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LANDASAN TEORI

2.1 Blackberry

Handphone keluaran pabrikan Research in Motion (RIM) Kanada ini

merupakan handphone jenis qwerty pertama yang pernah ada. Qwerty sendiri

adalah sebutan atau istilah untuk key pad di ponsel yang menggunakan papan

ketik seperti papan ketik pada mesin ketik atau komputer. Salah satu ciri menonjol

adalah huruf Q, W, E, R, T, Y ada pada baris pertama sisi kiri pada papan ketik

handphone.

Nama Blackberry itu sendiri berasal dari sebuah firma California Lexicon

Branding yang awalnya memberi nama iiPocketLink,\ sebuah nama yang

fungsional namun membosankan. Lalu mempertimbangkan memberi nama

"Stroberry" karena bentuknya yang mirip, namun terdengar sangat jinak.

Akhrinya mereka memutuskan memberi nama Blackberry, sebuah nama yang

cerdas dan akrab.

Perusahaan yang didirikan oleh Mike Lizaradis ini pada dasarnya ingin

menciptakan sebuah handphone yang cara kerjanya mencontohkan pada "pager"

akan tetapi memiliki kemampuan diatasnya, sehingga dapat digunakan bebas

kapan saja, real time dan selalu tersambung.

Di Indonesia BlackBerry diperkenalkan pertama kali pada pertengahan

Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Tidak berselang

lama, pasar BlackBerry diramaikan oleh dua operator besar lainnya yakni

Exelcom dan Telkomsel. Pemain terbaru Natrindo Telepon Selular (Axis) baru

menjajakan layanannya pada pertengahan tahun tersebut.

Pertumbuhan layanan BlackBerry di Indonesia terus meningkat sangat

signifikan akhir-akhir ini. Informasi dari Research in Motion (RIM) selaku

penyedia teknologi BlackBerry, juga menyatakan bahwa pertumbuhan



penggunaan layanan tersebut di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara

negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Saat ini saja diperkirakan ada sekitar

tiga ratus ribuan jumlah pengguna layanan Blackberry dari tiga operator yang

menyediakan layanannya di Indonesia, yaitu Indosat, Telkomsel, serta

Exelcomindo Pratama (XL). Sungguh suatu jumlah yang sangat mencengangkan,

mengingat harga handset yang relatif lebihmahal dibandingkan dengan perangkat

handset lainnya.

Merebaknya pengguna layanan Blackberry tentunya juga tidak terlepas

dari berbagai upaya yang dilakukan oleh tiga operator tersebut. Tingginya minat

konsumen pada Blackberry didorong langkah operator yang mengobral produknya

pada momentum tertentu. Seperti jelang lebaran beberapa operator mengobral

produknya. Indosat menyediakan paket handset hemat Blackberry dengan harga

khusus selama Ramadhan. Handheld Blackberry ditawarkan dengan potongan

harga hingga 20% dari harga normal. Indosat menawarkan Blackberry Storm

9500 Rp 6,2 juta, BlackBerry 9000 Bold Rp 5,9 juta dan Blackberry Curve 8900

Rp 4,9 juta. Telkomsel juga melakukan langkah serupa dengan menawarkan

diskon paket bundling BlackBerry Bold, Javelin, Storm. Termasuk handset yang

dijualnya secara eksklusif Iphone 3G 16 GB ditawarkan dengan harga lebih

murah Rp 7,5 juta. Tidak hanya dari sisi fungsionalnya saja, tetapi juga

bagaimana menjadikan penggunaan Blackberry sebagai bagian dari gaya hidup.

