
58 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum dan Sejarah Perusahaan 

 Telkomsel didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi 

untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang terdepan. Untuk  mencapai 

visi tersebut, Telkomsel terus memacu pertumbuhan jaringan telekomunikasi di 

seluruh penjuru Indonesia secara pesat sekaligus memberdayakan masyarakat. 

Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai teknologi telekomunikasi selular di 

Indonesia, termasuk yang pertama meluncurkan layanan roaming internasional 

dan layanan 3G di Indonesia.Telkomsel merupakan operator yang pertama kali 

melakukan ujicoba teknologi jaringan pita lebar LTE. Di kawasan Asia, 

Telkomsel menjadi pelopor penggunaan energi terbarukan untuk menara-menara 

Base Transceiver Station (BTS).Keunggulan produk dan layanannya menjadikan 

Telkomsel sebagai pilihan utama pelanggan di seluruh Indonesia. 

Memasuki era ICT (Information and Communication Technology), 

Telkomsel terus mengoptimalkan pengembangan layanan di Indonesia dengan 

memanfaatkan potensi sinergi perusahaan induk yaitu PT Telkom (65%) dan 

SingTel Mobile (35%). Telkomsel terus mengembangkan layanan telekomunikasi 

selular untuk mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan gaya hidup selular, a 

truly mobile lifestyle. 
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Berikut ini Merupakan rekam Jejak perjalanan telkomsel dimulai dari awal 

berdiri sampai dengan saat ini dimana telkomsel berdiri sebagai market leader di 

dunia operator seluler: 

(1995) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) didirikan yang ditandai dengan 

peluncuran kartuHALO pascabayar; (1996) Telkomsel menyatukan negeri dengan 

menghadirkan layanan telekomunikasi selular ke seluruh propinsi di Indonesia; 

(1997) Pertama di Asia yang memperkenalkan layanan prabayar, simPATI; 

(1998) Menjadi pemimpin industri selular di Indonesia; (2000) Pertama di 

Indonesia meluncurkan layanan Mobile Banking; (2001) Pertama di Indonesia 

mengoperasikan GSM dualband pada frekuensi 900 dan 1.800 MHz; (2002) 

Meluncurkan layanan WAP, web dan data mobile berbasis SMS, dilanjutkan 

dengan GPRS; (2003) Pertama di Indonesia memperkenalkan layanan roaming 

internasional prabayar; (2004) Meluncurkan Kartu As prabayar, Menerapkan 

teknologi EDGE, sebagai teknologi roadmap berikutnya setelah GPRS, 

Bergabung dengan Bridge Alliance, aliansi regional telekomunikasi selular, untuk 

memberi manfaat lebih bagi pelanggan, Meluncurkan layanan Nada Sambung 

Pribadi; (2005) Call Center meraih sertifikasi ISO 9001:2000; (2006)Pertama di 

Indonesia meluncurkan layanan 3G; (2007) Pertama di Indonesia meluncurkan 

layanan Telkomsel Flash HSDPA, Pertama di Indonesia meluncurkan Telkomsel 

cash layanan uang digital melalui telepon selular; (2008) Pertama di Asia 

menggunakan energi terbarukan untuk BTS, Pertama di dunia menyediakan 

layanan suara dan data mobile di atas kapal PELNI yang memungkinkan 

pelanggan dapat berkomunikasi di tengah laut, Meluncurkan program Telkomsel 

Merah Putih dalam rangka memberikan layanan telekomunikasi bagi pulau-pulau, 
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desa-desa terpencil dan daerah perbatasan; (2009) Meningkatkan jaringan 

Telkomsel menjadi HSPA+, dengan kecepatan akses data mencapai 21 Mbps 

guna memberikan layanan mobile broadband yang lebih baik; (2010) Telkomsel 

menjadi satu-satunya operator selular yang menyediakan akses telekomunikasi di 

lebih dari 25.000 desa melalui Program Desa Berdering, Pertama di Indonesia 

meluncurkan Langit Musik layanan toko musik digital yang menyediakan fasilitas 

unduh lagu secara penuh, Pertama di Indonesia meluncurkan aplikasi Mobile 

Newspaper yang memungkinkan pelanggan membaca berita melalui telepon 

selular, Pertama di Indonesia memperkenalkan layanan iklan mobile, yang terarah 

sehingga memungkinkan pengiklan mencapai para pengguna Telkomsel, Pertama 

di Indonesia melakukan ujicoba teknologi jaringan pita lebar LTE; (2011) 

Pertama di Indonesia mencapai 100 juta pelanggan.(Sumber: 

http://www.telkomsel.com/) 

 Telkomsel memiliki 3 buah produk berdasarkan penjelasan diatas ketiga 

produk tersebut yaitu, 

1. KartuHALO 

KartuHALO merupakan merek kartu seluler prabayar terkemuka di 

Indonesia. Dengan pangsa pasar lebih dari 50% pada akhir 2012, mencapai 

lebih dari 2,1 juta pengguna dan 42% diantaranya pelanggan korporat. 

KartuHALO bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik dan peduli 

kepada konsumen dengan menyentuh konsumen secara langsung. 

2. simPATI 

Menargetkan segmen menengah dan kalangan muda, simPATI merupakan 

pemenang penghargaan kartu prabayar miliki telkomsel.Pada tahun 2012 

http://www.telkomsel.com/
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simPATI menawarkan berbagai penawaran dinamis dan iklan yang dapat 

meningkatkan jumlah orang-orang yang bergaya hidup digital, termasuk 

didalamnya yakni, mahasiswa dan eksekutif muda. 

