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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era sekarang ini, kehidupan manusia semakin tidak bisa 

dijauhkan dengan penggunaan dari teknologi. Teknologi menjadi hal 

penting dalam menunjang segala aktivitas manusia di berbagai kalangan 

saat ini. Keberadaan  dari teknologi sudah hadir sejak dulu. Namun 

keberadaan teknologi pada zaman dahulu tentunya berbeda dengan zaman 

sekarang. Dan seiring perkembangannya, teknologi juga mengalami 

banyak perubahan. Dalam hal teknologi informasi dan komunikasi yang 

sedang tren saat ini memberi banyak pengaruh dalam hal komunikasi pada 

kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang sangat pesat membuat jarak dan waktu bukan sebagai halangan dalam 

melakukan komunikasi. Mereka yang berada di wilayah berbeda atau 

didaerah yang berbeda dapat melakukan kegiatan komunikasi. 

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah 

komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu 

communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya 

communis, yang bermakna umum atau secara bersama-sama. Menurut 

Rogers dan Kincaid dalam Wiyanto (2004: 32) menyatakan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada 

gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Alat penyampaian 

pesan dalam hal komunikasi semakin berkembang selama  kehidupan 

manusia. Hingga sekarang ini, selain bertatap muka secara langsung, 

proses komunikasi dapat dilakukan melalui surat, telegram, radio, fax, 

media cetak, televisi, e-mail, telepon, komputer atau laptop dan yang paling 

sering digunakan dalam proses komunikasi untuk saat ini adalah dengan 

menggunakan telepon genggam atau hand phone.
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Pada tahun 1985-1992 telepon genggam mulai beredar di Indonesia. 

Namun, telepon genggam yang beredar di Indonesia pada saat itu berukuran 

besar dan panjang. Pada akhir tahun 1993 PT Telkom memulai proyek 

percontohan seluler digital Global System for Mobile (GSM),dimulai di dua 

pulau,yakni Pulau Batam dan Pulau Bintan. Pada tahun 1994 PT Satelit 

Palapa Indonesia (Satelindo) beroperasi sebagai operator GSM pertama di 

Indonesia, dengan mengawali kegiatan operasinya di Jakarta dan 

sekitarnya. Kesuksesan proyek Telkom di Batam pada tahun 1995, 

melanjutkannya ke provinsi di Sumatera, lalu mendirikan Telkomsel pada 

26 Mei 1995 sebagai operator GSM nasional. 

Saat ini, operator GSM dari berbagai merek telekomunikasi semakin 

banyak jumlahnya. Semuanya terus bersaing untuk menjadi yang terbaik. Di 

Indonesia,  terdapat  3  operator  GSM  terbesar  yang  terus  bersaing  ketat     

dan menjadi penguasa pasar yaitu Telkomsel, Indosat dan XL. Diantara 3 

operator GSM tersebut, Telkomsel merupakan operator selular terkemuka 

di Indonesia yang dimiliki PT Telkom dengan kepemilikan saham sebesar 

65 persen dan SingTel sebesar 35 persen. Telkomsel bertekad sebagai wujud 

semangat inovasi untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang 

terdepan. 

Untuk mencapai hal tersebut, Telkomsel terus memacu 

pertumbuhan jaringan telekomunikasi di seluruh penjuru Indonesia secara 

pesat sekaligus memberdayakan masyarakat. Telkomsel menjadi pelopor 

untuk berbagai  teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, termasuk 

yang pertama meluncurkan layanan roaming internasional dan layanan 3G 

di Indonesia. Keunggulan produk dan layanannya menjadikan Telkomsel 

sebagai pilihan utama pelanggan di seluruh Indonesia. 
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Telkomsel terus mengembangkan layanan telekomunikasi selular 

untuk mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan gaya hidup selular, a 

truly mobile lifestyle. Berikut merupakan jumlah pelanggan kartu seluler di 

Indonesia pada tahun 20014-2016: 

Tabel 1.1 

Jumlah pelanggan kartu seluler di Indonesia 

Operator Tahun Tahun Tahun 

Seluler 2014 2015 2016 
 (Juta (Juta (Juta 
 Orang) Orang) Orang) 

Telkomsel 94 124 157 

Indosat 40,5 60,5 80,5 

XL-Axiata 32,2 50,2 59,7 

Sumber : Data diolah 

Dari Tabel 1.1 tersebut, Telkomsel masih mengungguli operator 

seluler yang  lainnya.  Setiap  tahunnya  jumlah  pelanggan  dari  Telkomsel    

mengalami peningkatan. Meskipun perusahaan operator seluler yang lain 

jumlah pelanggannya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun 

perusahaan Telkomsel masih menjadi pemimpin pasar dalam pasar industri 

kartu seluler di Indonesia. 

