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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi membawa manusia menjadi individu yang sangat 

mengutamakan kepraktisan dalam menjalankan berbagai kegiatannya. Dalam hal 

komunikasi, telepon selular telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

modern Indonesia sebagai sebuah teknologi yang memberikan kemudahan 

berkomunikasi bagi penggunanya. Berbeda dengan keadaan beberapa tahun yang 

lalu dimana telepon seluler masih dianggap sebagai barang mewah, saat ini 

telepon seluler sudah menjadi barang biasa yang dapat dimiliki oleh setiap orang 

dengan harga yang terjangkau. Sifat fleksibel dari telepon seluler yang bisa 

dibawa kemana saja dan dapat digunakan untuk keperluan lain diluar kebutuhan 

komunikasi tak dapat dipungkiri sangat menarik minat konsumen. 

Perkembangan dari keinginan konsumen tersebut tentunya juga menyeret 

industri operator selular dalam persaingan. Operator seluler sebagai penyedia 

layanan jaringan telekomunikasi berperan sangat penting dalam menyediakan dan 

memenuhi kebutuhan konsumen akan komunikasi. Perkembangan ini dapat dilihat 

dari banyaknya operator seluler yang bermain dalam bisnis ini. Jumlah operator 

seluler sendiri tercatat pada tahun 2008 di Indonesia sebanyak 11 operator dan 

berkurang menjadi 10 terhitung periode 2012. Jika dibandingkan dengan india 

yang hanya memiliki 6 operator, Malaysia 3 operator dan bahkan china yang 

hanya 2 operator (http://www.detik.com), dapat dikatakan persaingan operator 

telekomunikasi Indonesia sangatlah ketat dan berikut ini merupakan daftar dari 
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operator seluler yang ada di Indonesia, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), 

PT Indosat Tbk (PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo)), PT XL Axiata Tbk (PT 

Excelcomindo Pratama Tbk), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom Flexi), 

PT. Bakrie Telecom Tbk, 3 Indonesia (PT Hutchison CP Telecommunications), 

PT Natrindo Telepon Seluler (Axis), PT Mobile-8 Telecom Tbk, Smart Telecom 

Indonesia, dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. 

(http://www.researchandmarkets.com/). 

Banyaknya operator seluler tersebut tentunya dikarenakan banyaknya 

pihak yang melihat bahwa bisnis dalam dunia operator seluler ini adalah bisnis 

yang sangat menjanjikan bagi mereka dan hal tersebut terbukti dari pesatnya 

pertumbuhan pengguna layanan operator seluler ini yang mencapai angka ±255 

juta pelanggan terhitung pada kuartal I/2012 dan Telkomsel merupakan pemimpin 

pasar pada persaingan ini dengan 109,88 juta pelanggan, atau menguasai pangsa 

pasar sebesar 43%.dan diikuti oleh indosat sebesar 52,1 juta pelanggan dan XL 

sebesar 46,4 juta pelanggan. (http://www.bisnis-kti.com/). Pada akhir tahun 2012 

menurut laporan tahunan Telkomsel total keseluruhan pelanggan Telkomsel 

bertambah menjadi sebanyak 125 juta pelanggan. 

Kota Malang sendiri merupakan daerah yang sangat menjanjikan karena 

perkembangan Kota Malang yang sangat pesat dan juga predikat Kota Malang 

sebagai kota pelajar yang sangat banyak dihuni oleh para pelajar termasuk 

mahasiswa dengan tingkat kebutuhan akan komunikasi via seluler yang sangat 

tinggi. Seperti dikatakan oleh Haris Head of Sales and Customer Care Region 

Jawa Timur Division Telkomsel, “Jumlah pelanggan broadband di Jawa Timur 

sebesar 4,4 juta pelanggan, 30 persennya berada di Malang dan mayoritas 

http://www.researchandmarkets.com/
http://www.bisnis-kti.com/
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penggunanya adalah pelajar-mahasiswa. Malang menempati posisi kedua setelah 

Metro (Surabaya)” (http://www.centroone.com). Hal tersebut membuktikan bahwa 

malang merupakan pasar potensial bagi para pelaku usaha bisnis operator seluler 

dalam mengembangkan bisnis mereka. 