3. As 

Kartu As merupakan merek kartu prabayar yang memiliki segmen 

menengah kebawah yang diposisikan sebagai merek yang 

ekonomis.Ditawarkan dengan sangat inovatif terhadap konsumen dengan 

penawaran yang terfokus pada tariff tetelpon, SMS dan data. 

(Sumber: Telkomsel Annual Report 2012) 

Untuk kualitas sendiri Telkomsel sangat memperhatikan hal ini, terlihat 

dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Telkomsel dalam membaca 

kebutuhan pasar dimana pasar mengingkan sebuah layanan yang dapat 

menjangkau pelosok-pelosok indonesia untuk tetap dapat menjaga laju 

komunikasi mereka. Pada tahun 2012 sendiri total pemancar yang dimiliki oleh 

Telkomsel sebanyak 54,297 dan total tersebut merupakan yang terbanyak jika 

dibandingkan dengan pemancar yang miliki oleh operator seluler yang lain. Pada 

tahun 2012 juga total pemancar yang didirkan sebanyak 11,675 dan semua 

pembangunan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan penggunaan 

mobile data. Pengembangan jaringan tersebut diharapkan bisa menambah nilai 

kualitas dan kehandalan dari pihak Telkomsel. 

Pengembangan jaringan yang dilakukan oleh pihak telkomsel pun tidak 

melulu terfokus pada pembangunan pemancar seperti pada tahun 2012 lalu 

program pengembangan difokuskan pada pemabngunan Radio Access Network 

(RAN) sebagai strategi untuk perlahan menggantikan pemancar BTS dan 
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meminimalisir pembangunan BTS pada daerah berpenghuni. Selain itu, suplai 

energi yang diapaki untuk BTS saat ini sudah perlahan mulai diganti 

menggunakan batere litium untuk menghemat konsumsi penggunaan suplai 

energy yang berbasis listrik yang disediakan oleh pemerintah. 

Pengembangan kaulitas yang dilakukan oleh pihak Telkomsel pun tidak 

hanya sebatas pengembangan jaringan, dalam hal roaming internasional dan 

interkoneksi pun telkomsel terus meningkatkan layanannya. Bekerja sama dengan 

operator seluler global telkomsel memperbaharui layanan roaming 

internasionalnya dengan memperbaharui tarif layanan bicara, SMS dan data. 

(Sumber: Telkomsel Annual Report 2012) 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

“Be a world-class, trusted provider of mobile digital lifestyle services and 

solutions.” 

Misi 

“Deliver mobile digital services and solutions that exceed customers’ 

expectations, create value for our STAKEHOLDERS, AND SUPPORT the 

economic development of the nation.” 

(Sumber: Telkomsel Annual Report 2012) 
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4.1.3 Gambaran Umum Produk simPATI 

 SimPATI merupakan salah satu dari tiga merek yang dimiliki oleh 

operator seluler Telkomsel yang digunakan untuk bersaing dalam dunia operator 

seluler Indonesia.  simPATI merupakan kartu prabayar premium yang dimiliki 

oleh telkomsel dengan jangkauan fitur dan jasa yang luas serta menghadirkan 

kartu yang bertema gaya hidup muda dengan kemasan yang dinamis. (Sumber: 

Telkomsel Annual Report 2012) 

Gambar 4.1 

Logo simPATI 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

 

 simPATI sendiri menargetkan kalangan muda dan segmen menengah 

sebagai target mereka. Hal tersebut dapat terlihat dari program-program yang 

dijalankan oleh pihak simpati selama beberapa waktu kebelakang dimana 

penawaran yang diberikan dan iklan yang disajikan lebih untuk menyasar kaum 

muda. Berikut ini merupakan usaha-usaha prmasaran yang dilakukan oleh pihak 

simPATI selama tahun 2012: 

  

http://www.telkomsel.com/
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1. Talkmania Campaign 

Talkmania merupakan tawaran dari pihak simPATI bagi para pelanggan 

mereka untuk dapat berkomunikasi via telepon dengan tarif yang relatif 

murah. Berikut ini merupakan daftar tariff yang ditawarkan oleh simPATI 

Talkmania: 

Gambar 4.2 

Tarif simPATI Talkmania 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

Jika dibandingkan dengan tarif regular yang diberikan oleh produk 

simPATI jelas tawaran diatas bisa dikatakan merupakan tawaran yang sangat 

menarik terutama bagi para pengguna yang intensitas pembicaraan via telepon 

http://www.telkomsel.com/
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mereka bisa dibilang tinggi. Berikut ini merupakan tarif regular yang 

ditawarkan oleh pihak simPATI: 

Gambar 4.3 

Tarif Regular simPATI Wilayah Sumatera, Kalimantan, & Sulawesi. 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

Gambar 4.4 

Tarif Regular simPATI Wilayah Jabotabek, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa 

timur, Bali, NTB, NTT. 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

Gambar 4.5 

Tarif Regular simPATI Wilayah Maluku & Irian Jaya. 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

http://www.telkomsel.com/
http://www.telkomsel.com/
http://www.telkomsel.com/
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Gambar 4.6 

Tarif Panggilan Reguler simPATI Ke PSTN 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

Gambar 4.7 

Tarif Panggilan Reguler simPATI ke Operator Lain 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

2. simPATI New Perdana Rp 3,000 

Program ini merupakan program kartu perdana yang menawarkan desain 

yang menarik dengan tawaran harga yang cocok bagi konsumen, penawaran 

SMS promosi yang atraktif, dan tarifspesial untuk penggunaan opera mini. 

