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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi telah mengubah komunikasi dunia dalam kurun

waktu singkat. Pemanfaatan teknologi sudah sedemikian luas hingga menyentuh

hampir seluruh aspek kehidupan. Sehubungan dengan berkembangnya teknologi

informasi, semua orang kini dapat berinteraksi dengan seluruh masyarakat seluruh

dunia. Informasi seolah menjadi bagian dari kehidupan yang sangat pokok dan

tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, masyarakat jaman sekarang

membutuhkan media komunikasi yang dapat menyampaikan informasi dengan

begitu cepat. Salah satu alat penunjang adalah ponsel atau telepon genggam. Kini

ponsel tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi semata, namun sebagai

gaya hidup. Banyak perusahaan-perusahaan memproduksi jenis-jenis ponsel

dengan berbagai vitur yang lengkap dan canggih. Bahkan orang menggunakan

ponsel bukan karena fungsi dasarnya, melainkan fasilitas yang mulai

dipertimbangkan oleh para konsumen. Obyek yang dipilih dalam penelitian ini

adalah ponsel android Smartfren.

PT. Smartfren Telecom, Tbk dengan lini bisnis penjualan ponsel

Android, Andromax berhasil melakukan penetrasi ke pasar gadget Indonesia

dengan menjual lebih dari 1,2 juta unit Andromax. Tercatat, dari tujuh seri

smartphone Andromax, seri Andromax C diklaim memberikan sumbangan

penjualan paling besar disusul Andromax I dan U.
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“Seri C paling besar penjualannya karena harganya terbilang murah

dan fiturnya setara ponsel lain,” kata Sukaca Purwokardjono, Kepala Produk

Ponsel Pintar Smartfren.

Djoko Tata Ibrahim, Deputy Chief Executive Officer Commercial

Smartfren menyatakan ponsel yang paling banyak diminati konsumen Indonesia

ada di kisaran harga Rp 1,2 juta. Smartfren mencatat bahwa penjualan Andromax

di tahun 2014 tumbuh tiga sampai empat kali lipat dibandingkan tahun 2013.

Tahun 2014 ini, Smartfren berencana akan mengeluarkan 20 seri Andromax

terbarunya untuk semua segmen. Untuk memenuhi ketersediaan ponsel

Andromax, Smartfren menjalin kerjasama dengan vendor asal China, antara lain

Hisense, ZTE, Innos dan Huawei. Saat ini Smartfren tercatat menjadi importir

smartphone terbesar kedua di Indonesia pada kuartal ketiga 2013, menurut data

lembaga riset IDC.

Sebanyak 339.000 unit smartphone telah didatangkan oleh Smartfren

pada kuartal ketiga 2013. Bahkan, Smartfren berhasil menjadi brand nomor dua

paling populer dan laris setelah Samsung menurut data dari IDC tahun 2013 lalu.

IDC mencatat, Smartfren memproduksi 339.000 unit ponsel pintar ke Indonesia

pada kuartal ketiga 2013. Prestasi ini mengalahkan BlackBerry yang menempati

peringkat ketiga produsen ponsel pintar terbesar ketiga di Indonesia, dengan

pengiriman 330.000 unit ponsel pintar. Hingga kuartal ketiga 2013, Smartfren

memiliki total pelanggan sebanyak 12,5 juta dengan 5,5 juta di antaranya adalah

pelanggan data. www.Tekno.Kompas.Com
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Tabel 1.1

Data Top Brand Index Tahun 2013 dan 2015
Tahun Merek TBI Top

2013

Blackberry 59,1 % Top
Samsung 14 % Top
Nokia 9,7 %
Iphone 8,1 %
Sony 1,9 %
Smartfren 1,6 %
Cross 1,3 %
Sony Xperia 1,1 %

2015

Samsung 29,7 % Top
Blackberry 24,7 % Top
Nokia 16,7 % Top
Iphone 4,5 %
Smartfren 3,8 %
Cross 3 %
Advan 2,9 %
Mito 2,5 %
Lenovo 2,4 %
Oppo 2,2 %

Sumber : http://www.topbrand-award.com dan Diolah

Walaupun data penjualan ponsel Smartfren selalu meningkat, bukan

berarti tidak ada sebuah permasalahan didalamnya. Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) menerima 143 pengaduan konsumen Smartfren antara lain

melalui email, surat pembaca, serta jejaring sosial. "Ada dugaan Smartfren hanya

mampu melayani data dengan kapasitas 10 persen dari kapasitas normal," Ketua

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo,

dalam konferensi pers di kantornya.