Tumbuhnya Blackberry tersebut juga tidak terlepas dari kurangnya

pemahaman daei calon pengguna mengenai karakteristik layanan Blackberry

sendiri. Calon pengguna yang masih awam rata-rata berpikiran bahwa pemakaian

layanan Blackberry dianggap sama saja dengan menggunakan layanan telepon

biasa. Cukup beli perangkat handset, beli kartu/SIM card dari salah satu operator,

kemudian dinyalakan, dan siap digunaka, selesai. Dianggap sesederhana itu

prosesnya. Bahkan banyak yang tidak mengetahui adanya unique identity yang

disebut dengan PIN dan IMEI. Kalaupun mereka tahu mengenai PIN dan IMEI,

rata-rata hanya tahu dari sisi istilahnya saja karena sering mendengar dari teman,

relasi atau saudaranya yang terlebih dahulu menggunakan layanan Blackberry.

Banyak di antara calon pengguna yang tidak mengetahui atau memahami bahwa



di dalam penyediaan layanan Blackberry ada keterkaitan beberapa pihak

diantaranya operator selaku penyedia jaringan, penggunanya sendiri serta

tentunya RIM selaku penyedia teknologi layanan Blackberry.

Peningkatan penggunaan Blackberry yang sangat pesat, yang tidak

diimbangi dengan pemahaman yang cukup dari calon pengguna mengenai layanan

Blackberry sendiri, pada akhirnya juga terus mendorong keberadaan pasar gelap

atau jalur penjualan Blackberry tidak resmi. Secara sadar ataupun tidak, dengan

maraknya tren mobile online belakangan ini menjadikan handphone Blackberry

atau sejenisnya naik pamor, mengapa tidak, karena fasilitas yang terdapat

didalamnya dapat menunjang itu semua. Pada dasarnya diferensiasi yang

dilakukan pada Blackberry ini menjadikan sebagai telepon genggam yang

memiliki "kharisma" tinggi sehingga mempunyai daya pikat tersendiri dan pada

akhirnya berbagai macam vendor mengikutinya. (Ashari,2012).

2.2 Faktor Pengguna Blackberry

Menurut Hanna & Wozniak (2001) yang ditulis Hanafi (2012), perilaku

konsumen menitikberatkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi

dari individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang

mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang dan

jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi.

Pengguna blackberry memilih smartphone ini dikarenakan kecanggihan

yang dimilikinya dalam mengakses berbagai macam fitur - fitur aplikasi yang

menunjang aktifitas kegiatan, baik kegiatan dalam bidang pendidikan

(mahasiswa) ataupun kegiatan sosial dan dalam akses internet sekalipun.

(Sadewa.2011). Dalam kehidupan sehari - hari manusia tidak lepas dari

kehidupan bersosial hal inilah yang mempengaruhi banyak pengguna smartphone

memilih gadget agar dapat menunjang aktifitas keseharian mereka, hal tersebut

menurut James (1995), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku

pengguna dalam memilih produk yaitu:



a. Pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga

dan situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah

memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau

menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi

mereka. Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks,

dimana perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh keempat

faktor tersebut.

b. Perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan

keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan

demografi. Perbedaan individu merupkan faktor internal

(interpersonal) yang menggerakkan serta mempengaruhi perilaku.

Kelima faktor tersebut akan memperluas pengaruh perilaku

konsumen dalam proses keputusannya.

c. Proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran,

perubahan sikap dan perilaku.

Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen

sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku pengguna dalam penambilan

keputusan pembelian. Sehubungan dengan itu menurut analisis yang dilakukan

pasar telekomunikasi di International Data Corporate, blackberry menjadi trend

tersendiri bagi pengguna ponsel pintar (smartphone), sehingga blackberry bisa

dikatakan sebagai suatu symbol status dari para pengguna smartphone masyarakat

Indonesia khususnya pada kalangan mahasiswa. Sedangkan The American

Marketing Association mendefinisikan perilaku pengguna sebagai interaksi

dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan dimana manusia

melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dalam kata lain perilaku

pemakai/pengguna mengikutkan pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan

aksi yang dilakukan saat proses konsumsi. (Peter & Alson,2005).

