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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan usaha saat ini telah diwarnai dengan berbagai macam 

persaingan di segala bidang usaha. Salah satu perusahaan atau pelaku bisnis yang 

sedang berkembang pesat saat ini ialah industri telekomunikasi seluler. Teknologi 

internet kini sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan berkembang 

menjadi alat canggih yang semakin dimanfaatkan setiap orang untuk mendukung 

aktivitas harian. Terutama di kota besar yang sudah terfasilitasi oleh jaringan 

internet, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi sesuai dengan 

kebutuhannya hanya dengan browsing melalui internet. Menurut yang terlansir 

pada web Kompas.com (Prasetyani, 2020) pada 2020 tahun lalu, internet kini 

bukan hanya menjadi hiburan, tetapi selama pandemi ini internet digunakan 

sebagai salah satu media pembelajaran dan pekerjaan secara online. Masyarakat 

kini lebih banyak menggunakan waktu dirumah dan melakukan aktivitas belajar 

maupun pekerjaan melalui sistem daring. Sebelum pandemi, masyarakat bekerja 

di kantor, berkegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan jual beli di pusat 

perbelanjaan, dan pertemuan lain yang melibatkan banyak orang. Kini, sebagian 

besar kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Kegiatan 

tersebut juga dialihkan untuk bekerja dari rumah, pembelajaran jarak jauh (PJJ), 

rapat online, dan berbelanja melalui platform e-commerce. Semua aktivitas 

virtual ini meningkatkan permintaan akses Internet di rumah, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut maka masyarakat menginginkan layanan akses internet yang 

cepat dan tanpa hambatan untuk menggunakan dan mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dengan mudah.  Salah satu tindakan yang dapat dilakukan perusahaan 

penyedia operator seluler dalam memenuhi kebutuhan para pengguna internet 

yaitu dengan memberikan kualitas produk maupun pelayanan yang baik dan 

maksimal. Saat ini banyak ditemui jenis operator yang mewarnai jaringan 
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telekomunikasi seluler yang ada di Indonesia, yang menawarkan produk 

berkualitas tinggi dan juga dengan harga yang terjangkau. 

Menurut web yang terlansir pada (KOMINFO, 2015) hingga tahun 2020, 

beberapa provider internet yang ada di Indonesia saat ini yaitu Telkomsel, XL 

Axiata, Tri Indonesia. IM3 Ooredoo, dan Smartfren. Masing-masing perusahaan 

menawarkan berbagai macam produk operator seluler prabayar maupun 

pascabayar dengan keunggulannya, baik fitur maupun harga yang ditawarkan. 

Banyaknya provider internet menyebabkan konsumen bebas memilih provider 

yang mereka inginkan dengan tujuan agar mendapatkan kemudahan dalam 

berkomunikasi dan mendapatkan harga yang sesuai. Di era globalisasi yang 

semakin berkembang, para pelaku bisnis dituntut untuk terus berinovasi dan 

memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Untuk bertahan dalam persaingan pasar 

diperlukan adanya upaya untuk menjaga kualitas produk, sehingga dapat 

terciptanya kepuasan pelanggan yang berperan penting dalam keberlangsungan 

dan juga keberhasilan suatu produk mapun layanan. Perusahaan harus menetapkan 

strategi selanjutnya yang akan diambil agar kepuasan konsumen dapat terpenuhi. 

Selain kepuasan pelanggan, akan terbentuknya persepsi harga yang tercipta dan 

sesuai dibenak konsumen. Menurut (Pardede dan Haryadi, 2017) menyatakan 

bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh rangsangan fisik yang 

berhubungan dengan lingkungan dan keadaan individu yang bersangkutan.  

Pada dasarnya setiap usaha mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan, 

dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya strategi pemasaran dari perusahaan. 

Peluang bisnis telekomunikasi di Indonesia semakin terbuka lebar sejalan dengan 

pertumbuhan bisnis seluler yang terus berinovasi. Menurut (Rawung, Oroh dan 

Sumarauw, 2015) dalam meningkatkan persaingan pasar perusahaan harus dapat 

memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan 

dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. 

Mengingat perkembangan teknologi yang makin dinamis, manusia dituntut 

dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing. Kondisi ini 

menyebabkan para pelaku bisnis secara tidak langsung dituntut untuk terus 
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mengikuti perkembangan yang ada, dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang 

tidak terbatas dan menciptakan minat beli konsumen akan produk atau layanan 

yang mereka miliki. Menurut yang terlansir pada web Databoks.katadata.co.id   

(Pusparisa, 2020), pada 24 September 2020, Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 

masih menjadi operator terbesar di Indonesia dengan menarik 171,1 juta 

pengguna hingga tahun 2019 lalu. Telkomsel diresmikan oleh PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Indosat Tbk dan Telkomsel pertama kali 

meluncurkan produk layanan pascabayar yaitu kartuHalo pada 1995. Disusul oleh 

produk lainnya yaitu simPATI yang merupakan kartu prabayar pertama di Asia, 

kartu prabayar kedua yaitu Kartu As, Loop dengan jaringan 4G LTE dan yang 

terbaru kini Telkomsel meluncurkan provider By.U, yaitu layanan seluler 

prabayar digital pertama di Indonesia. 