Sebagai pemimpin pasar Telkomsel harus tetap konsisten untuk menjaga 

agar konsumen mereka tidak beralih menggunakan operator seluler yang lain atau 

kehilangan pangsa pasar karena tidak bisa menggaet para konsumen potensial. 

Banyak hal perlu dilakukan oleh pihak Telkomsel dengan membangun strategi 

pemasaran yang baik dan saling melengkapi sesuai dengan bauran pemasaran. 

Telkomsel memiliki 3 jenis produk yang mereka tawarkan ke pasar. 

simPATI dan As sebagai kartu pra-bayar dan KartuHALO sebagai kartu pasca 

bayar. Pendapatan dari simPATI dan As sendiri menurut laporan tahunan 

Telkomsel tahun 2012 menyumbangkan pendapatan terbesar bagi keseluruhan 

pendapatan yang didapatkan oleh Telkomsel yakni, 83,2% atau sebesar Rp. 

45,363 triliun, sedangkan untuk KartuHALO sendiri sebagai produk kartu pasca 

bayar menyumbangkan 7,8% atau senilai Rp. 4,272 Trilun. Pada kategori kartu 

prabayar sendiri simPATI merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi 

telkomsel dan juga sebagai merek dengan pengguna terbanyak yakni, 54,3 juta 

pengguna dengan total sumbangan pendapatan sebesar 60% (http://kompas.com/). 

Sebagai merek dengan pengguna terbanyak dan penyumbang pendapatan terbesar 

bagi Telkomsel, maka simPATI harus terus konsisten dalam menjalankan dan 

mengembangkan strategi pemasaran mereka serta terus memperbaiki layanan 

mereka untuk mencegah perpindahan konsumen menggunakan produk lain dan 

dapat menggaet konsumen potensial sebagai pengguna layanan mereka.  

http://www.centroone.com/
http://kompas.com/
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Usaha-usaha yang dilakukan pihak simPATI dalam menggaet konsumen 

bisa dalam bentuk apapun yang dianggap efektif. Berbagai cara merunut pada 

bauran pemasaran patut dilakukan untuk menjaga agar produk bisa bertahan 

dalam persaingan. Promosi merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran 

yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah produk dalam 

persaingannya. Menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk 

melakukan promosi dalam mengenalkan produknya ataupun sebagai usaha untuk 

menggaet konsumen untuk melakukan pembelian produk mereka. Hal tersebut 

terjadi karena persaingan usaha yang semakin ketat yang membuat para produsen 

berlomba-lomba untuk mencari jalan maupun menciptakan strategi promosi agar 

produknya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat bersaing secara kompetitif di 

pasar. Promosi menjadi sangat penting sebab, dalam promosi sendiri terdapat 

penyampaian nilai guna dari suatu produk untuk mengedukasi konsumen terkait 

dengan manfaat produk untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen yang 

pada akhirnya dapat digunakan konsumen sebagai alasan untuk melakukan 

pembelian. 

Dalam teori yang dikemukakan oleh Assael disebutkan terdapat tiga faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan salah satunya adalah 

penerapan perilaku konsumen pada strategi pemasaran. Dalam model perilaku ini, 

faktor inilah yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan melalui para pemasar 

mereka untuk merangsang pembelian dari konsumen. Stimulus berupa promosi 

dalam bentuk iklan banyak dijadikan acuan oleh konsumen dalam melakukan 

pemilihan produk yang mereka inginkan dan disinilah celah bagi para perusahaan 

sebagai pihak pemenuh kebutuhan harus dapat masuk untuk memberikan 
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penawaran terbaik lewat strategi promosi mereka dan memberikan yang terbaik 

bagi konsumen untuk produk yang mereka tawarkan. 

