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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Dalam 

berkomunikasi dengan orang lain, kini tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. 

Peluang ini dimanfaatkan oleh penyedia kartu layanan dalam mengambangkan 

usahanya. Banyak penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi yang bersaing 

di pasaran. Salah satu perusahaan yang sudah menyediakan layanan dan 

jaringan telekomunikasi adalah PT. Indosat Ooredoo. Jasa yang disediakan oleh 

perusahaan adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap, serta 

menyediakan layanan multimedia internet dan komunikasi data yang disebut 

MIDI (Multimedia, Internet and Data Communication Service). 

 PT. Indosat Ooredoo sebagai perusahaan jaringan telekomunikasi yang 

saat ini telah menyadari persaingan ini. PT Indosat Ooredoo merupakan salah 

satu perusahaan yang terus berupaya untuk mengembangkan bisnisnya dengan 

cara meningkatkan kualitas produk, pelanggan menginginkan kualitas yang 

baik dengan kualitas produk perusahaan dapat mempertahankan pelanggan 

dalam menjaga tingkat persaingan pada jaringan telekomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Prapenelitian tentang kualitas paket Fredom Combo 

Sumber: (Akun resmi facebook Indosat Ooredoo, 2019) 



 

2 

Seperti pada gambar 1.1 yang terjadi pada akun facebook resmi Indosat 

Ooredoo para pelanggan banyak yang mengeluhkan tentang kualitas jaringan yang 

diberikan oleh Fredom Combo. Berdasarkan penelitian Edwin (2017), kualitas 

didefinisikan sebagai memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Berdasarkan 

penelitian Heizer dan Render (2014), mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan 

produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan menginginkan 

kualitas produk untuk memenuhi suatu kebutuhannya, ketika mengetahui nilai dari 

suatu produk pelanggan akan tetap mempertahankan produk tersebut untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari  (dwitama & stephen) 

menjelaskan bahwa pelanggan cenderung mengetahui secara pasti produk apa yang 

akan dibeli dan tidak akan membuang waktu untuk memilih produk – produk yang 

tidak berkualitas.  

Di Indonesia terdapat 4 operator telekomunikasi yaitu Telkomsel, XL 

Axiata, Hutchison Tri, Indosat Ooredoo. Dengan Indosat Ooredoo menempati 

posisi nomor empat. Dengan melakukan test sebanyak 485.455 tes yang dilakukan 

terhadap performa operator telekomunikasi. 

Tabel 1. 2 Barometer of  Mobile Internet Conections  in Indonesia 

 

Sumber: (Bohang, 2018) 

Dapat dilihat di Tabel 1.1 Indosat Ooredoo menempati posisi nomer 4. Nilai 

kualitas jaringan Indosat Ooredoo sebesar 32,23%. Posisi ini mencerminkan posisi 

kartu Indosat Ooredoo sebagai operator telekomunikasi yang memiliki performa 

operator yang ditawarkan kepada pelanggan masih kurang. Indosat Ooredoo dapat 

OPERATOR 

TELEKOMUNIKASI 

PERINGKAT KUALITAS 

JARINGAN 

Telkomsel 1 47,60 % 

XL Axiata 2 38,50 % 

Hutchison Tri 3 37 % 

Indosat Ooredoo 4 32,23 % 
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Sumber: (Bohang, 2018) 

 

meningkatkan kemampuan dalam kualitas produk sehingga pelanggan tetap 

menggunakan produknya, Indosat Ooredo terus berupaya memberikan inovasi 

terhadap kualitas produk sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan. Dengan 

kualitas jaringan yang tergolong cukup, Indosat Ooredoo memiliki kecepatan 

download dan upload sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Kecepatan Internet Operator Telekomunikasi di Indonesia 

 

Berdasarkan berita yang dikutip dari kompas.com pada tahun 2018, pada 

Tabel 1.2 terdapat 4 operator telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel, Xl 

Axiata, Hutchison Tri, Indosat Ooredoo. Dengan Indosat Ooredoo menempati 

posisi nomor tiga, dengan kecepatan download sebesar 8,9 Mbps dan kecepatan 

upload sebesar 3,2 Mbps. Menurut penelitian (riyana & ritapuspitasari, 2018) 

jaringan merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang 

lainya yang berhubungan dalam satu dalam kesatuan dan saling terkoneksi. 

