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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Memasuki era digital saat ini alat komunikasi menjadi sebuah kebutuhan 

yang cukup penting untuk menunjang segala aktivitas seluruh lapisan masyarakat. 

Perkembangan teknologi telepon genggam dari waktu kewaktu menunjukkan 

kemajuan yang sangat pesat, seiring perkembangannya, kartu perdana yang 

merupakan unsur penting dalam penggunaan telepon genggam juga mengalami 

peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Saat ini Indonesia memiliki 7 

operator seluler yaitu PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri), PT. XL Axiata (XL), PT. 

Indosat (Indosat), PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), PT. 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Smartfren dan PT. Bakrie Telecom.  

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika selaku Ketua Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bersama dengan  Ketua Umum 

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) telah 

mengumumkan jumlah nomor pelanggan  prabayar yang telah berhasil registrasi 

ulang maupun registrasi baru hasil rekonsiliasi  sampai dengan berakhirnya batas 

registrasi ulang tanggal 30 April 2018 adalah sebesar 254.792.159 (Dua ratus lima 

puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua seratus limapuluh sembilan) 

nomor pelanggan. 

Dengan banyaknya merek kartu perdana di Indonesia tersebut, konsumen  

dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk-produk dan dari berbagai 
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macam produk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, apalagi saat 

ini konsumen sangat pintar, cermat dan hati-hati dalam menentukan pilihannya 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Alasan ini yang membuat perusahaan untuk memperkuat produknya agar 

tercipta citra merek yang positif dan melekat di benak konsumen. Citra merek 

menurut Kotler (2012:266) adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam 

di benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan 

konsumen. Selain citra merek, kualitas akan produk juga penting untuk 

meyakinkan konsumen akan produk tersebut terjamin kualitasnya, terjaminan 

kebersihannya, terjamin halal suatu prodak tersebut agar konsumen percaya akan 

produk tersebut. Menurut Kotler and Armstrong (2012:272) kualitas produk 

(product quality) adalah karakteristik produk yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplementasikan. 

Kepercayaan terhadap merek memegang peranan yang penting dalam 

terciptanya loyalitas konsumen terhadap suatu merek tertentu. Menurut 

Ferrinadewi (2008:150) kepercayaan konsumen terhadap merek hanya dapat 

diperoleh bila pemasar dapat menciptakan dan mempertahankan hubungan 

emosional yang positif dengan konsumen. Hubungan emosional yang positif ini 

harus dibangun selama jangka waktu yang tidak pendek namun harus dilakukan 

secara konsisten dan persisten. Kepercayaan yang terus dipelihara akan 

menghasilkan loyalitas. Untuk menciptakan loyalitas pemasar harus dapat 

menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek, karena loyalitas 



3 
 

 
 

konsumen terhadap merek tidak dapat diuji tanpa adanya kepercayaan kosumen 

terhadap merek. 

Tabel 1.1 

Data Operator GSM dan Produknya 

 

No Operator GSM Produk 

1. Telkomsel Kartu Halo, Kartu As, Simpati, LOOP 

2. Indosat Matrix, IM3, Mentari 

3. XL Axiata XL, Axiz, Haruraa 

4. Hutchion 3 Indonesia 3 

5. SmartFren Telecom Smartfren 

6. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) ByRU Pasti 

Sumber : Telekomunikasi seluler di Indonesia 

Produk yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

salah satu produk operator seluler yaitu Smartfren. Pertimbangan pemilihan 

produk operator seluler Smartfren karena dari sisi pertumbuhan pelanggan, 

Smartfren justru mengalami penurunan jumlah pelanggan yaitu tahun 2015 

jumlah pelanggan prabayar 914 dari tahun 2014 dengan jumlah 1.780. Pada tahun 

2016 jumlah pelanggan smartfren berkisaran 354 untuk pelanggan pascabayar, 

jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 

dengan jumlah 458. Berikut tabel 1.2. mengenai jumlah pelanggan kartu seluler  

Smartfrent di Indonesia tahun 2014 sampai 2017. 
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Tabel 1.2. 

Jumlah Pelanggan Kartu Smartfren di Kudus Tahun 2014-2017  

 

Tahun 2014 2015 2016 2017 

Pascabayar 204 458 354 520 

Prabayar 1.780 914 2.708 3.607 

Total 1.984 1.372 3.062 4.127 

Sumber : PT. Smartfren Telecom TBK. 

Tabel 13. 

Top Brand Simcard Di Indonesia 

 

TOP BRAND SIM CARD  

MEREK TBI TOP 

Simpati 34.6% TOP 

IM3 13.6% TOP 

XL Prabayar 13.4% TOP 

Tri '3' 11.4%   

Kartu AS 8.6%   

Axis 5.6%   

  Sumber : topbrand.com 

 

Dari data Top Brand tahun 2017, produk smartfren tidak termasuk produk 

yang memasuki klasifikasi Top Brand Iindonesia. Hal ini tentunya menjadi tugas 

penting bagi Smartfren untuk meningkatkan pemasaran produknya dengan cara 

fokus pada loyalitas konsumen.  

Mengacu pada kondisi saat ini maka digunakanlah suatu bentuk pemasaran 

yang mencoba menganalisis konsumen dengan menggunakan model-model 

psikologis dalam menganalisis perilaku konsumen yaitu experiential marketing. 