Tawaran berupa paket perdana seharga Rp. 3.000,-ini dirasa memberikan 

banyak keuntungan bagi pengguna yakni kemurahan tarif telpon, SMS, 

internet, dan paket Blackberry. Pembelian perdana seharga Rp. 3.000,- 

tersebut sudah termasuk pulsa sebesar Rp. 3.000,- juga termasuk kedalamnya 

gratis internet sebanyak 100 megabyte. Selain itu tawaran desain kemasan 

pada kartu perdana ini di buat seatraktif mungkin untuk memberikan 

ketertarikan bagi para calon pelanggan terutama kaum muda. 

  

http://www.telkomsel.com/
http://www.telkomsel.com/
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Gambar 4.8 

Perdana Baru simPATI 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

3. Regional Starter Packs 

Edisi special ini ditargetkan untuk pengguna lokal dengan harga yang 

kompetitif dan diluncurkan untuk mencari pangsa pasar baru. 

4. Dance Like Agnes Campaign 

Program pemasaran ini menjadi andalan bagi pihak simPATI untuk 

meningkatkan penjualan mereka dan mendapatkan pelanggan baru dari kaum 

muda.Iklan ini dapat dengan mudah ditemui dan didengar baik di media 

televisi, radio, internet, maupun media cetak.Iklan yang menampilkan Agnes 

Monica sebagai sumber pesan ini secara konsep sangat baik dengan mengajak 

pengguna simPATI untuk turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan 

oleh simPATI dan tetap menyelipkan pesan-pesan promosi didalamnya untuk 

mendorong konsumen melakukan tindakan pembelian. Program iklan ini pun 

sangat diminati oleh para pengguna internet yang dibuktikan dari total 

unggahan video yang diterima oleh pihak simPATI sebagai penyelenggara 

acara sebanyak 10.000 video. 

  

http://www.telkomsel.com/
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Gambar 4.9 

Penawaran Lomba dan Promosi simPATI 

 

(Sumber:http://www.telkomsel.com/) 

 Gambar tersebut merupakan penawaran lomba dance like a Agnes yang 

diselenggarakan oleh pihak simPATI dengan tetap menyertakan untuk promosi 

penawaran tarif penggunaan layanan data pada sisi kanan bawah iklan tersebut. 

5. Download Agnes’ Single 

Promosi ini secara khusus dihadirkan bagi para pelanggan simPATI yang 

menggunakan layanan data dan layanan “download Agnes’ new realese” 

6. simPATIBundles 

Tawaran bundling simPATI dengan Nokia, Samsung, Blackberryy, LG, 

iPhone HTC, untuk memperkuat simPATI sebagai merek pilihan untuk3G 

devices. 

7. Friday Movie Mania 

Penawaran yang diberikan kepada pelanggan setia simPATI yang 

gemarmenyaksikan film di teather untuk dapat menukarkan poin mereka 

dengan tiket menonton fil di teather. 

  

http://www.telkomsel.com/
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8. Massive Bulk Service Campaigns: PSTN Package, SMS Mania and 

Combo Mania 

Paket yang diberikan kepada seluruh pengguna simpati, penawaran ini 

secara efektif diharapkan dapat meredam peralihan konsumen dan 

menurunkan penggunaan layanan. 

9. Below-the-line Micro Campaigns 

Pemberian bonus dalam paket yang besar merupakan cara yang dirasa baik 

untuk dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pemakaian 

konsumen. 

10. BlackBerry 90K for 3 months 

Layanan penuh untuk blackberry hanya dengan Rp. 90.000,- selama tiga 

bulan. Penawaran langsung ini diberikan untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif simPATI di pasar. 

 Untuk saat ini sendiri selama tahun 2013 ada beberapa program tambahan 

yang ditawarkan oleh pihak simPATI yaitu, 

1. Kupon Bonus simPATI 

Merupakan tawaran promosi dari simapti dengan menggunakan sistem 

bonus poin.Poin yang dimiliki pengguna simpati dapat ditukarkan dengan 

beragam paket menarik seperti, paket gratis telepon, SMS, data, sampai sikon 

di toko belanja online.Program ini merupakan pembaharuan dari promosi 

simPATI sebelumnya yakni Friday Movie Mania. 

  



70 

 

2. Walk With simPATI 

Merupakan program terusan dari program promosi simPATI yaitu, dance 

like Agnes. Perbedaan yang terdapat pada program ini dengan program 

sebelumnya adalah terkait dengan jenis lagu yang dipakai yaitu, untuk saat ini 

memakai lagu terbaru Agnes Monica yang berjudul “Walk”. Selain itu tujuan 

dari pengiriman video untuk lomba ini adalah untuk mengambil ide dasar 

video untuk dijadikan atau dibuat ulang menjadi official video clip dari lagu 

“walk” tersebut. 

3. simPATI Freedom 

simPATIfreedom ini merupakan jenis penawaran yang sangat didasarkan 

oleh kebutuhan konsumen dimana konsumen dapat memilih secara bebas pada 

jenis pemakaian yang mana konsumen harus mendaftarkan paket ini untuk 

mendapatkan kemurahan layanan.simPATIfreedom dapat digunakan dengan 

menggunakan kartu perdana simPATI freedom. Perbedaan kartu perdana ini 

dengan paket kartu perdana lain yang ditawarkan oleh simPATI adalah pilhan 

layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Penawaran 

yang diberikan oleh jenis kartu perdana ini adalah sebagai berikut: tarif 

Internetan Rp 0,1/KB,Gratis 10MB, Facebook Zero, telpon malam tanpa 

batas, gratis 100 menit semalaman, bonus telpon 300 menit, gratis isi ulang 

100 menit. 
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4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah warga kota Malang Pemakai 

produk kartu seluler simPATI. Data responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis kelamin, usia, status tempat tinggal, status pekerjaan, pendapatan 

perbulan, pengetahuan iklan dan waktu penggunaan produk simPATI. Dalam 

penelitian ini dibagikan kuesioner sebanyak 60, semuanya kembali tidak ada yang 

hilang ataupun rusak dan semua kuesioner digunakan untuk pengolahan data. 

