,435 dan 0,589, sehingga 

besarnya pengaruh total adalah 0,493. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas produk, 

maka konsumen merasa terpuaskan dalam menggunakan produk, dan dengan senang 

hati mereka akan menyarankan pada orang lain untuk menggunakan produk 

perusahaan sehingga akan berdampak pada pada loyalitas, 

 Harga yang terjangkau dan kualitas yang baik dari IndiHome memungkinkan 

adanya kepuasan konsumen dan akan menarik konsumen baru sehingga diharapkan 

akan membuat konsumen loyal pada akhirnya. Muwarni (2004) menemukan bahwa 

kualitas produk secara langsung dan tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 Strategi yang harus dikembangkan dalam inovasi produk baru adalah dengan 

bagaimana Telkom dapat mengkomunikasi kan produk nya ke konsumen. 

Komunikasi pemasaran yang di lakukan oleh Telkom dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam membeli produk IndiHome. 

 Sejak Telkom mengelola bisnis fixed broadband untuk segmen konsumer 

selama sekitar 10 tahun, sampai dengan saat ini baru bisa melakukan penetrasi 

terhadap 3 juta rumah tangga. Tahun 2015, Telkom memasang target tinggi yakni ada 

5 juta pelanggan fixed broadband alias menambah 2 juta pelanggan dalam 1 tahun. 

(http://www.indotelko.com) 

 Menurut penelitian yang dilakukan Nandan Limakrisna (2008) hasil analisis 

data dalam analisa variabel komunikasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan 

memiliki tingkat korelasi yang kuat sebesar 0,683 dan memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan antara variabel komunikasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan. 

 Hal ini berarti semakin baik komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan akan membuat pelanggan loyal terhadap produk yang di tawarkan. 

Komunikasi pemasaran yang dilakukan berupa promosi melalui iklan, public 

relation, personal selling, dan publisitas. 

http://www.indotelko.com/
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 Menurut Ali Hasan (2008:83) Loyalitas pelanggan dedefinisikan sebagai 

orang yang membeli, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. 

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang ke 

suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu 

produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. 

Loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah kualitas 

produk dan juga komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang 

memproduksi produk dan bagaimana perusahaan mengkomunikasikan produknya 

kepada konsumen sampai konsumen tersebut membeli dan dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya sampai timbul kepuasan atas manfaat yang di dapat oleh 

konsumen maka mereka akan menjadi pelanggan yang loyal. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, “PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KOMUNIKASI 

PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN INDIHOME DI PT. 

TELKOM” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena bisnis yang terjadi diatas dan temuan dari beberapa 

peneliti yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan? 

2. Apakah ada pengaruh antara komunikasi pemasaran terhadap loyalitas 

pelanggan ? 

3. Apakah ada pengaruh antara kualitas produk dan komunikasi pemasaran 

terhadap loyalitas pelanggan secara simultan ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara kualitas produk tehadap loyalitas 

pelanggan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara komunikasi pemasaran terhadap 

loyallitas pelanggan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh antara kualitas produk dan komunikasi 

pemasaran terhadap loyalitas pelanggan. 

1.4. Manfaat Penulisan 

1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teori 

yang di  dapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di 

lapangan. 

2.  Bagi Instansi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif dalam 

 mengevaluasi kegiaatan di perusahaan. 

3.  Bagi Pihak Lain 

 Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

 pengetahuan mengenai kualitas produk dan komunikasi pemasaran terhadap 

 keputusan pembelian IndiHome di PT. Telkom 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode desktiptif. Menurut Moh. Nazir 

(2003:54) metode deskriptif adalah :  
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“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

A. Field Research 

1. Wawancara  

Penulis melakukan penelitian langsung di PT. TELKOM Bandung 

dengan mewawancarai pihak terkait untuk memperoleh keterangan 

dan data-data yang diperlukan yang berkaitan erat dengan penelitian. 

Data yang telah di dapat nantinya akan di olah dan di analisis. 

2. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. 

3. Observasi  

Penulis melakukan pengamatan dengan terjun langsung kelapangan 

dan mencatat apa saja yang penting dalam menangani objek yang di 

teliti. Data dari Field Research ini adalah primer yang akan diolah dan 

dianalisis untuk ditarik kesimpulan. 

 

B. Library Research 

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, 

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data dari Library 

Research ini adalah data sekunder yaitu data yang diteliti untuk selanjutnya 

dijadikansebagai landasan teori oleh penulis. 
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1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk yang berlokasi di Jl.Japati No. 1 Bandung, 40161 departemen 

corporate communication telepon : (022) 2034953, 2034954 (hunting) Faksimile : 

(022) 2032216, 2032533. Waktu pelaksanaan penelitian dimuali dari bulan Oktober 

sampai dengan selesai . 

 


