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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu aspek yang sangat 

luas dan selalu dibutuhkan dalam menjalankan setiap 

aktivitas. Dengan komunikasi manusia dapat saling 

bertukar pendapat, menjalin hubungan dengan orang 

lain, membentuk saling pengertian demi suatu 

kemajuan ataupun menyebabkan pengetahuan kepada 

orang lain, dan bahkan dalam suatu penerapan strategi 

tertentu komunikasi dapat mempengaruhi pikiran serta 

tingkah laku (Effendy, 2004). Berdasarkan uraian 

diatas, dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan 

serangkaian proses mendasar yang dimiliki manusia 

baik sebagai pemberi maupun penerima pesan. 

Dalam kegiatan ekonomi korporasi, proses 

komunikasi memiliki tempat tersendiri sebagai suatu 

pendekatan strategik, fungsi komunikasi korporasi 

meliputi banyak subfungsi baik fungsi komunikasi citra 

dan identitas, iklan dan advokasi, komunikasi 
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pemasaran, komunikasi keuangan, relasi media, 

komunikasi karyawan hingga komunikasi pada 

kegiatan-kegiatan kritis. Komunikasi pengelolaan citra, 

identitas, dan reputasi merupakan fungsi penting 

sebagai proses pengenalan identitas dan citra diri 

perusahaan kepada publik (Argenti, 1998). Identitas 

koporasi adalah manifestasi visual yang terdapat dalam 

logo, produk, seragam dan berbagai hal lainnya yang 

dapat mencerminkan gambaran perusahaan secara 

umum kepada publik atau konsumen. Identitas suatu 

produk atau perusahaan juga dikenal dengan sebutan 

merek. Menurut American Marketing Association (AMA), 

merek atau brand adalah nama, kata, simbol, atau 

desain maupun kombinasinya, yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi suatu barang maupun servis dari 

penjual yang satu dengan yang lainnya sebagai bahan 

perbandingan ditengah persaingan (Keller, 2003).   

Menurut Harold Laswell terdapat lima unsur 

penting komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, 

pesan, media dan efek. Perusahaan atau korporasi 
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bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan 

pesan kepada komunikan atau publik melalui media 

penyampaian guna mendapatkan efek positif atau 

mempengaruhi perilaku mereka, dan dalam kajian ilmu 

komunikasi, brand atau merek dapat diartikan sebagai 

pesan komunikator terhadap komunikan (Fiske, 2007). 

Vara (2010) seorang praktisi pemasaran, mengatakan 

bahwa suatu merek merupakan pesan tentang janji 

yang disampaikan kepada publik dan dapat membuat  

publik percaya sejak pengalaman pertama mereka 

terhadap suatu merek. Berdasarkan definisi yang 

diberikan oleh Suzanne Vara dapat dikatakan bahwa 

merek adalah pesan utama yang harus disampikan 

kepada publik dari sekian banyak pesan lainnya yang 

juga harus disampikan perusahaan kepada konsumen. 

Brand repositioning merupakan salah satu 

strategi dalam komunikasi pemasaran guna 

menyampaikan posisi merek ke dalam benak publik. 

Brand repositioning adalah strategi menciptakan image 

dan penawaran merek perusahaan, sehingga 
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menempati suatu tempat yang jelas dan bernilai dalam 

benak konsumen. Dengan kata lain brand repositioning 

merupakan usaha menemukan dan menempati “lokasi” 

yang tepat dalam benak publik sebagai sasaran atau 

segmen pasar, sehingga publik akan berpikir tentang 

produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

(Keller, 2003). 

Brand repositioning memiliki kaitan erat dengan 

persepsi, keberhasilan penerapan strategi brand 

repositioning ditentukan berdasarkan kesesuaian 

antara persepsi publik terhadap suatu merek 

berdasarkan keinginan perusahaan dalam 

memposisikan merek tersebut. Produk dan merek 

sabun Lifeboy misalnya, akan dianggap gagal apabila 

publik justru mempersepsikan sabun ini sebagai sabun 

kecantikan dan bukan sebagai sabun kesehatan 

keluarga. Untuk itulah, keberhasilan suatu brand 

repositioning bergantung pada persepsi publik terhadap 

merek tersebut (Uggra, 2006). Mewujudkan persamaan 

persepsi dalam proses komunikasi bukanlah suatu hal 
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yang mudah, bahkan hal inilah yang menjadi 