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 30 50 % 

2 Perempuan 30 50 % 

Jumlah 60 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan hasil survey di lapangan, diperoleh sebanyak 60 responden 

individual berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari jumlah tersebut dapat diketahui 

bahwa konsumen simPATI antara pria dan wanita merata dan tidak terdapat 

produk simPATI dapat mengakomodir kebutuhan bagi penggunanya baik yang 

berjenis kelamin laki-laki maupunpengguna dengan jenis kelamin perempuan. 
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4.2.2 Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

No. Usia Jumlah Presentase 

1 15-25 23 38,33% 

2 26-35 16 26,67% 

3 36-45 5 8,33% 

4 46-55 10 16,67% 

5 >55 6 10% 

Jumlah 60 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai usia responden dapat diketahui bahwa 

responden yang menggunakan produk seluler simPATI mayoritas merupakan usia 

muda antara umur 15-25 tahun sebanyak 38,33% (23 orang), sedangkan sisanya 

dari usia 26-35 tahun sebanyak 26,67% (16 orang). Hal tersebut juga 

memperlihatkan bahwa target yang disasar oleh simPATI yakni pengguna muda 

bisa dikatakan berhasil. Selain itu juga dapat dilihat mayoritas pengguna simPATI 

masuk dalam usia produktif yakni 20-55 tahun. Pengguna minoritas berdasarkan 

data responden berada pada usia 36-45 tahun dan diatas 45 tahun, hal tersebut 

dapat dilihat sebagai pengaruh segmentasi yang diterapkan oleh pihak simPATI 

dalam menyasar konsumen mereka lebih kepada pengguna usia muda yang 

membuat simPATI kurang diminati oleh kalangan pada usia tersebut diatas. 
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4.2.3 Responden Berdasarkan Status Tempat Tinggal 

Tabel 4.3 

Status Tempat Tinggal Responden 

No. Status Tempat Tinggal Jumlah Presentase 

1 Rumah Orang Tua 19 31,67 % 

2 Kos/Kontrak 11 18,33 % 

3 Rumah Pribadi 26 43,33 % 

4 Lain-lain 4 6,67 % 

Jumlah 60 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas yang responden memilih jawaban rumah 

pribadi sebagai pilihan jawaban mereka, yang mana hal tersebut menunjukan 

bahwa responden simPATI rata-rata telah memiliki kehidupan yang mapan 

dengan memiliki tempat tinggal sendiri sebagai status tempat tinggal mereka. 

Minoritas responden menjawab lain-lain dengan keseluruhan deskripsi lain-lain 

sebagai rumah dinas sebanyak 4 orang, hal tersebut dikarenakan pengguna 

simPATI yang memilih kategori ini merupakan pendatang di Kota Malang yang 

memanfaatkan rumah dinas yang diberikan oleh instansi dimana responden 

bekerja. 
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4.2.4 Responden Berdasarkan Status Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Status Pekerjaan Responden 
No. Status Pekerjaan Jumlah Presentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 17 28,33 % 

2 PNS/TNI/POLRI 10 16,67 % 

3 Pegawai Swasta 15 25 % 

4 Lainnya 18 30 % 

Jumlah 60 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas responden telah memiliki 

pekerjaan yang menghasilkan yakni PNS/TNI/POLRI dan pegawai swasta. Hal 

tersebut mendukung pernyataan penulis sebelumnya terkait kemapanan yang 

dimiliki oleh responden dengan status tempat tinggal rumah pribadi. Selain itu, 

terdapat 30% reponden (18 orang) yang menjawab kategori lain-lain sebagai 

pekerjaan mereka yang dideskripsikan kembali menjadi dan beberapa pekerjaan 

seperti Ibu rumah tangga sebanyak 7 orang, wirausaha sebanyak 5 orang, pekerja 

paruh waktu 2 orang, dan 2 orang sisanya merupakan arsitek dan pendeta. Dari 

kategori lain lain yang masuk dalam kategori mapan pun dapat digambarkan dari 

jawaban terbuka responden yakni, wirausahawan, arsitek dan pendeta. 
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4.2.5 Responden Berdasarkan Pendapatan 

Tabel 4.5 

Pendapatan Rata-rata Per Bulan Responden 

No. Pendapatan Rata-rata  

Per Bulan 

Jumlah Presentase 

1 < Rp 500.000 13 21,67 % 

2 Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 10 16,67 % 

3 Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000 13 21,67 % 

4 >Rp 2.000.000 24 40 % 

Jumlah 70 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki 

pendapatan yang mencukupi dan masuk kedalam kategori ekonomi kelas 

menengah keatas dengan pendapatan yang berada diatas UMR Kota Malang 

sebesar Rp. 1.340.400,-. Jumlah responden yang pendapatannya berada jelas 

diatas UMR Kota Malang sebanyak 40% responden. Untuk kelompok yang 

memiliki kesamaan data pada kategori 1 dan 3 merupakan representasi dari 

responden yang memiliki status pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa, dan 

kategori lain yakni ibu rumah tangga untuk kategori 1. PNS/TNI/Polri dan pekerja 

paruh waktu untuk kategori lain-lain merupakan representasi dari pendapatan 

kategori 3.  
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4.2.6 Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Iklan 

 Pada tabel berikut merupakan kriteria yang menjelaskan bahwa apakah 

konsumen pernah melihat/mendengar iklan simPATI di minimal 1 media Iklan. 