Dalam pendekatan ini, pemasar menciptakan produk atau jasa dengan menyentuh 
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panca indra, hati, dan pikiran konsumen. Produk dapat menyentuh nilai emosional 

konsumen secara positif dapat menjadikan memorable experience antara 

perusahaan dan konsumen. Hal ini berpengaruh sangat baik bagi perusahaan 

karena konsumen yang puas biasanya menceritakan pengalamannya menggunakan 

produk atau jasa suatu perusahaan kepada orang lain (Putri & Astuti, 2010).  

Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat diperlukan agar 

perusahaan dapat bertahan hidup. Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa 

yang menjadi preferensinya secara konsisten pada masa yang akan datang dengan 

cara membeli ulang merek yang sama meskipun ada pengaruh situasional dan 

usaha pemsaran yang dapat menimbulkan perilaku peralihan. Loyalitas merek 

menunjukan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan merek tertentu dan ini 

sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan. 

Smartfren yang sebelumnya bernama smart, fren, esia dan aha adalah 

operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE advanced yang 

merupakan pengembangan lanjutan dari 4G. Saat ini smartfren telah banyak 

melakukan perubahan dengan banyak keunggulan, yaitu terdapat bonus kuota 

internet, bisa digunakan oleh semua jenis smartphone 4G LTE yang tersedia di 

pasaran Indonesia, mulai dari kelas entry level hingga premium dan banyak 

tawaran menarik lainnya. Namun, smartfren telah terjadi penurunan jumlah 

pelanggan. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa loyalitas pelanggan kartu 

smartfren juga menurun. Hal ini dikarenakan citra merek smartfren belum melekat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Operator
https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/LTE
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dibenak konsumen. Tidak ada citra merek yang melekat artinya kepercayaan 

pelangganpun juga tidak ada.  

Selain itu kualitas produk smartfren seperti kalah dengan kartu seluler 

lainya, dibuktikan dengan  smartfren yang tidak masuk dalam 10 top brand. 

Padahal, Kudus termasuk memiliki banyak masyarakat yang notabennya adalah 

mahasiswa dan pelajar. Namun jumlah pelanggan masih kalah dengan pelanggan 

kartu seluler lainnya. 

Research gap dalam penelitian ini adalah Hasugian (2015) yang 

menunjukkan hasil penelitian bahwa citra merek secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap brand loyalty Telkomsel. Namun hasil penelitian oleh 

Kurniawati (2014), menunjukkan bahwa brand image berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Shahid dkk (2014) melakukan 

penelitian mengenai kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berbeda 

dengan hasil penelitian Swastawa (2015) bahwa variabel kepercayaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Terkait eksperiental marketing, Panjaitan (2017) melakukan penelitian yang 

memberikan hasil bahwa eksperiental memberikan pengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. namun hasil penelitian Fildzah (2017) berbeda. 

Hasil mengatakan bahwa eksperiental marketing tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Kemudian untuk kualitas produk terdapat Pongoh (2013) 

yang menunjukkan bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Namun hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh  Raharjo (2013), menunjukkan bahwa variabel kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan gap riset di atas, peniliti fokus 

melakukan penelitian tentang PENGARUH CITRA MEREK, 

KEPERCAYAAN MEREK, EXPERIENTAL MARKETING, DAN 

KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN KARTU 

SMARTFREN GSM DI KABUPATEN KUDUS. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan kartu smartfren GSM 

adalah citra merek, kepercayaan merek, experiental marketing, dan 

kualitas produk. 

1.2.2. Obyek penelitian pada pelanggan kartu smartfren GSM di Kabupaten 

Kudus. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Kudus termasuk memiliki banyak masyarakat yang notabennya adalah 

mahasiswa dan pelajar. Namun dengan keunggulan dan promo menarik dari kartu 

smartfren saat ini ternyata masih saja belum bisa menarik pelanggan lebih banyak. 

Penurunan jumlah pelanggan kartu smartfren menjadi salah satu bukti bahwa 

loyalitas pelanggan kartu smartfren juga menurun. Hal ini dikarenakan citra merek 
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smartfren belum melekat dibenak konsumen. Tidak ada citra merek yang melekat 

artinya kepercayaan pelangganpun juga tidak ada. Selain itu kualitas produk 

smartfren yang kalah dengan kartu seluler lainya, buktinya smartfren tidak masuk 

dalam 10 top brand. Begitu juga eksperiental marketing, selama ini belum ada 

penelitian tentang pengaruh eksperiental marketing terhadap loyalitas pelanggan 

kartu smartfren GSM di Kabupaten Kudus. Beberapa penelitian mengatakan 

bahwa citra merek, kepercayaan merek, kualitas produk dan experiental marketing 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, sehingga jika ke empat hal 

tersebut tidak baik di mata pelanggan maka loyalitas pelanggan akan menurun. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan pengamatan peneliti terdapat beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan? 

1.3.2. Apakah kepercayaan merek berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan? 

1.3.3. Apakah experiental marketing berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan? 

1.3.4. Apakah kualitas produk berpengaruh positif  signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan? 

1.3.5. Apakah citra merek, kepercayaan merek, experiental marketing kualitas 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

secara berganda? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh positif signifikan citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh positif signifikan kepercayaan merek terhadap 

loyalitas pelanggan. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh positif signifikan experiental marketing terhadap 

loyalitas pelanggan. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh positif signifikan kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh positif signifikan citra merek, kepercayaan merek, 

experiental marketing dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  manajemen 

pemasaran. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  

bahan  referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak perusahaan Smartfren sebagai sumber informasi  

dan  merumuskan  pengambilan keputusan yang  tepat  dalam  menghadapi 

masalah perusahaan, khususnya berkaitan dengan loyalitas pelanggan. 