Pada 23-25 Maret 2013, Smartfren mengalami gangguan akibat

putusnya jaringan kabel bawah laut antara Bangka dan Batam. Dengan adanya

gangguan terhadap layanan itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

telah mengirim surat kepada Smartfren pada 28 Maret 2013 dan membuka bulan
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pengaduan konsumen provider itu. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI) menerima 150 pengaduan yang terbagi dalam tujuh kategori

permasalahan. Sebanyak 60 pelanggan mengadukan terputusnya akses internet

sementara. Sedangkan untuk kegagalan total fungsi internet dilaporkan 46

pengguna. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 20

pelanggan menyatakan klaim iklan tidak sesuai.

Sebanyak sepuluh pelanggan mengeluhkan tidak adanya informasi saat

gangguan. Menurut sembilan pelanggan, Kementerian Komunikasi dan

Informatika tidak memberi sanksi kepada Smartfren. Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI) pun menerima tiga pengaduan tentang informasi

penggunaan pulsa internet. Sementara itu juga ada dua pengaduan menyangkut

sistem audit penghitungan volume pemakaian internet.

Atas pengaduan-pengaduan itu, Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) menyatakan secara garis besar ada dua dugaan pelanggaran

yang dilakukan Smartfren. Pertama, Smartfren diduga melanggar Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Smartfren diduga melanggar

Pasal 8 ayat 1 huruf a dan f, Pasal 9 ayat 1 huruf e dan k, serta Pasal 62 (pidana)

UU Nomor 8 Tahun 1999.

Sudaryatmo menambahkan pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran ketentuan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999, diancam pidana

penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Yayasan
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Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun menyebut empat analisa kasus

Smartfren.

Pertama, Smartfren baru melakukan konferensi pers pada 27 Maret

2013, padahal gangguan sudah terjadi empat hari sebelumnya. "Ini menunjukkan

tidak adanya sikap responsif ketidakpedulian terhadap konsumen," ujar

Sudaryatmo.

Kedua, saat gangguan terjadi, Smartfren tetap memasang iklan

"antilelet Smartfren".

Ketiga, menurut YLKI, seharusnya Kementerian Komunikasi dan

Informatika memberi sanksi kepada Smartfren.

Keempat, YLKI mempertanyakan syarat konsumen harus melakukan

isi pulsa atau memperpanjang masa langganan untuk memperoleh kompensasi

berupa tambahan kuota 50 persen. Sudaryatmo mengungkapkan, berdasarkan data

2012, keuntungan Smartfren dari layanan data tercatat Rp 1.229 triliun.

Sedangkan kerugian konsumen selama tiga hari masa gangguan diperkirakan

mencapai Rp 10,1 miliar.

Terhadap gugatan tersebut, Smartfren menyatakan telah menyelesaikan

gangguan layanan data. "Saat ini layanan data sudah dapat dinikmati pelanggan

seperti semula karena kerusakan jaringan kabel sudah diperbaiki," kata Deputy

Chief Executive Officer Smartfren, Djoko Tata Ibrahim. Ia mengungkapkan,

Smartfren pun memberi penjelasan kepada pelanggan melalui SMS, jejaring

sosial, email, situs resmi, serta media massa. Menurut dia, gangguan terjadi akibat

putusnya beberapa jaringan kabel yang hampir bersamaan di semua jalur. Djoko



6

menuturkan, semua keluhan pelanggan yang diterima setelah 27 Maret silam tidak

berhubungan dengan gangguan jaringan pada 23-25 Maret 2013. –

www.tempo.co

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Citra Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli

handphone android Smartfren di Surabaya?

2. Apakah Kualitas Produk berpengaruh signifikan posisitf terhadap Niat

Beli handphone android Smartfren di Surabaya?

3. Apakah Harga berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli

handphone android Smartfren di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji signifikansi positif pengaruh Citra Merek terhadap Niat

Beli handphone android Smartfren di Surabaya

2. Untuk menguji signifikansi positif pengaruh Kualitas Produk terhadap

Niat Beli handphone android Smartfren di Surabaya

3. Untuk menguji signifikansi positif pengaruh Harga terhadap Niat Beli

handphone android Smartfren di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai media penerapan teori yang telah diperoleh selama duduk di



7

bangku kuliah dengan menganalisis yang terjadi di lapangan, sehingga

dapat menambah wawasan di bidang manajemen pemasaran, khususnya

mengenai citra merek, kualiatas produk, harga, dan niat beli.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Sebagai bahan informasi dan referensi tambahan bagi pembaca untuk

lebih mengetahui dan mengerti tentang citra merek, kualitas produk,

harga, dan niat beli serta memberi wawasan dan gambaran sebagai

bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam

bidang yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perusahaan dalam

pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga dan niat beli pada

produk yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang terdiri dari Latar

belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori,

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan

pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel dan

teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data,

uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian serta teknik

analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diurakan secara garis besar mengenai responden dan

analisis data yang meliputi : analisis deskriptif, pengujian hipotesis

dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah

dilakukan dengan penjelasan pembuktian hipotesanya, keterbatasan

penelitian serta saran-saran.