Tabel 4.6 

Pengetahuan TentangIklan 

No. Jawaban Jumlah Presentase 

1 Ya 60 100 % 

2 Tidak 0 0 % 

Jumlah 60 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Keseluruhan responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 100% 

(60 orang) memiliki pengetahuan terkait iklan. Hal tersebut disebabkan konsumen 

memiliki waktu yang cukup dan akses yang baik terhadap iklan simPATI. 

4.2.7 Responden Berdasarkan Waktu Penggunaan Produk 

Tabel 4.7 

Waktu Penggunaan Produk Responden 

No. Waktu Penggunaan Produk Jumlah Presentase 

1 1-3 Bulan 4 6,67 % 

2 >3 – 6 Bulan 6 10 % 

3 > 6-12 Bulan 24 40 % 

4 > 12 Bulan 26 43,33% 

Jumlah 70 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4. 7, mayoritas Responden telah menggunakan Produk 

kartu seluler simPATI dalam kurun waktu yang cukup lama yakni lebih dari 12 

Bulan hal tersebut dirasa cukup bagi para responden sebagai konsumen produk 
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simPATI untuk dapat menilai secara objektif kualitas dari produk simPATI 

dengan lama pemakaian tersebut. Selain itu pula menunjukan bahwa simPATI 

secara konsisten dapat menjaga kualitasnya sehingga tidak ditinggalkan oleh 

konsumennya. Pengguna dengan pemakaian yang relative masih singkat dalam 

penelitian ini bisa dibilang masih sangat minim, hal tersebut dikarenakan 

kurangnya ketertarikan konsumen potensial untuk menggunakan simPATI 

sehingga tingkat pengguna baru masih terbilang sedikit terlihat dari data 

responden diatas.  

4.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Item Pertanyaan 

 Penelitian ini dilakukan terhadap pengguna produk operator seluler 

simPATI melalui pengisian kuesioner. Berikut ini merupakan nilai rata-rata yang 

diambil dari distribusi frekuensi tiap-tiap item pertanyaan: 

1. Variabel Iklan 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Item Pertanyaan Variabel Iklan 

 

Indikator Item 

Motivasi Konsumen 
Rata-

rata 

Sub 

Rata-

rata 
STS TS N S SS 

Isi Pesan 

X1.1 

Kemudahan pesan 

untuk dipahami 

X1.1.1 

0 5 0 50 5 

3.92 3.73 

Kemudahan pesan 

untuk diingat  

X1.1.2 

0 7 0 44 9 

3,92 

Kemampuan untuk 

memberikan reaksi 

pada khalayak  

X1.1.3 

0 19 4 30 7 

3.42 

Menarik perhatian 

X1.1.4 
0 12 2 41 5 

3.65 

Struktur 

Pesan X1.2 

Pengulangan dan 

penyampaian 

pesan X1.2.1 

0 4 3 40 13 

4.03 3.78 

Durasi iklan X1.2.2 0 8 3 41 8 
3.82 
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Jam tayang X1.2.3 0 22 3 27 8 
3.35 

Manfaat isi pesan 

X1.2.4 
0 8 1 40 11 

3.9 

Format 

Pesan X1.3 

Kombinasi 

warnaX1.3.1 
0 9 3 36 12 

3.85 3.88 

Pemilihan 

kataX1.3.2 
0 5 2 43 10 

3.97 

Pengaruh 

musikalX1.3.3 
0 13 1 29 17 

3.83 

Besarnya manfaat 

ilustrasi 

gambarX1.3.4 

0 8 0 44 8 

3.87 

Sumber 

Pesan X1.4 

Layak dipercaya 

X1.4.1 
0 8 4 42 6 

3.77 3.41 

Menarik perhatian 

X1.4.2 
0 6 2 39 13 

3.98 

Besarnya 

keinginan 

khalayak untuk 

meniru X1.4.3 

4 38 4 13 1 

2.48 

Rata-rata X1 3,7 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator 

diatas yang memiliki nilai sub rata-rata terbesar merupakan indikator format pesan 

(X1.3) dengan nilai 3,88. Dari keempat item yang dimiliki indikator tersebut yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi merupakan item pertanyaanpemilihan kata 

(X1.3.2) dengan nilai rata-rata 3.97. Struktur pesan (X1.2) menempati tempat kedua 

dengan nilai sub rata-rata sebesar 3,78. Dari empat item yang dimiliki indikator 

struktur pesan mendapatkan nilai tersebesarnya yaitu, item Pengulangan dan 

penyampaian pesan (X1.2.1). Posisi berikutnya merupakan indikator isi pesan (X1.1) 

dengan nilai sub rata-rata sebesar  3,73. Didapatkan nilai rata-rata tertinggi dari 

item pertanyaan yang terdapat didalam indikator ini adalah kemudahan pesan 

untuk diingat dengan nilai-rata sebesar 3,92. Terakhir merupakan indikator 

sumber pesan (X1.4) dengan nilai sub rata-rata sebesar 3,41 dengan item 
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pertanyaan yang memiliki rata-rata tertinggi sebesar 3,77 yakni, item sumber 

pesan menarik perhatian (X1.4.2). 

Melihat dari persebaran jawaban yang didapatkan dari hasil yang tertera 

pada kuesioner dapat dilihat bahwa format iklan (X1.3) merupakan aspek yang  

paling diperhatikan oleh konsumen ketika menyaksikan iklan yang patut 

dipertimbangkan sebagai acuan masukan dalam melakukan keputusan pembelian. 

