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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini telah membawa persaingan yang ketat 

diantara pelaku dunia usaha untuk mendapatkan pangsa pasar yang labih luas lagi. 

Berbagai pendekatan dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat baik 

melalui peningkatan mutu atau kualitas dengan menggunakan teknologi tinggi 

maupun dengan peningkatkan sumber daya manusia. Persaingan untuk 

memberikan yang terbaik kepada konsumen telah menempatkan konsumen 

sebagai pengambil keputusan. Semakin banyak perusahaan sejenis yang 

beroperasi dengan produk atau jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat dapat 

menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. 

Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia adalah masalah 

komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan 

komunikasi tersebut disebabkan oleh sifat manusia yang menginginkan 

kemudahan dalam segala hal. Dari hal tersebut munculah alat komunikasi yang 

sangat beragam. Pada mulanya manusia untuk melakukan komunikasi harus 

datang langsung meskipun harus menempuh jarak yang jauh, atau harus menulis 

surat yang tidak tahu kapan surat tersebut sampai di tempat yang kita tuju.  

Beberapa waktu kemudian manusia mendapatkan kemudahan dengan 

ditemukannya telepon. Seiring kemajuan teknologi komunikasi yang begitu cepat 

dan terus berkembang, ditemukannya berbagai macam jenis telepon, dari jenis 

telepon kabel yang konvensional sampai dengan jenis telepon nir kabel seperti 
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handy talky atau "HT", telepon seluler atau sering disingkat ponsel, dan PDA 

(Personal Digital Assistant), yaitu ponsel terbaru yang telah menunjukkan 

kesiapannya sebagai perangkat multiguna, sebagai peralatan komunikasi, 

komputasi dan internet. 

Dewasa ini, muncul gaya hidup baru yang dimiliki konsumen, yaitu 

kepemilikan akan telepon genggam dengan tujuan kemudahan dalam 

berkomunikasi. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, 

tentunya, menjadi pangsa pasar yang menarik. Sehingga pada akhirnya, 

perusahaan dalam bidang tersebut (dalam hal ini produk kartu untuk telepon 

genggam) akan terus berusaha untuk menciptakan produk dan mengenalkan 

kepada konsumen adalah hal yang penting. Jelas, persaingan makin ketat, apalagi 

kondisi pasar pengguna telepon genggam terus meningkat. Persaingan antar 

perusahaan kartu seluler di Indonesia yang sangat ketat ini ditandai dengan 

munculnya perusahaan-perusahaan besar diantaranya adalah, TELKOMSEL, 

INDOSAT, EXCELCOMINDO, LIPPO (AXIS), THREE, dan MOBILE 8. 

Masing-masing perusahaan kartu seluler (provider) bersaing untuk 

menarik minat dari masyarakat, dengan cara memberikan penawaran tarif yang 

murah dan kualitas produk yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut masing-masing provider harus dapat melihat 

peluang pasar dan kebutuhan konsumen sehingga konsumen akan memperoleh 

kepuasan dalam menggunakan produk perusahaan. 

Dalam industri jasa, kualitas pelayanan adalah faktor yang sangat penting 

karena merupakan strategi awal yang dapat digunakan untuk menarik pelanggan 

baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau menghindarkan 
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pelanggan tersebut berpindah ke merek lain (brand switching). Berdasarkan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing provider, maka konsumen 

memiliki kriteria tersendiri untuk memilih merek kartu seluler yang akan 

digunakan. Dengan adanya perbedaan kriteria tersebut, maka perusahaan dituntut 

untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu melakukan 

inovasi secara berkesinambungan agar konsumen tidak mengalami kejenuhan. 

Masing-masing provider perlu melakukan riset pada konsumen untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan. Hal tersebut dilakukan 

karena dengan kualitas pelayanan yang bagus merupakan kesuksesan dari 

pemasaran. Kualitas jasa menurut Spark dalam Vincent (2003) dapat dilihat dari 

delapan sisi pandang, yaitu: 

