
I.   PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perkembangan telepon seluler sebagai bagian dari teknologi 

telekomunikasi nirkabel berjalan dengan sangat cepat. Hanya dalam 

waktu yang relatif singkat berbagai produk baru dengan aplikasi-aplikasi 

yang canggih membanjiri pasar telepon seluler di Indonesia. Hal ini 

disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan alat 

komunikasi dengan mobilitas tinggi serta didukung perkembangan 

teknologi informasi yang cepat pula. Saat ini telepon seluler merupakan 

pilihan konsumsi yang menarik dan menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari kehidupan masyarakat, khususnya di kota besar. 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap telepon seluler 

disebabkan karena telepon seluler semakin cerdas dan memberikan 

banyak kemudahan bagi penggunanya. Selain mudah dalam 

pengoperasiannya, juga mudah karena sifatnya yang mobile sehingga 

dapat digunakan di mana saja. Selain itu, saat ini telepon seluler tidak lagi 

sekedar berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi sudah memiliki 

fungsi lain seperti untuk hiburan, aksesoris dalam berpenampilan, bahkan 

penunjuk status sosial. 

Di bidang telekomunikasi Indonesia, telepon seluler memiliki 

potensi bisnis yang sangat menarik. Hal ini disebabkan karena adanya 

kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai telepon seluler 

dibandingkan telepon kabel (fixed line). Menurut data Litbang Kompas, 
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jumlah pengguna jasa telekomunikasi seluler di Indonesia hingga akhir 

tahun 2004 sudah mencapai 30 juta pelanggan, jauh meninggalkan 

pengguna telepon fixed line yang berjumlah 10,6 juta pelanggan. 

Diperkirakan pada akhir tahun 2010 pengguna jasa telekomunikasi seluler 

akan meningkat terus menjadi sekitar 90 juta pelanggan (Litbang Kompas, 

2005). 

Walaupun menurut Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

jumlah tersebut hanya terkonsentrasi di kota-kota besar dan satu orang 

dapat memiliki lebih dari satu nomor, tetap saja angka pertumbuhan 

pengguna jasa telekomunikasi tersebut sangat menggiurkan bagi industri 

yang terlibat di dalamnya, tidak terkecuali bagi industri telepon seluler. Hal 

ini disebabkan target penjualan telepon seluler di Indonesia mengikuti 

target yang dipatok oleh operator jasa telekomunikasi seluler. 

Berdasarkan kecenderungan yang terjadi di pasar, realisasi penjualan 

telepon seluler mencapai 60% hingga 70% dari total pertumbuhan 

pelanggan jasa telekomunikasi seluler (Dharmasetiawan, 2004). 

Total penjualan telepon seluler selama tahun 2003 adalah 3,5 juta 

unit, sedangkan pada tahun 2004 penjualan dapat mencapai 6,5 juta unit 

(ATSI, 2004). Rasjid (2005) menambahkan, penjualan telepon seluler dari 

bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2005 sudah mencapai 10 juta unit. 

Kenyataan tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat 

menarik bagi produsen telepon seluler sehingga banyak merek-merek 

yang ikut meramaikan pasar telepon seluler di Indonesia. Saat ini di 

Indonesia terdapat beberapa merek telepon seluler yang mendominasi 
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pasar, antara lain Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, LG, dan 

Siemens. Para pemain besar di industri telepon seluler tersebut 

mempunyai pangsa pasar lebih dari 80% sedangkan sisanya diperebutkan 

oleh merek-merek lain seperti Philips, Alcatel, Panasonic, dan lain-lain.  

Ketatnya kondisi persaingan di pasar telepon seluler di Indonesia 

menyulitkan perusahaan telepon seluler untuk menciptakan pelanggan 

baru, sehingga mempertahankan pelanggan lama menjadi sangat penting 

untuk membangun keunggulan bersaing serta membantu meningkatkan 

profitabilitas secara keseluruhan. Untuk mendapatkan pelanggan yang 

loyal, perusahaan tidak cukup hanya dengan menjaga tingkat kepuasan 

pelanggannya. Perusahaan juga perlu menawarkan value yang diinginkan 

pelanggan untuk bisa mendapatkan loyalitas mereka. Loyalitas pelanggan 

akan memicu terjadinya serangkaian aktivitas pada seluruh sistem bisnis 

perusahaan yang bermuara pada terciptanya siklus pertumbuhan yang 

berkesinambungan.  