Sedangkan untuk pemeringkat terakhir yakni indikator sumber pesan (X1.4), nilai 

yang rendah dari indikator ini disebabkan oleh banyaknya jawaban dengan 

penilaian rendah terhadap item Besarnya keinginan khalayak untuk meniru (X1.4.3) 

dengan nilai rata-rata sebesar 2,48. Hal tersebut dapat dilihat sebagai pilihan 

rasional atas jawaban responden bahwa pembawa pesan dalam iklan tidak dapat 

ditiru oleh diri responden pribadi atau memang responden tidak ingin meniru si 

sumber pesan karena dianggap sumber pesan bukan panutan bagi diri 

responden.Dengan hasil perolehan keseluruhan rata-rata yang masih dibawah 

angka 4 dirasa perlu bagi providerkartu seluler SimPATI untuk memperbaiki 

penyajian iklannya. 

2. Variabel Kualitas Produk 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Item Pertanyaan Variabel Kualitas Produk 

 

Indikator Item 

Motivasi Konsumen 
Rata-

rata 

Sub 

Rata-

rata 
STS TS N S SS 

Kinerja 

X2.1 

Kualitas Desain 

X2.1.1 
0 5 0 43 12 

4.03 4.22 

Kualitas sinyal 

X2.1.2 
0 3 1 25 31 

4.4 

Fitur X2.2 Ciri khas X2.2.1 1 12 4 36 7 
3.6 3.19 

Harga kompetitif 

X2.2.2 
5 30 2 19 4 

2.78 



80 

 

Ketahanan 

X2.3 

Masa pakai kartu 

X2.3.1 
0 7 0 41 12 

3.97 4.16 

Konsistensi X2.3.2 0 0 0 39 21 
4.35 

Kualitas 

yang 

dirasakan 

X2.4 

Citra produk X2.4.1 0 3 1 29 27 
4.33 4.27 

Reputasi merek 

X2.4.2 
0 6 0 30 24 

4.2 

Rata-rata X2 3,96 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasakarkan Tabel 4.9 indikator dengan jawaban tertinggi pada variabel 

kualitas produk (X2) adalah kualitas yang dirasakan (X2.4) dengan nilai sub rata-

rata sebesar 4,27. Kedua item yang terdapat pada indikator ini tidak memiliki 

perbedaan nilai yang terlalu mencolok yaitu citra produk (X2.4.1) dengan rata-rata 

nilai sebesar 4.33 dan reputasi merek (X2.4.2) dengan nilai rata-rata sebesar 4,2. 

Selanjutnya merupakan indikator kinerja (X2.1) yang memiliki nilai sub rata-rata 

tertinggi dengan nilai 4,22. Item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi merupakan 

kualitas sinyal (X2.1.2) dengan nilai 4,4. Posisi ketiga dengan nilai 4,16 merupakan 

indikator Ketahanan (X2.3) dan item yang memberikan nilai tinggi pada indikator 

ini merupakan konsistensi (X2.3.1) dengan nilai rata-rata sebesar 4.35. Terakhir 

merupakan indikator fitur (X2.2), indikator ini memiliki nilai sub rata-rata terendah 

dan cukup timpang dengan indikator lain yaitu sebesar 3,19. Nilai tertinggi dari 

item ciri khas (X2.3.1) pada indikator fitur ini pun hanya sebesar hanya sebesar 3.6, 

walaupun bukan yang terendah tetapi dapat dikatakan perolehan nilai rata-rata 

item ini cukup rendah. 

Dari nilai yang didapat indikator diatas dapat dilihat bahwa citra dan reputasi 

yang dibangun oleh pihak perusahaan ditangkap secara baik oleh responden untuk 

membentuk kualitas yang dirasakan oleh responden (konsumen).Sedangkan untuk 

item dengan nilai rata-rata tertinggi sendiri dipegang oleh item kualitas sinyal 



81 

 

dimana hal tersebut merupakan bukti bahwa usaha peningkatan kualitas sinyal ke 

seluruh Indonesia dengan pembangunan BTS yang sangat banyak berbuah manis 

pada penilaian positif responden. Indikator dengan nilai sub rata-rata terendah 

diduduki oleh indikator fitur dengan interpretasi dari konsumen bahwa fitur yang 

diberikan oleh simPATI masih kurang menarik bagi responden. 

3. Variabel Keputusan Pembelian 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Item Pertanyaan Variabel Keputusan Pembelian 

 

Indikator 

Motivasi Konsumen 
Rata-

rata STS TS N S SS 

Uang 

dibelanjakan 

Y1.1 
1 6 0 47 6 

 

3.85 

Kesukaan 

Y1.2 0 7 1 36 16 

 

4.02 

Jumlah 

pembelian 

Y1.3 
4 36 6 12 2 

 

2.53 

Waktu yang 

dihabiskan 

Y1.4 
3 25 1 23 8 

 

3.133 

Rata-rata Y 3,383 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.10 yang memiliki nilai rata-rata tertingg merupakan 

indikator Kesukaan (Y1.2) dengan nilai 4,02 dan yang terendah merupakan jumlah 

pemebelian (Y1.2) sebesar 2,53. Untuk indikator uang yang dibelanjakan (Y1.1) 

menempati urutan kedua dengan nilai sebesar 3,85 dan waktu yang dihabiskan 

(Y1.4) dengan nilai sebesar 3.133. 
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4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur sesuai atau tepat dengan 

apa yang akan diukur atau ingin diukur, maka perlu diuji tingkat kevalidan dan 

kehandalannya dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian 

ini uji validitas dan reliabilitas instrument data dengan menggunakan program 

SPSS 19.0 for Windows Evaluation 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud.Valid tidaknya suatu item instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment 

dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya. 