tantangan utama. Teori Relevansi (Relevancy Theory) 

menyatakan bahwa masalah utama bagi komunikator 

adalah menyampaikan pesan dengan efektif dan jelas, 

sedangkan masalah krusial bagi komunikan adalah 

memahami pesan atau maksud dari pesan tersebut 

secara tepat (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Persepsi 

konsumen merupakan pemahaman konsumen 

terhadap merek yang dapat diketahui dengan melihat 

citra merek bagi pelanggan (brand image),  tingkat 

kesadaran pelanggan terhadap merek (brand 

awareness), tingkat loyalitas pelanggan terhadap merek 

(brand loyalty). Persepsi konsumen terhadap 

perusahanan menentukan bagaimana sikap konsumen 

terhadap suatu produk atau merek tertentu yang dalam 

kegiatan pemasaran dikenal dengan istilah brand 

switching atau pergantian merek, terjadinya pergantian 

merek yang dilakukan pelanggan apabila persepsi 

pelanggan adalah negatif terhadap suatu produk atau 

merek. Apabila persepsi pelanggan negatif terhadap 
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suatu produk atau merek maka dapat dikatakan bahwa 

strategi brand repositioning tidak berhasil dilakukan 

(Asyari, 2010). 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang 

jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah 

Indonesia dan tunduk pada hukum dan peraturan yang 

berlaku. PT. Telekomunikasi Indonesia yang 

selanjutnya disebut PT. TELKOM adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi, layanan 

telekomunikasi dan jaringan Telkom sangat luas dan 

beragam meliputi layanan dasar telekomunikasi 

domestik dan internasional serta layanan interkoneksi 

antar operator penyedia jaringan. Berdasarkan Undang-

undang Telekomunikasi yang berlaku sejak tanggal 1 

Agustus 2001, pemerintah mengakhiri hak eksklusif 

Telkom sebagai satu-satunya penyelenggara layanan 

telepon tidak bergerak di Indonesia dan Indosat sebagai 

satu-satunya penyelenggara layanan Sambungan 
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Langsung Internasional (SLI). Saat ini, sudah banyak 

provider atau penyedia layanan telekomunikasi selain 

Telkom yang ikut menjadikan indonesia sebagai target 

pasar dalam berbagai produk yang ditawarkan. Telkom 

sebagai perusahaan yang bersaing dalam 

penyelenggara layanan telekomunikasi terus 

menciptakan inovasi produk sebagai salah satu 

komitmen peningkatan layanan kepada konsumen. 

Telkom membagi produk dalam tiga kategori utama 

yaitu Telekomunikasi, Layanan Teknologi Informasi 

serta Media dan Edutainment. Produk yang termasuk 

dalam kategori Telekomunikasi yaitu Layanan Telepon 

Kabel Tidak Bergerak, Telepon Nirkabel Tidak Bergerak, 

Selular, Jasa Layanan Internet, Layanan Jaringan 

Sirkit Langganan, Jasa Komunikasi Data ISDN PRA, 

Layanan Interkoneksi dan Intercarrier Interkoneksi 

Transit, Layanan Penunjang. Sementara itu produk 

yang termasuk dalam kategori Layanan Teknologi 

Informasi yaitu Managed Application and Performance, 

e-payment, IT Enable Services, Network Centric VAS, dan 
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jasa integrasi. Pada kategori Media dan Edutainment 

terdapat berbagai produk berupa Konten, Portal, dan 

Media sebagai produk yang dipasarkan (Tinjauan 

Industri Telkom, 2011). 

Telkom sebagai perusahaan penyedia layanan 

telekomunikasi dengan berbagai jenis produk hadir 

dengan memperkenalkan diri kepada publik dengan 

strategi brand repositioning Telkom yang baru yaitu life 

confidence dengan tagline “The World In Your Hand”, 

brand repositioning  Telkom mencerminkan keahlian 

dan dedikasi yang akan diberikan bagi semua 

pelanggan untuk mendukung akses informasi bagi 

kehidupan dimanapun mereka berada. Brand 

repositioning ini didukung oleh “service culture” Telkom 

yaitu expertise, empowering, assured, progressive dan 

heart. “Life Confidence” sebagai brand repositioning 

merupakan strategi yang dijalankan untuk membentuk 

citra perusahaan dalam memberikan rasa percaya diri 

bagi publik atau konsumen sebagai peningkatan 

kualitas hidup bersama. Dalam menerapkan  brand 
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repositioning sebagai pengenalan identas produk 