Dengan kecanggihan yang dimiliki ponsel pintar blackberry ini, pengguna

(user) khususnya mahasiswa melihat blackberry saat ini sebagai sarana yang

dapat digunakan dalam bidang pendidikan yaitu dengan adanya fitur - fitur



penunjang yang disediakan oleh pihak Research In Motion (RIM), seperti contoh

media aplikasi Blackberry Messenger (BBM), selain bisa digunakan sebagai

sarana jejaring sosial BBM juga dapat digunakan dalam berbagi pengetahuan

dengan cara melakukan broadcast pesan yang telah ada dalamaplikasi BBM

2.3 Blackberry Messenger (BBM)

Salah satu fitur yang populer pada smartphne blackberry adalah BBM atau

blackberry messenger. BlackBerry Messenger adalah program pengirim pesan

instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry. Aplikasi ini

mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna

perangkat telepon genggam. Blackberry Messenger merupakan salah satu

keunggulan dari penggunaan perangkat Blackberry selain layanan Push Mail.

Layanan Messenger ini dibuat khusus bagi pemilik BlackBerry dan dirancang

khusus untuk berkomunikasi di antara pengguna. Cara menggunakan BlackBerry

Messenger adalah dengan penghubung nomor PIN yang juga eksklusif dimiliki

masing-masing perangkat BlackBerry. (Khudori,2011)

Fitur-fitur yang biasa digunakan dalam blackberry messenger adalah

sebagai berikut:

a) Display Picture: foto yang terdapat pada profil kontak di blackberry

messenger.

b) Broadcast Message: Fitur yang terdapat pada blackberry messenger untuk

melakukan pengiriman pesan ke beberapa kontak.

c) Multiperson Chat: Fitur yang terdapat pada blackberry messenger untuk

melakukan chattingdengan beberapa kontak lain.

d) Personal Message: Pesan yang menjelaskan keadaan/status pengguna.

e) Private Message: Fitur chatting kepada pengguna blackberry messenger

yang lain.

2.4 Kepuasan

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan
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kinerja/hasii yang dirasakannya dengan harapannya. Sedangkan menurut Kotier

(2002: 42) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul

setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil)

suatu produk dan harapan-harapannya.

Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja

yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka

pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas.

Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan

pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari

kerabatnya serta janji dan informasi pemasaran saingannya. Pelanggan yang puas

akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang

baik tentang perusahaan.

Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, perusahaan harus menciptakan

dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan

kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya.(Dwiwinarsih,2009).

2.5 Kepuasan Pelanggan

Kepuasan tidak akan pernah berhenti pada satu titik, bergerak dinamis

mengikuti tingkat kualitas produk dan layanannya dengan harapan-harapan yang

berkembang di benak konsumen. Harapan pembeli dipengaruhi oleh pengalaman

pembelian mereka sebelumnya, nasehat teman dan kolega, serta janji dan

informasi pemasar dan pesaingnya. Crosby and Stephens (1987) mengemukakan

konseptual dari kepuasan konsumen overall terhadap jasa (service) terdiri atas tiga

hal penting, termasuk kepuasan terhadap : (1) contactperson; (2) the core service,

dan (3) the organization.

Kotier (2000); Zeitham, Berry, dan Parasuraman (1990) menyatakan

bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah

membandingkan antara kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan

harapannya.(Palilati,2007).
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2.6 Loyalitas Pelanggan

Jika penilaian konsumen terhadap kualitas layanan tinggi (superior),

behavioral intentions konsumen tersebut akan bersifat favorable (positif), yaitu

berusaha memperkuat hubungan dengan perusahaan, misalnya: menyatakan hal

positif tentang perusahaan, tetap loyal pada perusahaan, merekomendasikan

perusahaan pada orang lain. Meningkatkan volume pembeliannya atau bersedia

membayar harga premium. Behavioral intentions konsumen tersebut bersifat

unfavorable (negatif) dan hubungannya dengan perusahaan kemungkinan lemah.