Bila nilai koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritisnya dan 

signifikansi hasil korelasi kurang dari α = 0,05 (5%) maka item instrumen dapat 

dinyatakan valid dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Berikut hasil 

pengujian validitas instrumen: 
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4.4.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Iklan (X1) 

Hasil uji validitas terhadap variabel Iklan (X1), disajikan pada Tabel 4.11 

berikut ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Iklan (X1) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 
signifikan Keterangan 

X1.1 0,663 0,000 valid 

X1.2 0,741 0,000 valid 

X1.3 0,719 0,000 valid 

X1.4 0,685 0,000 valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan semua item 

pertanyaan untuk variabel Iklan< α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang digunakan untuk variabel Iklan dalam penelitian ini sudah valid. 

  



84 

 

4.4.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk (X2) 

Hasil uji validitas terhadap variabel Kualitas Produk (X2), disajikan pada 

Tabel 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk (X2) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 

signifikan Keterangan 

X2.1 0,662 0,000 valid 

X2.2 0,785 0,000 valid 

X2.3 0,595 0,000 valid 

X2.4 0,736 0,000 valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Dari Tabel 4,12 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan semua item 

pertanyaan untuk variabel Kualitas Produk< α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel Kualitas Produk dalam penelitian 

ini sudah valid. 
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4.4.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Hasil uji validitas terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y), disajikan 

pada Tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 

signifikan Keterangan 

Y1.1 0,622 0,000 valid 

Y1.2 0,624 0,000 valid 

Y1.3 0,710 0,000 valid 

Y1.4 0,781 0,000 valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Dari Tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan semua item 

pertanyaan untuk variabel Keputusan Pembelian< α = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk variabel Keputusan dalam 

penelitian ini sudah valid. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.Untuk mengujinya digunakan 

Alpha Cronbach. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan validitas 

lebih besar dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (α = 5 %) dan dengan 

menggunakan uji Cronbach Alpha, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.. Hasil uji reliabilitas terhadap item 

pernyataan variabel Iklan, kualitas produk, dan keputusan pembelian disajikan 

pada Tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Dari Tabel 4.14, didapatkan koefisien alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang 

digunakan untuk semua variabel dari penelitian ini dapat dihandalkan atau 

reliabel. 

  

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Iklan (X1) 0,653 Reliabel 

Kualitas produk (X2) 0,641 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,624 Reliabel 
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4.5 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik.Dalam penelitian ini digunakan tiga uji asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji 

autokorelasi tidak dilakukan karena data penelitian ini tidak berupa data time 

series. 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak.Metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan uji Kolomogorov Smirnov. Apabila nilai signifikansi 

lebih tinggi daripada nilai 0,05 (5%), maka Ho diterima, dengan demikian data 

menyebar normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih rendah daripada 

nilai 0,05 (5%) maka Ho ditolak atau data tidak menyebar normal. Berikut ini 

dalam Tabel 4.15 disajikan tabel hasil uji normalitas: 

Tabel 4.15 

Tabel Hasil Uji Normalitas (Menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 

Normal parameterᵃᵇ           Mean 

                                             Std. deviation 

Most Extreme Difference  Absolute 

                                             Positive 

                                             Negative 

Kolmogorov-smirnov Z 

Asymp. Sig (2-tailed) 

60 

.0000000 

1.63671298 

.082 

.082 

-.056 

.638 

.810 
Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.15 nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.810 yang lebih 

besar daripada α (0.05), sehingga dapat dikatakan bahwa residual hasil analisis 

regresi telah memenuhi distribusi normal (asumsi normalitas terpenuhi). 
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4.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan problem multikolineritas (multikol).Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.Untuk mendeteksi 

adanya multikolineritas dapat dilihat dari nilai VIF (variance inflation 

factor).Suatu model yang bebas multikolineritas yaitu mempunyai nilai VIF < 10. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas 

Variabel Independen VIF Keterangan 

Iklan (X1) 1,555 Non Multikolinier 

Kualitas Produk (X2) 1,555 Non Multikolinier 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing 

variabel dibawah berada < 10 yaitu 1,555 untuk kedua varibel tersebut. 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan ragam dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan Uji Glejser 

yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual analisis regresi dengan nilai 

variabel bebas regresi. Apabila koefisien regresi antara nilai absolute residual 

dengan nilai variabel bebas regresi signifikan yaitu lebih kecil dari 0,05 (5%), 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non-heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 
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Tabel 4.17 

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 2,151 1,355  1,588 ,118 

  

Iklan 
-,065 ,088 -,122 -,742 ,461 

 Kualitas 

Produk 
,009 ,107 ,013 ,081 ,935 

       
 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

  Berdasarkan Tabel 4.17 nilai Sig. masing-masing variabel independen 

lebih besar daripada α (0.05), sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas pada data penelitian (asumsi heteroskedastisitas telah 

terpenuhi). 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan pengaruh variabelIklan dan 

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelianresponden pengguna kartu 

operator seluler simPATI.Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan 

antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan 

datadidapatkan ringkasan seperti pada Tabel 4.18.Variabel dependen pada analisis 

regresi ini adalah Keputusan Pembelian dan variabel independennya adalah Iklan 

dan Kualitas Produk. 