Telkomsel yang merupakan pemimpin pasar industri telekomunikasi 

di Indonesia memiliki tiga produk GSM, yaitu simPATI (prabayar), Kartu 

AS (prabayar), dan kartu HALO (pascabayar). Selain itu, Telkomsel juga 

memiliki layanan internet nirkabel lewat jaringan telepon seluler, yaitu 

Telkomsel Flash. Dalam hal program loyalitas pelanggannya, Telkomsel 

menyediakan sebuah program berupa Telkomsel poin yang ditujukan untuk 

seluruh pelanggan Telkomsel. Program ini bertujuan untuk memberikan 

penghargaan kepada para pelanggan Telkomsel yang telah setia 

menggunakan produk dan layanan dari Telkomsel. 

Untuk layanan terhadap pelanggannya, Telkomsel menyediakan 

berupa GraPARI yaitu akronim dari Graha Pari Sraya yang dijadikan nama 

pusat layanan pelanggan Telkomsel. Selain bertindak sebagai pusat layanan 

pelanggan yang memfokuskan diri untuk melayani para pelanggannya, 

GraPARI  juga menyediakan penjualan produk sendiri seperti kartuHALO  

http://www.operatorseluler.com/
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Berbagai strategi juga dilakukan untuk menarik perhatian 

konsumennya dan mempertahankan pelanggannya baik itu dari citra 

mereknya maupun kualitas pelayanannya. Sebagai market leader dengan 

pangsa pasar terbesar, penting bagi Telkomsel untuk mempertahankan 

loyalitas pelanggannya agar tidak berpaling ke operator lain. 

Telkomsel yang merupakan perusahaan telekomunikasi seluler yang 

memiliki jumlah pengguna paling banyak hingga saat ini memang memiliki 

kelebihan pada sektor wilayah. Jaringan Telkomsel lebih luas dibandingkan 

operator seluler lainnya. Namun, meskipun unggul dalam sektor wilayah 

kelemahan Telkomsel hingga saat ini terletak pada mahalnya tarif yang 

diberlakukan oleh Telkomsel. Telkomsel secara keseluruhan merupakan 

operator dengan biaya tarif termahal. 

Selain itu, para operator seluler saling bersaing untuk meraih 

keunggulan kompetisi berkelanjutan yaitu dengan terus berusaha 

membentuk Citra yang baik di mata konsumen. Citra yang baik secara 

emosional akan membentuk kepuasan dalam diri individu yang 

menghasilkan kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan pelanggan atas 

mutu produk) terhadap suatu merk. Keberadaan merek memiliki konstribusi 

yang sangat penting bagi jalannya sebuah industri. Merek yang memiliki 

citra yang baik berpengaruh terhadap reputasi dan kredibilitas merek yang 

kemudian menjadi pedoman untuk mencoba atau menggunakan suatu 

produk barang atau jasa yang ditawarkan.
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Tabel 1.2 

Top Brand Award SIMCARD GSM Prabayar 

Merek Tahun 2013 

(%) 

Tahun 2014 

(%) 

Tahun 2015 

(%) 

Tahun 2016 

(%) 

Simpati 37,1% 34,9% 30,2% 34,6

% IM3 17,8% 20,4% 16,9% 14,1

% XL 

Prabayar 

17,2% 13,4% 16,7% 14,0

% Kartu As 10,9% 12,0% 13,9% 10,1

% Mentari 6,2% 7,7% 8,9% - 

Axis 5,9% 6,8% 8,1% 6,9% 

3 (Three) 3,0% 5,4% 5,0% 9,0% 

Sumber: 

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa produk dari Telkomsel terutama Simpati 

dalam Top Brand Award SIMCARD GSM Prabayar mengalami fluktuasi (naik turun). 

Meskipun produk Telkomsel yaitu simpati berada di posisi puncak dalam hal brand, namun 

hal ini harus tetap diwaspadai oleh pihak Telkomsel terhadap ancaman dari pihak pesaing 

yang juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya. 

Pelanggan kartu seluler di Indonesia begitu mudah untuk berganti nomor telepon ke 

operator lain. Kartu perdana seluler kini hanya menjadi calling card yang hanya di gunakan ketika 

pulsa masih ada dan bila tidak ada pulsanya, kartu akan  di buang. 