Berbeda dengan produk provider sebelumnya, Telekomunikasi Seluler 

(Telkomsel) yang masih menjadi operator terbesar, kini telah meluncurkan 

layanan seluler prabayar yaitu By.U sebagai digital telkom provider pertama di 

Indonesia yang menyediakan pengalaman digital end-to-end untuk seluruh 

kebutuhan telekomunikasi. Seperti yang dikutip oleh (Telkomsel, 2019) pada 

Jakarta, 10 Oktober 2019, By.U dikembangkan secara khusus untuk memenuhi 

kebutuhan Gen Z yang mandiri, selalu online, kreatif dan sangat mengutamakan 

kebebasan. Gen Z juga merupakan digital native pertama yang selalu menjalani 

keseharian dengan internet, sehingga mereka sudah sangat akrab dengan gaya 

hidup digital. Mereka juga menyukai pengalaman yang dapat dipersonalisasi 

sesuai kebutuhan. Oleh karena itu By.U mengakomodasi semuanya dengan 

layanan terpadu berbasis aplikasi digital untuk menggambarkan kebebasan yang 

diberikan kepada pengguna By.U dalam mengontrol secara penuh layanan-

layanan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka melalui aplikasi digital By.U, 

pengalaman digital end-to-end yang By.U berikan meliputi seluruh proses 

penggunaan layanan, mulai dari layanan  pesan antar SIM card, konsumen yang 

dapat memilih nomor telepon By.U, dan atur kuota semaunya (topping). Lebih 

jauh lagi, By.U ditunjang dengan customer service yang dapat dapat diakses 24 

jam melalui fitur live chat pada aplikasi dan situs resmi By.u, www.byu.id. Hal 
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inilah yang mendasari tiga nilai utama pengembangan By.U yaitu digitalisasi, 

personalisasi dan transparansi. 

Menurut Putra (2016) Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki 

kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-

kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh seignifikan 

dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi 

adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama 

dalam kurun waktu yang sama pula. Dalam Jurnal (Generation Theory, 2015) 

terdapat generasi manusia berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu: 

1. Kelahiran 1946 – 1964 (Baby Boomers), merupakan generasi yang lahir setelah 

perang dunia ke-2. Persaudaraan yang banyak dikarenakan keturunan yang 

banyak adalah salah satu hal yang dikenal dalam generasi ini. Karakteristik dari 

generasi Baby Boomer adalah adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri, 

dan dianggap sebagai orang lama yang telah memiliki banyak pengalaman hidup. 

2. Kelahiran 1930 – 1980 (Generasi X) adalah generasi yang lahir pada tahun-tahun 

awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti penggunaan PC 

(personal Computer), video games, TV kabel dan internet. Generasi X ini mampu 

beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik sehingga dapat 

dikatakan sebagai generasi yang tanggung, yang memiliki karakter. Karakteristik 

dari generasi adalah banyak akal, independent, butuh kenyamanan emosional, 

lebih suka sesuatu yang informal dan punya kemampuan usaha/berdagang.  

3. Kelahiran 1980 – 1995 (Generasi Y) adalah generasi yang banyak menggunakan 

teknologi komunikasi instant seperti email, SMS, instant messanging dan lain2. 

Hal ini dikarenakan generasi Y merupakan generasi yang tumbuh pada era 

internet booming (Putra, 2016). Karakteristik dari generasi ini menyukai hal yang 

tidak  berbelit-belit, menyukai keterbukaan. Menyukai tantangan baru yang 

menantang yang membuat diri mereka harus pushed their limits. 

4. Kelahiran 1995 – 2010 (Generasi Z) merupakan generasi muda yang baru 

memasuki angkatan kerja. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet 

atau Igeneration. Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. 

Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab 
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dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Memiliki 

karakteristik sangat menyukai teknologi dan ahli dalam mengoperasikan 

teknologi, mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk ataupun 

merek2, dan mudah untuk menangkap informasi secara cepat. 

Hellen Chou P (2012) memberikan pengertian Generasi Z merupakan 

generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang 

besar pada teknologi digital. Sesuai dengan pasar By.U yaitu Generasi Z yang 

merupakan layanan operator digital yang berbasis aplikasi, pembedanya dengan 

layanan prabayar konvensional adalah segala aktivitasnya bisa dilakukan secara 

digital melalui aplikasi atau situs resmi By.U. Penggunanya juga memiliki 

kebebasan dalam mengatur penggunaan paket data yang mereka inginkan sesuai 

dengan harga yang dapat diatur oleh penggunanya. Seperti yang terlansir pada 

web by.u.id, aplikasi By.U telah diunduh lebih dari 1 juta pelanggan di Indonesia 

sejak Oktober 2020. Dari angka tersebut, 70% pengunduh merupakan anak muda 

dengan usia Gen Z (15-25 tahun). Berdasarkan  data dari Badan Pusat Statistika 

(BPS) pada September 2020, jumlah total kelompok Gen Z di kota Surabaya 

mencapai 709.846 jiwa. Data tersebut menjawab tujuan dan kriteria yang sesuai 

dengan pasar By.U yang menyukai gaya hidup Customer Centric sehingga 

mendukung gaya hidup digital pelanggan yang sesuai kebutuhan Gen Z. 