Jaringan dari Indosat Ooredoo dapat dikatakan cukup. Baik buruknya tingkat 

jaringan operator telekomunikasi dapat mempengaruhi kualitas produk. Meskipun 

kualitas jaringan Indosat Oredoo menempati posisi ke 4 dan kecepatan internet 

menempati posisi ke 3, pelanggan masih banyak yang menggunakan menu paket 

Indosat Ooredo salah satunya menggunakan paket freedom combo. Menurut 

Swastha dan Irwan  (2008:118) keputusan pembelian adalah pemahaman konsumen 

tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk dengan menilai dari sumber-

sumber yang ada dengan menetapkan tujuan pembelian serta mengidentifikasi 

alternatif sehingga pengambilan keputusan untuk membeli yang disertai dengan 

perilaku setelah melakukan pembelian. Kebanyakan pelanggan Indosat Ooredoo 

OPERATOR TELEKOMUNIKASI DOWNLOAD UPLOAD 

Telkomsel 12,9 Mbps 7,3 Mbps 

XL Axiata 9,8 Mbps 5,1 Mbps 

Indosat Ooredoo   8,9 Mbps 3,2 Mbps 

Hutchison Tri 4,6 mbps 2,7 Mbps 
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telah mengetahui tentang kualitas jaringan dan kecepatan internet yang lemah, 

tetapi pelanggan  masih banyak menggunakan paket Fredom Combo.  

Pelanggan yang telah memakai peket Fredom Combo secara berulang-ulang 

akan merasakan kemampuan sebuah produk sehingga pelanggan akan membuat 

keputusan akan mempertahankan atau berhenti menggunakan produk tersebut. 

Loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan salah satunya melalui kualitas pelayanan, 

kualitas pelayanan adalah salah satu faktor utama yang penting dalam menciptakan 

nilai loyalitas pelanggan, Sehingga Indosat Ooredoo meluncurkan sebuah aplikasi 

yang diberi nama myIM3. Pelayanan aplikasi myIM3 mempermuda pelanggan 

Fredom Combo menggunakan semua layanan yang ada di Indosat Ooredoo secara 

merata, para pengguna dapat melihat transaksi yang dilakukannya serta melihat 

tagihan maupun informasi yang ada di gerai Indosat yang ada di seluruh Indonesia, 

aplikasi myIM3 ini mempermudah pelanggan untuk mengontrol berbagai aktivitas 

dari kartu Indosat serta mengatur smart control, cek bonus, pulsa, kuota, isi ulang 

paket internet dan beli pulsa serta menu tambahan lainya. 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang maksimal pelanggan akan merasa 

nyaman dan puas. Sehingga pelanggan dapat terus menggunakan produk yang 

ditawarkan. Menurut penelitian (Manus & Lumanauw, 2015) kualitas pelayanan 

merupakan nilai  tambah dari suatu produk dalam hal memberikan manfaat kepada 

pelanggan, di mana  suatu produk atau jasa dilengkapi dengan layanan yang baik, 

maka akan menimbulkan perasaan nyaman dari pelanggan dan akan menimbulkan 

kecenderungan terhadap pelanggan untuk menggunakan produk kembali. 

Fredom Combo dapat unggul dalam persaingan karena menggunakan 

strategi dalam memperluas usahanya salah satunya dengan strategi harga. Dengan 

mengandalkan harga produk yang murah, pelanggan berlomba untuk menggunakan 

produk jaringan telekomunikasi dengan tidak memikirkan seberapa besar kualitas 

produk yang di berikan kepada pengguna kartu seluler. Pelanggan akan menerka – 

nerka berapa harga yang akan di habiskan untuk membeli suatu produk, menurut 

Kotler dan Gerry Amstrong (2008) jumlah uang yang diberikan untuk sebuah 

produk atau jasa atau jumlah nilai pelanggan dalam penukaran untuk mendapatkan 

manfaat dan memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Dari penjelasan diatas 

dapat di simpulan bahwa persepsi harga merupakan kecenderungan konsumen 



 