Dengan pelanggan yang loyal, keuntungan dan pangsa pasar 

perusahaan telepon seluler dapat meningkat karena pelanggan yang loyal 

cenderung akan membeli ulang, membeli lebih banyak, bahkan 

menciptakan pelanggan baru. Keuntungan tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas karyawan sehingga karyawan dapat memberi 

lebih banyak value bagi pelanggan dan akan memberikan keuntungan 

serta pangsa pasar yang lebih besar lagi bagi perusahaan. Hasilnya 

adalah perusahaan akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dirasakan penting untuk 
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melakukan penelitian mengenai loyalitas pelanggan terhadap produk 

telepon seluler. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Menurut Kotler (2003), pelanggan masa kini menginginkan kualitas 

dan pelayanan yang makin baik, yang disertai oleh penyesuaian 

(customization). Keinginan pelanggan tersebut direspon oleh para 

produsen telepon seluler sehingga terjadi kompetisi bisnis yang terbuka  

yang menghasilkan produk-produk dari berbagai merek yang hampir tidak 

memiliki perbedaan yang nyata dalam hal kualitasnya. Banyaknya pilihan 

membuat pelanggan cenderung tidak loyal terhadap satu merek tertentu. 

Mereka juga dapat memperoleh informasi yang luas mengenai produk 

melalui internet maupun sumber informasi lain sehingga lebih kritis dalam 

membelanjakan uangnya.  

Adanya tuntutan akan customization juga menunjukkan bahwa 

kebutuhan masing-masing pelanggan terhadap telepon seluler tidak sama 

yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik pelanggan. 

Perusahaan harus dapat memahami perbedaan tersebut dan berusaha 

sedapat mungkin untuk memenuhi keinginan masing-masing pelanggan. 

Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan tersebut akan 

mengakibatkan pelanggan kecewa yang kemudian pada akhirnya dapat 

menurunkan tingkat loyalitasnya. Pemilihan Bogor sebagai tempat 

penelitian didasarkan pada asumsi bahwa Bogor  sebagai salah satu kota 

penyangga DKI Jakarta dianggap mampu merepresentasikan daerah 
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perkotaan dimana warganya memiliki mobilitas dan tingkat kebutuhan 

akan komunikasi yang cukup tinggi. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik pengguna telepon seluler di Kota Bogor? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

terhadap telepon seluler di Kota Bogor? 

3. Bagaimana tingkat loyalitas pelanggan telepon seluler di Kota Bogor? 

4. Apa implikasi manajerial bagi perusahaan telepon seluler dalam usaha 

peningkatan loyalitas pelanggan? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis karakteristik pengguna telepon seluler di Kota Bogor.  

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

terhadap telepon seluler di Kota Bogor.  

3. Mengukur tingkat loyalitas pelanggan telepon seluler di Kota Bogor.  

4. Merumuskan implikasi manajerial bagi perusahaan telepon seluler 

dalam usaha peningkatan loyalitas pelanggan. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 
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1. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi perusahaan telepon 

seluler dalam menyusun dasar-dasar tindakan yang diperlukan untuk 

mengarahkan loyalitas pelanggan terhadap telepon seluler.  

2. Sebagai referensi dan bahan pembanding bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama untuk keperluan penelitian tentang loyalitas 

pelanggan selanjutnya. 

 

1.5   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh: 

1. Obyek penelitian adalah karakteristik pengguna telepon seluler, tingkat 

loyalitas pengguna telepon seluler, dan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan oleh pengguna telepon seluler yang dapat 

mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan terhadap produk telepon 

seluler tersebut.  

2. Subyek penelitian adalah pengguna telepon seluler yang berdomisili di 

Kota Bogor dan berusia antara 16 hingga 55 tahun.  

3. Telepon seluler yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya 

pada telepon seluler yang mengusung teknologi GSM (Global System 

for Mobile Communications). 