By.U melakukan pemasaran yang berfokus pada media online seperti 

Website, Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, dengan tagline 

“Semuanya Semaunya” sebagai bentuk memberikan kesadaran (awareness) 

terkait provider By.U yang didesain khusus untuk menyesuaikan kebutuhan Gen 

Z dengan menciptakan communication baru untuk meningkatkan kepercayaan 

melalui media sosial. Dalam menunjang gaya hidup digital Gen Z yang sudah 

terbiasa dengan layanan internet dan media sosial, By.U juga menunjang customer 

service yang dapat diakses 24 jam melalui fitur live chat pada aplikasi maupun 

website sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui 

informasi dan penawaran lainnya tentang produk By.U (consideration).  
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Gambar 1. Paket Kuota By.U 

 

 

 

Gambar 2. Feedback Pengguna By.U 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: byu.id 

Peneliti mengambil beberapa feedback dari pengguna tentang produk 

provider By.U, hal ini memudahkan calon konsumen dalam melakukan riset 

(research) tentang informasi produk yang sesuai kebutuhan dari penyedia layanan 

internet, sekaligus sebagai referensi bagi konsumen yang tertarik dengan harganya 

namun belum sepenuhnya percaya dengan kualitas jaringan yang dimiliki By.U. 

Berbeda dengan layanan prabayar lainnya, yang harus memesan SIM Card dengan 

mendatangi Counter Layanan, By.U memberikan layanan pesan antar secara gratis 

dan juga memberikan kebebasan bagi penggunanya dalam memilih nomor telepon 

yang diinginkan (purchase), sehingga dengan harapan konsumen dapat menikmati 

layanan yang diberikan By.U dengan memberikan review terkait produk By.U. 

Secara tidak langsung By.U telah menciptakan customer journey dari pertama 
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mereka mengenal produk hingga pengalaman setelah menggunakan produk By.U 

dengan harapan terciptanya kepuasan pelanggan. 

Kepuasan dapat tercipta saat perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan baik (Torres Moraga, Vásquez Parraga dan Zamora González, 

2008). Upaya dalam menciptakan kepuasan pelanggan ini dapat dilakukan dengan 

menjual produk yang berkualitas. Kualitas produk adalah kecocokan penggunaan 

produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan (Yamit, 2005). 

Pengalaman konsumen dalam membeli produk akan menghasilkan penilaian 

konsumen terhadap produk tersebut (Bailia, Soegoto dan Loindong, 2014). 

Penelitian oleh (Anggraeni dan Kumadji, 2016) menemukan bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga 

semakin baik kualitas yang dimiliki suatu produk akan semakin tinggi pula 

kepuasan pelangan. Penelitian oleh (Puspasari, 2014) menemukan bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Dampaknya jika semakin baik kualitas produk yang dimiliki By.U, maka akan 

semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh penggunanya. 

Selain kualitas produk, dalam menciptakan kepuasan pelanggan ini dapat 

dilakukan dengan membangun persepsi harga yang positif. Harga merupakan 

salah satu faktor penentu dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap 

produk maupun jasa. Kesesuaian harga dan kualitas yang ditawarkan perlu 

menjadi perhatian demi terciptanya kepuasan pelanggan (Beneke dan 

Zimmerman, 2014). Penelitian oleh (Martha, 2015) Persepsi harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian oleh (Sulastri, 

2017) menemukan bahwa besarnya pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan 

berpengaruh secara signifikan, baik berpengaruh langsung maupun tidak 

langsung. Sehingga semakin baik persepsi harga yang dimiliki suatu produk maka 

akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Dampaknya jika provider By.U 

mempunyai persepsi harga yang positif, maka akan semakin tinggi kepuasan yang 

dirasakan oleh penggunanya. 
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Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik 

dan ingin meneliti lebih lanjut tentang pengguna provider By.U pada wilayah 

Surabaya dan Gresik. Peneliti ingin meninjau seberapa jauh pengaruh kualitas 

produk dan persepsi harga terhadap kepuasan pengguna By.U yang mana akan 

dibahas oleh penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Produk dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pengguna By.U Sebagai Digital 

Telkom Provider (Studi Pada Konsumen Kota Surabaya dan Gresik)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumusukan 

pokok permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Apakah kualitas produk dan persepsi harga secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

3. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menilai kualitas produk dan persepsi harga secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

2. Menilai kualitas produk berpegaruh terhadap kepuasan konsumen. 

3. Menilai pengaruh persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari peneitian ini adalah: 

1. Memberikan pengalaman dalam mengelola pembelajaran untuk 

menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan serta 

meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui penelitian. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penelitian dalam bidang 

Manajemen Pemasaran. 

3. Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dalam mata kuliah 

konsentrasi Manajemen Pemasaran. 