Tabel 1.3 

Service Quality Cellular Telecommunication-GSM 

Brand SQI 2014 

(Mean) 

SQI 2015 

(Mean) 

SQI 2016 

(Mean) 

Rata-Rata 

SQI 

GraPAR

I 

Telkoms

el 

3.995

3 

3.950

6 

3.989

0 

3.9789 

XL 

Center 

3.918

2 

3.983

7 

3.986

0 

3.9655 

 Indosat 

Galeri 

One 

3.970

5 

3.910

3 

3.892

5 

3.9611 

3 Store 3.797

8 

3.971

5 

3.907

2 

3.8486 

Axis 

Center 

3.176

8 

3.876

7 

3.951

6 

3.4559 

Sumber:   www.servicequality-award.com/service/quality  

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa service quality dari GraPARI Telkomsel 

dalam service quality award mengalami fluktuasi (naik turun). GraPARI Telkomsel berada 

di posisi puncak pada tahun 2014 dan 2015. Sedangkan di tahun 2015 Xl Center yang berada 

http://www.tobrand-award.com/prabayar/gsm
http://www.servicequality-award.com/service/quality
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diposisi puncak. Maka hal ini harus menjadi pertimbangan bagi pihak GraPARI Telkomsel 

dalam meningkatkan service quality nya dan waspada terhadap ancaman dari pihak pesaing 

yang juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya. 

Untuk Tingkat Kepuasan Grapari Digilife Dago Sendiri mempunya citra dan tingkat 

kepuasan tertinggi dibandingkan Grapari lain. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.4 

Tingkat Kepuasan Grapari Bandung Tahun 2016 

No. Nama Grapari CES ( Customer 

Experience Service) 

1 Grapari Digilife Dago 96.98% 

2 Grapari BEC 96.7% 

3 Grapari Banda 96.12% 

4 Grapari Sunda 96% 

5 Grapari PVJ 95.95% 

6 Grapari Simpang Lima 95.66% 

7 Grapari Ujung Berung 95.30% 

Sumber: Laporan Tahunan Grapari Digilife Dago 

Dari tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa Grapari Digilife Dago mempunyai 

tingkat kepuasan pelanggan (CES) tertinggi dibandingkan dengan Grapari lain.  

Untuk mendapatkan Customer Experience Service yang baik ada beberapa kriteria 

yang harus dimiliki seorang Customer Service yaitu sbb: 

1. Kecepatan: seberapa cepat pelayanan yang diberikan 

2. Empati: Kepedulian Customer Service terhadap masalah pelanggan 

3. Pengetahuan produk : Seberapa baik Customer Service menguasai produk  

4. Keramahan: senyum salam sapa yang cukup untuk membuat pelanggan senang 

5. Solusi: kemampuan seorang Customer Service memberikan solusi terbaik 

Grapari Dago Digilife telah melakukan usaha untuk peningkatan kepuasan 
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konsumen dengan berbagai pelatihan dan perbekalan terhadap Customer Service maupun 

terhadap semua frontliner yang bertugas termasuk greeter dan security Grapari. Setiap 

tahunnya banyak pelatihan dan perbekalan yang diberikan Grapari Dago Digilife kepada 

karyawannya dari mulai softskill maupun hardskill. Banyaknya pelatihan yang diberikan 

Telkomsel kepada Grapari dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.5 

Jumlah Pelatihan Telkomsel 

No  Tahun Jumlah Pelatihan Telkomsel  

(Per Tahun) 

1 2014 6 

2 2015 9 

3 2016 11 

Sumber:Laporan Tahunan Grapari Digilife Dago 

Dapat kita lihat pada tabel diatas pada tahun 2014 hanya ada 6 pelatihan yang 

dilakukan telkomsel untuk pelayanan Grapari. Kemudian di tahun berikutnya upaya 

Telkomsel untuk meningkatkan kepuasan konsumen bertambah dengan melakukan 9 kali 

pelatihan kemudian bertambah lagi menjadi 11 pelatihan pada tahun 2016. 

Namun dengan citra Grapari Digilife Dago sebagai Grapari dengan tingkat 

kepuasan konsumen terbaik di Bandung dan juga usaha peningkatan kualitas pelayanan 

yang dilakukan Telkomsel berbanding terbalik dengan laporan tingkat kepuasan Grapari 

Digilife Dago setiap tahunnya. Tingkat kepuasan pelanggan Digilife Dago dari tahun ke 

tahun dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.6 

Pertumbuhan CES Grapari Digilife Dago Telkomsel 2014-2016 

 

 

 

 

 

Tahun 

CES ( Customer 

Experiece Service) 

kepuasan pelanggan 

(%) 
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2014 98,5 

2015 97,8 

2016 96,98 

                           Sumber : Laporan Tahunan Grapari Digilife Dago 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa penurunan tingkat kepuasan pelanggan 

yang pada awal tahun 2014 sebesar 98.5% kemudian di tahun berikutnya menurun 

menjadi 97.8% dan pada tahun 2016 menjadi 96.98%. penurunan yang cukup signifikan 

di tingkat penilaian kepuasan konsumen. 