Richins (1983) menyatakan bahwa konsumen yang mempersepsikan kualitas

layanan secara inferior kemungkinan menunjukan perilaku tertentu. Seperti,

memutuskan hubungan dengan perusahaan, mengurangi belanja dengan

perusahaan, dan mengkomplain. Behavioral intentions inilah yang akan memberi

tanda apakah konsumen akan tetap setia (loyal) atau berpindah.

Elemen-elemen perilaku loyal pelanggan dapat diukur dalam bentuk

jumlah rupiah atau volume produk atau jasa yang dipesan (dibeli) selama periode

waktu tertentu (Customer lifeture) atau rata-rata lamanya waktu atau Number of

brands purchase (jumlah merek yang dibeli), yaitu tingkat persentase pelanggan

dari suatu produk untuk hanya membeli satu merek, dua merek, tiga merek, dan

seterusnya, diukur dalam bulanan atau tahunan, periode waktu yaitu rata-rata

lamanya pelanggan melakukan usaha dengan perusahaan (Customer share) yaitu

sejauh mana seorang pelanggan mememenuhi setiap kebutuhannya atas jenis

produk dan jasa yang diinginkan dari berbisnis dengan perusahaan atau

Repurchase rates (tingkat pembelian ulang), yaitu tingkat persentase pelanggan

yang membeli merk yang sama dengan produk tersebut.

Pelanggan yang loyal umumnya akan melanjutkan pembelian merk

tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merk produk pesaing yang

menawarkan karakteristik jasa yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudut

atributnya. Bila banyak pelanggan dari suatu merek masuk dalam kategori ini

berarti merek tersebut memiliki brand equity yang kuat.(Palilati,2007).
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2.7 Kebutuhan Pelanggan

Kebutuhan pelanggan (customer requirement) sebagai karakteristik/atribut

barang atau jasa yang mewakili dimensi yang oleh pelanggan dipergunakan

sebagai dasar pendapat mengenai jenis barang atau jasa. Dimensi yang digunakan

adalah dimensi mutu standar. Dimensi mutu berlaku untuk berbagai jenis

organisasi penghasil jasa. (Dwiwinarsih,2009)

Dimensi kualitas jasa menurut Zeithaml dan M.J.Bitner yang dikutip oleh

Umar (2003 : 152 ) dibagi menjadi lima dimensi kualitas jasa yaitu:

1. Reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan

dengan tepat dan terpercaya.

2. Responsive, yaitu respon atau kesiapan karyawan dalam membantu

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap, yang

meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan

karyawan dalam melayani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan.

3. Assurance, yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan

terhadap produk secara tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan

kesopanan dalam memberikan pelayanan, ketrampilan dalam memberikan

informasi.

Dimensi ini merupakan gabungan dari sub dimensi :

a. Kompensi (competence), ketrampilan dan pengetahuan yang

dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan.

b. Kesopanan (courtesy), meliputi keramahan, perhatian dan sikap

para karyawan.

2.8 Karakteristik Pemasaran Jasa

Pemasaran jasa tidak sama dengan pemasaran produk yang dikenal secara

umum. Hal tersebut dikarenakan jasa mempunyai karakteristik yang

membedakannya dengan produk fisik. Karakteristik pemasaran jasa tersebut

adalah intangibility, inseparability, variability danperishability.
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1. Intangibility (tidak berwujud)

Jasa berbeda dengan barang jika barang merupakan suatu obyek

alat atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan kinerja (performance)

atau usaha. Bila barang dapat dimiliki maka jasa hanya dapat dikonsumsi

tetapi tidak dapat dimiliki. Jasa bersifat intangible artinya tidak dapat

dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum membeli. Oleh

karena itu untuk mengurangi ketidak pastian para pelanggan

memperhatikan atau tanda-tanda bukti jasa. Konsumen akan

menyimpulkan kualitasjasa dari tempat (place), orang (people), peralatan

(equipment), bahan-bahan komunikasi (communication materials),

simbol dan harga yang mereka amati. (Dwiwinarsih,2009)

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi,

sedangkanjasa biasanyadijual terlebih dahulu baru kemudian dikonsumsi

dan diproduksi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan

pelanggan merupakan ciri khas dalam pemasaranjasa.