terdapat enam strategi penempatan merek atau produk 

kepada publik atau konsumen yaitu menempatkan 

produk melalui atribut, menempatkan produk melalui 

harga dan kualitas, menempatkan produk dalam 

hubungannya dengan manfaat, menempatkan produk 

dalam hubungannya dengan pesaing dan 

menempatkan produk dalam hubungannya dalam 

pasar sasaran (Kotler, 2002).  

Sorong merupakan kota kabupaten dengan 

jumlah penduduk sebanyak 73.642 jiwa berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat tahun 

2012. Data badan pusat statistik tahun 2011 

menunjukan bahwa dari 18.647 jumlah keluarga kota 

Sorong terdapat 15.802 keluarga yang dikategorikan 

sebagai rumah tangga miskin atau dengan kata lain 

84.74% dari keseluruhan keluarga adalah keluarga 

miskin. Sebagai perusahaan BUMN yang tersebar 

hampir disetiap wilayah Indonesia, PT. Telkom memiliki 

kantor cabang yang memberikan pelayanan diwilayah 
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kabupaten kota Sorong dari berbagai jenis produk yang 

dimiliki Telkom hanya beberapa produk saja yang dijual 

di kabupaten Sorong yaitu Telkom speedy sebagai 

layanan internet, Plain Ordinary Telephone Service 

(POTS) atau telepon kabel dan layanan komunikasi 

selular. Kendala utama kurangnya variasi produk 

Telkom yang dijual di kabupaten Sorong adalah 

infrastruktur peralatan telekomunikasi yang belum 

mendukung tersedianya jenis produk lainnya. Dalam 

laporan penjuaan PT. Telkom Witel Papua Barat di 

Sorong pada awal tahun 2014 menunjukan bahwa 

terjadi penurunan konsumen sebesar 41,66% dalam 

dua tahun terakhir.  

Berdasarkan uraian tentang proses komunikasi 

antara perusahaan dan publik atau konsumen sebagai 

strategi pengenalan akan produk layanan jasa 

telekomunikasi serta profil singkat tentang PT. Telkom 

sebagai penyedia layanan jasa telekomunikasi yang 

juga menerapkan strategi brand repositioning sebagai 

strategi membangun citra kepada publik, maka peneliti 
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ingin mengetahui bagaimana pengaruh brand 

repositioning terhadap persepsi pelanggan yang 

dilakukan PT. Telkom khususnya PT. Telkom Witel 

Papua Barat di Sorong.  

 

1.2. Rumusan Masalah dan Persoalan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran 

diatas yang menjadi rumusan masalah dan persoalan 

penelitian adalah  

1. Bagaimana pengaruh brand repositioning terhadap 

brand image pelanggan PT. Telkom Witel Papua 

Barat Kota Sorong? 

2. Bagaimana pengaruh brand repositioning terhadap 

brand awareness pelanggan PT. Telkom Witel Papua 

Barat Kota Sorong?  

3. Bagaimana pengaruh brand repositioning terhadap 

brand loyalty pelanggan PT. Telkom Witel Papua 

Barat Kota Sorong? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh brand repositioning terhadap 

brand image pada pelanggan PT. Telkom Witel 

Papua Barat Kota Sorong 

2. Mengetahui pengaruh brand repositioning terhadap 

brand awareness pada pelanggan PT. Telkom Witel 

Papua Barat Kota Sorong 

3. Mengetahui pengaruh brand repositioning terhadap 

brand loyalty pada pelanggan PT. Telkom Witel 

Papua Barat Kota Sorong 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitan ini dapat dijadikan referensi atau acuan 

untuk penelitan selanjutnya yang berkaitan dengan  

permasalahan penelitian. 

b) Penilitian ini dapat menjadi koleksi akademik 

Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 

Universitas Kristen Satya Wacana. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Untuk PT. Telkom, penelitian ini dapat menjadi 

landasan ilmiah dalam penerapan strategi bisnis 

dengan menerapkan brand repositioning. 

 