Dari berbagai macam saluran promosi salah satu saluran promosi yang 

ada, salah satu yang banyak dipilih oleh perusahaan adalah iklan. Menurut Kotler 

dan Keller (2007; 244) dalam buku manajemen pemasaran mengartikan iklan 

adalah segala bentuk presentasi non pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa 

oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Berdasarkan pengertian lain dalam kitab 

Etika Pariwara Indonesia (EPI) Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau 

komunikasi publik tentangsesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu 

media, dibiayai olehpemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian 

atau seluruhmasyarakat. Iklan merupakan usaha persuasif dari produsen yang 

ditujukan kepada konsumen dan biasanya ditujukan secara luas. Iklan bersifat 

sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk menjangkau konsumen dengan 

cakupan yang sangat luas maupun sangat kecil. Sebagai contoh iklan televisi, daya 

jangkau dari media iklan ini bisa dibilang sangat luas dan mencakup segala 

segmen dan target produk mulai dari kalangan kelas ekonomi kebawah, 

menengah, maupun keatas dan juga dapat menjangkau segala target usia baik tua 

maupun muda dan sebaliknya seperti iklan pada sebuah majalah kesehatan dengan 

segmentasi pembaca yang tidak terlalu besar hanya memberikan cakupan yang 

kecil tetapi dengan tujuan yang jelas. Oleh karena itu iklan banyak menjadi 

pilihan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengenalkan produk mereka tidak 

terkecuali simPATI. Dengan banyaknya pesaing dalam industri telekomunikasi, 

khususnya operator seluler, iklan merupakan salah satu strategi yang dapat 
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digunakan untuk terus menjaga eksistensi sebagai salah satu dari sekian banyak 

operator seluler yang ada.  

Iklan memiliki fungsi yang beragam Menurut Kotler dan Keller (2007: 

245) fungsi iklan terbagi menjadi 4 jenis yakni, informatif, persuasif, pengingat 

dan penegasan. Setiap fungsi ditujukan untuk berbagai situasi atau posisi produk 

yang berbeda-beda tergantung dari kondisi persaingan yang ada. Untuk iklan 

simPATI sendiri dalam beberapa waktu kebelakang banyak menggunakan fungsi 

informatif dan persuasif sebagai fungsi utama dan penegasan yang bersumber dari 

sumber pesan. Iklan yang banyak dikeluarkan oleh pihak simPATI saat ini adalah 

jenis iklan yang memberikan penjelasan mengenai fitur produk seperti tarif 

penggunaan layanan data seperti yang ditampilkan pada bagian akhir Iklan televisi 

“dance like a Agnes”. Seperti halnya dalam iklan televisi, dalam iklan cetak dan 

iklan media lainnya pun tetap ada penawaran terkait fitur untuk pemberian 

informasi kepada konsumen dan ajakan bagi konsumen untuk penggunaan fitur 

tersebut maupun ajakan untuk konsumen potensial menggunakan produk 

simPATI.  

Pesan yang disampaikan dalam sebuah iklan pun harus jelas agar tujuan 

yang ingin dicapai lewat iklan tersebut dapat terpenuhi. Dalam merancang sebuah 

pesan iklan ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Menurut Philip Kotler (2005: 

254) “Dalam perumusan pesan akan memerlukan pemecahan 4 masalah: apa yang 

harus dikatakan (isi pesan), bagaimana mengatakannya secara logis (struktur 

pesan), bagaimana mengatakannya secara simbolis (format pesan), dan siapa yang 

seharusnya mengatakannya (sumber pesan). 
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Peneliti berdasarkan teori dan fenomena diatas tertarik untuk menjadikan 

iklan sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitan 

ini, dikarenakan sifat iklan yang sangat fleksibel dengan  daya jangkau yang dapat 

dikendalikan sangat sesuai dengan karakter Kota Malang dengan penduduk yang 

sangat heterogen. Kegiatan iklan yang sedang digiatkan oleh pihak simPATI saat 

ini pun dikonsentrasikan pada media yang banyak digunakan oleh anak muda 

yang memang banyak sekali terdapat dikota malang yakni, media Internet. Selain 

hal tersebut, fungsi iklan sebagai sarana penyampaian informasi pun menjadi 

sebuah hal yang sangat penting dimana konsumen produk seluler saat ini sudah 

memiliki banyak sekali pilihan dan tidak menutup kemungkinan untuk berpindah 

operator kapanpun mereka mau, dengan menggiatkan iklan yang memuat 

penyampaian pesan yang efektif dirasa tujuan persuasif dari iklan dapat dicapai. 