1. performance : karakteristik utama dari suatu produk 

2. feature : sebagai pelengkap dari suatu fungsi utama 

3. conformance : merupakan suatu ukuran atas kesesuaian produk  

     dengan spesifikasinya                                          

4. reliability : kemungkinan kerusakan produk yang diperkirakan 

                                dalam waktu tertentu 

5. durability : daya tahan yang dimiliki produk 

6. serviceability : garansi yang dijaminkan kepada konsumen 

7. perceived quality : nama dan reputasi dari produk 

8. aesthethics : bentuk fisik produk yang dapat diindera 

Kualitas pelayanan jasa dapat mengakibatkan konsumen loyal terhadap 

produk tersebut dan tidak ada perpindahan merek (brand switching). Perpindahan 

merek yang dilakukan konsumen bukanlah tanpa sadar, untuk itu kemampuan 
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perusahaan untuk melakukan analisis mengenai penyebab terjadinya perpindahan 

merek (brand switching) oleh konsumen akan banyak memberikan masukan 

terhadap berbagai kebijakan yang akan ditetapkan perusahaan untuk 

mempertahankan konsumen yang telah dimiliki. Analisis terhadap berbagai 

penyebab perpindahan merek (brand switching) yang dilakukan konsumen 

merupakan dasar analisis untuk mengetahui kecenderungan perilaku konsumen 

berkaitan dengan mengkonsumsi produk yang ditawarkan perusahaan. 

Kecenderungan konsumen tersebut merupakan gambaran dari keinginan atau 

tuntutan konsumen atas kualitas produk dan pelayanan yang diberikan 

perusahaan. 

Keikutsertaan PT. Natindo Telepon Seluler (AXIS) dalam pasar 

telekomunikasi dengan menggunakan teknologi GSM (global system for mobile 

communication) tentu akan menambah ketatnya persaingan dalam bisnis 

telekomunisi di Indonesia. PT. Natindo Telepon Seluler (AXIS) telah 

meluncurkan beberapa produk baru kartu operator seluler diantaranya kartu AXIS 

Reguler yaitu kartu operator seluler dengan segmen pasar yang luas atau umum, 

AXIS Salam yaitu kartu operator seluler dengan pangsa pasar yang difokuskan 

bagi para kaum muslim, dan AXIS Asix yaitu kartu operator seluler dengan 

pangsa pasar para pelajar dan mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan 

kepuasan pada pelanggan karena dengan adanya berbagai pilihan jenis kartu 

AXIS mereka dapat memilih sesuai dengan kebutuhan sehingga akan membentuk 

persepsi konsumen tentang citra perusahaan yang baik yang memperhatikan 

kebutuhan konsumen. Dengan semakin baiknya persepsi konsumen terhadap citra 
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perusahaan akan semakin meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan 

dan pada akhirnya akan meningkatkan omzet penjualan produk. 

Melalui latar belakang diatas, penelitian ini mencoba mengangkat tema 

bagaimana pengaruh kualitas jasa terhadap perpindahan merek yang dilakukan 

konsumen, dengan judul : ”Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Brand Switching 

Konsumen Pada Pengguna Kartu Seluler AXIS di Kota Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel kualitas jasa yang terdiri dari performance, features, 

conformance, realibility, durability, serviceability, percieved quality, 

appearance or aesthethics mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap brand switching konsumen kartu seluler AXIS di Kota 

Malang? 

2. Apakah variabel kualitas jasa yang terdiri dari performance, features, 

conformance, realibility, durability, serviceability, percieved quality, 

appearance or aesthethics mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap brand switching konsumen kartu seluler AXIS di Kota 

Malang? 

3. Variabel kualitas jasa (performance, features, conformance, realibility, 

durability, serviceability, percieved quality, appearance or aesthethics)  

manakah yang paling dominan terhadap brand switching konsumen kartu 

seluler AXIS di Kota Malang? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan maka penelitian ini dibatasi hanya pada produk kartu seluler 

AXIS dan lokasi penelitian di Kota Malang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Mendasar pada perumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas jasa yang terdiri dari performance, 

features, conformance, realibility, durability, serviceability, percieved quality, 

appearance or aesthethics mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap brand switching konsumen kartu seluler AXIS di Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas jasa yang terdiri dari performance, 

features, conformance, realibility, durability, serviceability, percieved quality, 

appearance or aesthethics mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap brand switching konsumen kartu seluler AXIS di Kota 

Malang. 

3. Untuk mengetahui variabel kualitas jasa (performance, features, conformance, 

realibility, durability, serviceability, percieved quality, appearance or 

aesthethics) manakah yang paling dominan terhadap brand switching 

konsumen kartu seluler AXIS di Kota Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai 

antara lain sebagai berikut: 

Bagi Peneliti: 

1. Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang permasalahan yang sedang dikaji. 

2. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan 

yang diperoleh selama kuliah, dalam hal ini mengenai manajemen pemasaran. 

Bagi Fakultas Ekonomi: 

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang tentang 

pengaruh kualitas jasa, dengan objek dan lokasi penelitian yang mungkin 

berbeda. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk memperdalam teori tentang 

kualitas jasa dan  brand switching. 

Bagi Pihak Lain 

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau landasan bagi mereka yang akan 

mengadakan penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk menambah 

wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 