5 

untuk menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kesesuaian manfaat 

produk, penilaian terhadap harga pada suatu manfaat produk dikatakan mahal, 

murah atau sedang dari masing-masing individu tidaklah sama karena tergantung 

dari persepsi individu yang di latar belakangi oleh lingkungan dan kondisi individu 

itu sendiri. Sehingga muncul persepsi akan harga dari suatu produk dalam benak 

pelanggan. Persepsi harga adalah nilai yang terkandung dalam suatu harga yang 

berhubungan dengan manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau 

jasa, persepsi harga merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi loyalitas 

pelanggan, pelanggan akan loyal bila harga yang ditetapkan sesuai dengan harapan 

dari produk terpenuhi. Beberapa pelanggan yang menggunakan paket Fredom 

Combo bahwa harga yang ditarif dengan kualitas produk sedemikian tidak terlalu 

mahal, adapun paket Fredom Combo juga memberikan bonus berupa gratis telpon, 

sms dan youtube satu bulan dan itu sala satu strategi untuk membuat pelanggan 

puas dengan paket Fredom Combo. Pelanggan tertarik dengan paket Freedom 

Comboo karena paket tersebut sudah meliputi semua layanan ( data internet, 

telepon, sms dan youtube tanpa batasan waktu), adanya layanan tersebut pelanggan 

tidak merasa jika menu paket Freedom combo harganya mahal. Menurut Kotler 

(2000), bahwa “proses pembelian yang spesifik terdiri dari pengenalan masalah 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian. Dari 

pernyataan tersebut bahwa pelanggan sangat membutuhkan menu paket yang 

meliputi semua layanan seperti Fredom Combo. 

Keberhasilan perusahaan dalam bisnis adalah dengan banyaknya pelanggan 

yang loyal terhadap produk dari perusahaan tersebut, semakin besar pembelian 

berulang-ulang dari pelanggan tentu akan mengakibatkan meningkatnya volume 

penjualan yang tinggi. Loyalitas menurut Griffin (2003:5) adalah pelanggan yang 

memiliki ciri-ciri seperti melakukan pembelian secara berulang ulang pada badan 

usaha yang sama secara teratur, membeli lini produk yang ditawarkan oleh badan 

usaha yang sama, memberitahukan kepada orang lain tentang kepuasan-kepuasan 

yang didapat dari badan usaha, dan menunjukkan kekebalan terhadap tawaran-

tawaran dari badan usaha lain. Pelanggan akan merasa puas pada produk dan akan 

memberikan rekomendasi kepada lingkungan di sekitarnya. 



 

6 

Fredom Combo sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya 

di Lamongan. Peneliti melakukan penelitian di Lamongan dikarenakan di wilayah 

Lamongan tersebut terdapat sebuah fenomena di mana para pelanggan banyak yang 

menggunakan paket Fredom Combo dan para pelanggan banyak yang mengeluhkan 

tentang kualitas produk yang di berikan oleh Fredom Combo kepada pelanggan. 

Keluhan itu dikarenakan Fredom Combo memiliki jaringan lemah di beberapa 

wilayah maka dari itu para pelanggan mengirim keluhanya di akun media sosial 

terutama di Facebook, (sumber dari akun facebook indosat Ooredoo). Dari 

permasalahan tersebut maka peneliti ingin meneliti dengan menggunakan judul 

“DAMPAK KUALITAS PRODUK, PELAYANAN DAN PERSEPSI HARGA 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN APLIKASI MYIM3 PADA    

PAKET FREDOM COMBO DI LAMONGAN ”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang di temukan adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas  pelanggan ? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ? 

3. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ? 

4. Apakah kualitas produk, pelayanan dan persepsi harga berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk menilai pengaruh kualitas produk Fredom Combo terhadap loyalitas 

pelanggan. 

2. Untuk menilai  pengaruh kualitas pelayanan Customer service bagi pengguna 

Fredom combo terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Untuk menilai pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. 

4. Untuk menilai pengaruh kualitas produk, pelayanan dan persepsi harga 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
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1.4 Manfaat penelitian  

  Melalui penelitian ini diharap akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

   Penelitian merupakan salah satu upaya pemahaman teori yang pernah 

penulis dapatkan selama masa perkuliahan, dengan menghubungkan fakta 

yang sebenarnya terjadi. Sehingga di harapkan dapat memberikan 

pemahaman lebih mendalam kepada penulis dalam bidang pemasaran 

khususnya mengenai kualitas produk, pelayanan, persepsi harga dan loyalitas 

konsumen. 

2. Bagi Perusahaan 

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan 

evalusi dalam mengambil keputusan kelangsungan perusahaan. 