Pengambilan keputusan pembelian konsumen bisa dipengaruhi dari 

berbagai aspek selain dari aspek promosi yang bisa dijadikan pertimbangan 

konsumen dalam memilih produk terkait kualitas produk yang merupakan salah 

satu aspek dalam bauran produk. Kualitas produk menjadi salah satu aspek 

penting dalam membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Hal 

tersebut didukung oleh lima keuntungan persepsi kualitas yang dikemukakan oleh 

Rangkuti (2004; 41), yaitu (1) alasan membeli, kesan kualitas memberikan alasan 

penting untuk membeli; (2) Diferensiasi/posisi; (3) Harga optimum; (4) Minat saluran 

distribusi; (5) Perluasan merek.Dari teori diatas dapat diketahui bahwa, kualitas 

memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001; 354), “Kualitas merupakan adalah 

kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi dayatahan, 
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ketepatan, keandalan, kemudahan operasi dan perbaikan serta atribut bernilai 

lainnya. 

Menurut Tjiptono (2008; 67) “kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran 

produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan.”. Dimensi kualitas menurut 

Tjiptono adalah sebagai berikut:Kinerja (performance), merupakan karakteristik 

operasi dari produk inti yang dibeli, fitur (features), yaitu karakteristik pelengkap 

yang dapat menambah pengalaman pemakaian produk, realibilitas (realibility), 

yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk dalam periode 

waktu tertentu, konformasi (conformance), yaitu tingkat kesesuain produk dengan 

standard yang telah ditetapkan, daya tahan (durablility), berkaitan dengan jumlah 

pemakaian produk sebelum produk tersebut harus diganti, serviceablity, meliputi 

kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta kompetensi dan 

keramahtamahan staf layanan, estetika (aesthetic), menyangkut penampilan 

produk yang dapat dinilai dengan panca indera, persepsi terhadap kualitas 

(perceived quality), yaitu kualitas yang dinilai berdasar reputasi penjual. 

 

Dimensi kualitas diatas menggambarkan aspek-aspek yang harus dipenuhi 

oleh sebuah produk agar dapat dikatakan sebagai produk yang berkualitas. 

Penilaian kualitas dari sebuah produk berbeda berdasarkan jenisnya. Konsumen 

menilai kualitas produk berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki untuk 

selanjutnya dapat digunakan sebagai acauan atau alasan bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian. Berdasakan penelitian terdahulu aspek penilaian dari 

sebuah operator seluler adalah terkait dengan kinerja, fitur, daya tahan dan 

persepsi kualitas.  

“Premium prepaid brand that provides a full range of features and 

services, offering lifestyle themed cards in youthful and dynamic packages.” 

Kalimat tersebut merupakan kalimat yang digunakan oleh pihak Telkomsel untuk 

menggambarkan produk mereka. Jelas dalam kalimat yang digunakan bahwa 

simPATI mengemukakan mereka menyediakan jangkauan luas bagi pelanggan 

mereka untuk merasakan fitur produk dan pelayanan yang mereka berikan. Total 

BTS yang dimiliki Telkomsel saat ini adalah 54.297 dan total tersebut masih akan 
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bertambahdalam beberapa tahun kedepan. Dengan jumlah BTS sebanyak itu 

Telkomsel merupakan operator seluler dengan jumlah BTS terbanyak di 

Indonesia. Jumlah BTS tersebut merupakan bukti dari Telkomsel dalam menjaga 

kualitas layanan mereka dan memenuhi janji untuk memberikan jangkauan luas 

bagi konsumen mereka. 

Dari teori dan fenomena diatas peneliti merasa tertarik untuk mengangkat 

kualitas produk sebagai variabel bebas penelitian ini dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian. Untuk saat ini pihak Telkomsel dalam hal ini simPATI 

memang sedang giat-giatnya dalam upaya peningkatan kualitas yang dapat 

ditawarkan kepada konsumen. Pembangunan pemancar merupakan salah satu 

bukti bahwa simPATI berkeinginan untuk memberikan yang terbaik bagi 

konsumen mereka. Selain dari pada itu berdasarkan teori dapat terlihat betapa 

pentingnya kualitas dalam mempengaruhi keputusan pembelian sehingga 

konsumen menjadikan kualitas merupakan sebuah alasan penting bagi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. 