3. Variability (variabilitas)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized

out put artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada

siapa, kapan, dan dimana jasa dihasilkan.

2.9 Pengertian Petshop ( Toko Hewan Peliharaan)

Petshop (toko hewan peliharaan) adalah toko dagang yang menjual

berbagai jenis hewan maupun periengkapan dan peralatan berbagai jenis hewan,

seperti makanan, obat-obatan maupun aksesoris hewan lainnya. Selain itu,

sebagian Petshop juga menyediakan jasa yang berhubungan dengan hewan seperti

salon hewan, pengobatan, maupun jasa penitipan hewan.

2.10 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer maupun

sekunder. Menurut Ruslan (2004), sumber data primer merupakan sumber data
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yang memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder

adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan

adalah menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab yang merupakan sumber data primer. (Sugiyono, 2008).

2.11 Teori Analisis Data

Saat merencanakan penelitian, peneliti harus sudah mempersiapkan teknik

analisis data yang akan digunakan seperti pemeriksaan data, pembuatan kode dan

penyususan tabel. Analisis data bertujuan agar peneliti memperoleh karateristik

dan persyaratan analisis yang diperlukan secara efektif (Sugiyono,2008). Analisis

hubungan adalah bentuk analisis variabel (data) penelitian untuk mengetahui

derajat atau kekuatan hubungan bentuk atau arah hubungan, diantara variabel-

variabel dan besarnya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel

terikat (dependen) dan teknik yang digunakan dalam analisis hubungan meliputi

analisis korelasi. Koefisien determinasi dan analisis regresi digunakan untuk

mengetahui hubungan yang melibatkan hanya dua variabel maupun untuk

hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Koefisien korelasi adalah

indeks satu bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, meliputi

kekuatan hubungan dan arah hubungan sedangkan koefisien penentu atau

Koefisien Determinasi (KD).

Uji t (parsial) adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas

secara parsial terhadap variabel terikatnya. (Sutrisni.2010).

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah:

Langkah - langkah pengujian hipotesis untuk uji t adalah:

a. Perumusan hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha)

Ho : t hitting < t tabel

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing - masing variabel

bebas (X\, X2, X3, X4) terhadap variabel terikat (Y).

ria • t hitung ^ t tabel
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Ada pengaruh yang signifikan dari masing - masing variabel bebas

(Xi, X2, X3, X4) terhadap variabel terikat (Y).

b. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf

derajat kebebasan (n-k).

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu

terhadap variabel terikatnyayaitu secara serempak. Variabel bebas pada penelitian

ini adalah display picture, broadcast message, private message, dan personal

message terhadap kepuasan pelanggan sebagai variabel terikat.(Sutrisni.2010).

Hipotesis yang diajukan, yaitu:

Ho : f hitung < f tabel berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari

seluruh variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel

terikat.

Ha: f hitung > f tabei berarti ada pengaruh yang signifikan dari seluruh

variabel bebas secara bersama - sama terhadap variabel terikat.

Analisis data di bagi menjadi dua yaitu analisis data deskriptif / kuantitatif

dan analisis data kualitatif. Dalam penelelitian ini analasis data yang digunakan

adalah analisis data deskriptif / kuantitatif yaitu merupakan bentuk analisis data

penelitian yang digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang

didasarkan atas satu sampel dan dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif,

Salah satu uji statistik untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara

variabel interval/rasio dengan variabel interval atau rasio adalah uji statistik

korelasi (Sugiyono, 2008).