3. Bagi Peneliti berikutnya 

   Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta refresnsi terhadap penelitian yang sejenis. 

1.5  Batasan Masalah 

1. Diasumsikan tidak ada perubahan kualitas produk pada saat penelitian 

berlangsung. 

2. Diasumsikan tidak ada perubahan kualitas pelayanan pada saat penelitian 

berlangsung. 

3. Diasumsikan tidak ada perubahan harga pada saat penelitian berlangsung. 

4. Apa bila ada perubahan yang signifikan dan bersifat menyeluruh maka sama 

dianggap tidak terjadi perubahan. 

5. Pencarian responden hanya dilakukan di kota Lamongan  

6. Responden harus memakai  aplikasi myIM3. 

7. Responden harus menggunakan paket fredom combo dan aplikasi myIM3. 
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1.6  Tahap penelitian   

Dalam tahap penelitian ini, terdapat beberapa tahap dalam melaksanakan  

analisis penelitian. 

1. Menentukan topik penelitian  

Pada tahap ini, penelitian harus menetapkan topik pertama kali dalam 

menyusun langkah-langkah  penelitian. Topik yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah dampak kualitas produk, pelayanan dan persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan aplikasi myim3 pada  paket fredom combo di Lamongan. 

2. Pendahuluan 

Tahap selanjutnya adalah studi pendahuluan yang dilakukan peneliti untuk 

menentukan objek dan subjek penelitian sesuai dengan topik penelitian yang sudah 

ditentukan, pada tahapan ini, peneliti dapat mengetahui  dampak kualitas produk, 

pelayanan dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan aplikasi myim3 pada  

paket fredom combo di Lamongan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup  

maka dapat diketahui  permasalahan yang ada sehingga dilakukan proses identifikasi 

masalah untuk dijadikan suatu rumusan masalah terhadap permasalahan. 

3. Tinjauan pustaka 

Pada tahap ini, penelitian menghimpun berbagai informasi berupa teori-

teori yang relavan dalam  penelitian. Informasi itu dapat diperoleh dari buku, jurnal 

dan artikel ilmiah baik itu berbentuk tercetak maupun elektronik. Tahapan digunakan 

untuk mengungkap berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

sedan dihadapi atau sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian dan 

penyusunan hipotesis digunakan mengetahui jawaban sementara terhadap masalah 

yang masih bersifat karena masih harus dibuktikan. 

4. Metode penelitian  

    Metode penelitian di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian, 

sebelum mengumpulkan data, peneliti harus menyusun kuesionernya tentang 

variabel kualitas produk, pelayanan, persepsi harga dan loyalitas pelanggan. Teknik 

yang dipakai peneliti untuk menyusun kuesioner dengan  skala likert menggunakan 

sejumlah statement dengan skala 5 yang menunjukkan setuju atau tidak setuju 

terhadap statement. 
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5. Uji Validitas Kuesioner dan Uji Reliabilitas  

    Tahap ini digunakan untuk menguji kuesioner dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk mengetahui layak tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam kuesioner sebelum disebarkan kepada sampel yang telah di tentukan, untuk 

pengujian uji validitas dan uji reliabilitas peneliti menyebarkan sebanyak 20 

kuesioner, dan yang memenuhi sarat yang bisa di proses lebih lanjut sebesar 18 

kuesioner.  Hasil dari penyebaran kuesioner tersebut diolah dan hasilnya memenuhi 

uji validitas dan reliabilitas. Sebagaimana dalam lampiran 4. 

6. Penyebaran Kuesioner  

Selanjutnya disebarkan sebanyak 100 kuesioner yang memenuhi 

persyaratan sebanyak 90 kuesioner dan yang di pakai dalam penelitian ini sebanyak 

80 kuesioner.  

7. Pengolahan Data   

Setelah mendapatkan data kuesioner dari responden maka dilakukan 

Pengolahan data menggunakan aplikasi software SPSS untuk mendapatkan hasil 

dari data kuesioner yang telah disebarkan. 

8. Pembahasan  

Pada tahap ini pembahasan digunakan untuk membahas hasil dari aplikasi 

software SPSS akan dilakukan pembahasan tentang hasil-hasil yang didapat dari 

responden. 

9. Kesimpulan dan saran   

Pada tahap ini Hasil penelitian yang telah di analisis dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan tabel hasil penelitian yang telah dianalisis dan peneliti 

memberikan saran kepada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