Peneliti  melihat bahwa Kualitas produk sangat penting untuk diperhatikan 

oleh perusahaan sebagai penyedia barang kebutuhan sebab kualitas berkaitan 

langsung dengan kepuasan pelanggan yang dapat memberikan dampak pada 

tindakan pembelian maupun pembelian kembali oleh konsumen. Tanpa didukung 

oleh kualitas, promosi yang dilakukan oleh pihak produsen dapat menjadi hal 

yang sia-sia. Hal sebaliknya pun bisa terjadi yakni, sebaik apapun kualitas yang 

ditawarkan oleh produsen jika tidak diimbangi oleh promosi maka produk tersebut 

akan sangat sulit bertahan diapasar. Ketidaktahuan konsumen terkait dengan nilai 
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guna dari suatu barang akan menjadi efek yang sangat signifikan dalam 

menggagalkan sebuah produk yang masuk dalam persaingan. 

Peniliti memutuskan mengadakan penelitian di Kota Malang dengan 

pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota yang sedang tumbuh sangat 

pesat dan predikat Kota Malang sebagai Kota Pelajar yang banyak dihuni oleh 

pelajar dan mahasiswa sejalan dengan target konsumen potensial simPATI yang 

membidik usia muda. Setiap tahunnya peningkatan jumlah penduduk Kota 

Malang salah satunnya di sumbang oleh penyerapan institusi pendidikan yang 

terdapat di Kota Malang. Jumlah SMA/sederajat di Kota Malang saat ini kurang 

lebih sebanyak 114 yang terdiri dari sekolah negeri maupun swasta, sedangkan 

perguruan tinggi di Kota Malang mencapai 66 perguruan tinggi 

(www.dikti.go.id). Dari banyaknya intitusi tersebut angka yang terserap setiap 

tahunnya mencapai pulhan ribu, dimana keseluruhan angka tersebut merupakan 

konsumen yang perlu didorong untuk melakukan pembelian atau konsumen 

potensial yang bisa dipersuasif untuk menggunakan simPATI sebagai pilihan 

operator mereka. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukanpenelitian dan memilih judul skripsi: “Pengaruh Iklan dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Simpati (Studi 

Pada Pengguna Kartu Simpati di Wilayah Kota Malang Jawa Timur)”. 

  

http://www.dikti.go.id/
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Iklan (X1) dan Kualitas Produk (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Simpati di 

Kota Malang (Y)? 

2. Apakah variabel Iklan (X1) dan Kualitas Produk (X2) berpengaruh secara 

parsial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Simpati di Kota 

Malang (Y)? 

3. Diantara variabel Iklan (X1) dan Kualitas Produk (X2), manakah yang 

memiliki pengaruh secara dominan terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Produk Simpati di Kota Malang (Y)? 

1.3 Tujuan Penelian 

Agar peneliti mempunyai arah yang jelas maka ditetapkan tujaun 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Iklan (X1) dan Kualitas Produk (X2) terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen (Y) secara simultan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Iklan (X1) dan Kualitas Produk (X2) terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen (Y) secara parsial. 

3. Untuk mengetahui dari variabel Iklan (X1) dan Kualitas Produk (X2), 

manakah yang memiliki pengaruh secara dominan terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Produk Simpati di Kota Malang (Y) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan dan 

digunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang mebutuhkan antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh variabel 

iklan, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 

simPATI di Kota Malang. 

 Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis 

dari sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.  

 Sebagai implementasi dari teori-teori yang diperoleh selama masa 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.  

 Meningkatkan ilmu pengetahuan telah diperoleh dan menerapkannya 

di dunia kerja yang nyata.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya.  

 Sebagai bahan pustaka untuk menambah pengetahuan bagi yang 

memerlukan.  

3. Bagi Instansi atau Perusahaan yang Bersangkutan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

selanjutnya berguna untuk menyusun kebijakan perusahaan.  

 Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi strategi yang selama 

ini telah diimplementasikan. 

 