Penulis melakukan survei kepada pengunjung Grapari terdekat dari Grapari Dago 

Digilife yaitu di Grapari yang berlokasi di BEC (Bandung Elektronik Center). Penulis 

menyebar 30 survei kepada pelanggan yang pernah datang ke Grapari Dago Digilife 

dengan pertanyaan,“Mengapa tidak datang ke Grapari Dago Digilife?” dan “mengapa 

anda (datang/tidak datang) lagi ke Grapari Dago Digilife” dan hasilnya 25 orang tidak 

mau datang lagi dengan alasan tidak puas terhadap pelayanan Grapari Dago Digilife, 

sedangkan sisanya 5 orang menjawab mau datang lagi dengan alasan puas terhadap 

pelayanan Grapari Digilife Dago dengan alasan hanya sedang berada di BEC sehingga 

memilih berkunjung ke Grapari BEC. 

Pelanggan GraPARI Telkomsel Digilife Dago dipilih penulis sebagai objek 

penelitian karena, penulis ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dari pelanggan 

GraPARI Telkomsel mengenai citra Grapari serta kualitas pelayanan yang diberikannya. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh citra Grapari dan kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh GraPARI Telkomsel 

dalam rangka meningkatkan minat pelanggannya dalam menggunakan produk-produknya. 

 

1.2    Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Persaingan yang sangat ketat dalam bisnis kartu telepon selular menuntut setiap 

perusahaan untuk selalu berupaya melakukan inovasi dan terobosan baru sehingga akan 
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mempengaruhi eksistensi mereka di pasaran. Banyak hal  yang dapat membuat suatu 

produk dapat berada dalam jangka waktu yang lama di pasaran. Salah satu faktor utama 

tersebut adalah merek (brand). Jika perusahaan dapat menjanjikan citra yang baik terhadap 

mereknya maka perusahaan akan dengan mudah dalam menguasai pasar. Dalam hal ini, 

pengalaman dan perilaku konsumen merupakan faktor terpenting dalam membangun citra 

merek dari suatu perusahaan karena konsumen dapat merasakan puas atau tidak puas akan 

suatu produk dan memberikan penilaian akan produk tersebut. 

Selain itu brand juga merupakan hal penting karena salah satu faktor yang dapat 

membuat seorang konsumen loyal terhadap suatu merek tertentu adalah hubungan 

emosional dengan suatu merek sehingga konsumen akan memiliki persepsi positif 

terhadap merek tersebut. 

Persaingan antar operator seluler dalam mempertahankan pelanggan dan menarik 

pelanggan baru dalam bentuk perang tarif yang terjadi antara operator seluler   berakibat   

kualitas   dan   pelayanan   operator   yang   kurang  maksimal. 

 

 

 

 

 

1.2.2.   Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada Grapari Telkomsel bandung yang merupakan 

cabang layanan resmi, variable dalam penelitian ini dibatasi pada kualitas pelayanan, citra 

dan minat pada penggunaan produk dari Grapari Telkomsel. Hal ini didasarkan karena 

variable tersebut diduga sangat berpengaruh terhadap minat pelanggan dalam menggunakan 

produk dari Grapari Telkomsel. 

Unit dalam penelitian ini dibatasi hanya pada konsumen Grapari Digilife Dago, 

untuk unit observasinya data diperoleh dari hasil kuesioner berupa pertanyaan yang akan 

disebarkan kepada konsumen yang pernah datang ke Grapari Digilife Dago No.8 Bandung. 

 

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

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat datang pelanggan 

Telkomsel Grapari di Kota Bandung. 

2. Seberapa besar pengaruh citra Grapari terhadap minat datang pelanggan Telkomsel 

Grapari di Kota Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan citra Grapari terhadap minat 

pelanggan Telkomsel Grapari di Kota Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang kualitas 

pelayanan, citra, serta implikasinya terhadap proses kualitas pelayanan citra dan minat 

penggunaan produk di Grapari Digilife Bandung yang dilakukan secara komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan  : 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat datang 

pelanggan Telkomsel Grapari di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh citra Grapari terhadap minat datang 

pelanggan Telkomsel Grapari di Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan citra Grapari 

terhadap minat pelanggan Telkomsel Grapari di Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan  Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan teoritis dan menambah wawasan 

mengenai citra merek, kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi  dan  referensi dalam 



 
 
 

11 
 

 

menunjang aktivitas-aktivitas dan strategi perusahaan dalam bidang promosi 

penjualan dan kualitas pelayanannyadi masa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan dan informasi yang nantinya dapat 

memberi perbandingan dalam mengadakan penelitian yang lebih lanjut khususnya 

dalam hal citra merek dan kualitas pelayanan. 

 