  



90 

 

Tabel 4.18 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.18 adalah sebagai berikut : 

 

Y = -7,778+0,967X1+0,443X2+2,137 

Keterangan : 

Y : Keputusan Pembelian 

X1 : Iklan 

X2 : Kualitas Produk 

Interpretasi model regresi pada Tabel 4.18 adalah sebagai berikut : 

1. β1 = 0,967 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila iklan yang ditampilkan 

semakin baik, maka akan mengakibatkan semakin tinggi kesediaan konsumen 

untuk melakukan pembelian produk simPATI. 

Variabel 
Standardized

β 

Unstandardized 

thitung signifikan Ket. 

Iklan (X1) 0,567 0,967 5,711 0,000 Signifikan 

Kualitas 

Produk (X2) 

0,318 0,443 3,199 0,002 Signifikan 

α             = 0,05 

R             = 0,799 

Koefisien  Determinasi (Adj. R
2
)      = 0,626 

F-hitung                                             = 50,289 

F-tabel                                               = 3,158843 

signifikan            = 0,000  

t-tabel                                                = 2,002465 
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2. β2 = 0,443 

 Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila kualitas produk yang 

diberikan semakin baik, maka akan mengakibatkan semakin tinggi kesediaan 

konsumen untuk melakukan pembelian produk simPATI. 

4.6.1 Koefisien Determinasi Adjusted R Square 

Berdasarkan pada Tabel 4.18, model regresi tersebut memiliki koefisien 

determinasi (Adj. R
2
) sebesar 0,626. Hal ini berarti bahwa model regresi yang 

didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara Iklan dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian responden sebesar 62,6% dan sisanya sebesar 

37,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

Selain itu, berdasarkan pada Tabel 4.18 tersebut, juga diketahui bahwa 

nilai koefisien R, yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya hubungan antara 

Iklan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0,799 

yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh yang kuat. 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : Pertama, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara variabel Iklan (X1), dan Kualitas Produk (X2) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel Iklan (X1), dan Kualitas Produk (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 
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4.7.1 Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA. Selanjutnya didapatkan hasil uji F 

sebagai berikut : 

Tabel 4.19 

Uji Model Regresi Secara Simultan 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

278,882 

158,051 

436,933 

2 

57 

59 

139,441 

2,773 

50,289 ,000
a
 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan disajikan dalam Tabel 4.19 berikut : 

Tabel 4.20 

Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel Iklan dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk simPATI) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel Iklan dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk simPATI) 

α = 0,05 

F = 50,289 

sig = 0,000 

Ftabel= 

3,158843 

 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.19, pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, didapatkan 

nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 2 dan n2 = 57 adalah sebesar 
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3,158843. Jika nilai F hasil penghitungan pada Tabel 4.19 dibandingkan dengan 

Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan lebih besar daripada Ftabel 

(50,289>3,158843). Selain itu, pada Tabel 4.19 juga didapatkan nilai signifikan 

sebesar 0,000. Jika signifikan dibandingkan dengan α = 0,05 maka signifikan 

kurang dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan 

H0 ditolak pada taraf α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan antara variabel iklan dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk simPATI. 

4.7.2 Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau 

tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model 

regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung> ttabel atau signifikan < α = 

0,05. Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Uji Model Regresi Secara Parsial 

Coefficient
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -7,778 2.137  -3,644 ,000   

  

Iklan 
,967 ,169 ,567 5,711 ,000 ,643 1,555 

 Kualitas 

Produk 
,443 ,138 ,318 3,199 ,002 ,643 1,555 

         
Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
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Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Iklan (X1) 

Berdasarkan Tabel 4.21, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

Iklan (X1) dapat dituliskan dalam Tabel 4.22 : 

Tabel 4.22 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Iklan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel Iklantidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel iklanberpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian) 

α = 0,05 

t = 5,711 

sig = 0,000 

ttabel= 2,002465 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Variabel iklan memiliki koefisien regresi sebesar 0,567. Didapatkan 

statisitik uji t sebesar 5,711dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji 

|thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (5,711>2,002465) dan juga signifikan 

lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 
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2. Variabel Kualitas Produk (X2) 

Berdasarkan Tabel 4.21, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

Kualitas Produk(X1) dapat dituliskan dalam Tabel 4.23 : 

Tabel 4.23 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Kualitas Produk 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (variabel kualitas produktidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel kualitas produkberpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

α = 0,05 

t = 3,199 

sig = 0,002 

ttabel= 2,002465 

Tolak H0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Variabel kualitas produk memiliki koefisien regresi sebesar 0,318. 

Didapatkan statisitik uji t sebesar 3,199dengan signifikan sebesar 0,002. Nilai 

statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (3,199>2,002465) dan juga 

signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produkberpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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4.8 Uji Pengaruh Dominan 

 Untuk dapat mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk simPATI di Kota Malang, dapat dilakukan 

dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara variabel yang satu dengan 

yang lain. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar.  

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 

Tabel 4.24 

Uji Hipotesis Pengaruh Dominan 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Berdasarkan pada Tabel 4.24 di atas, variabel iklan adalah variabel yang 

memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, keputusan pembelian 

responden lebih banyak dipengaruhi oleh iklan dibandingkan dengan variabel 

kualitas produk. 

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil pengujian Goodness of Fit, dapat disimpulkan bahwa variabel-

variabel independen dalam penelitan ini berpengaruh terhadap variabel dependen 

sebesar 62,6%, sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan dan kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian pengguna kartu seluler simPATI di 

Peringkat Variabel Koefisien Standardized β Pengaruh 

1 Iklan (X1) 0,567 Signifikan 

2 Kualitas Produk (X2) 0,318 Signifikan 
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kotamalang.Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil pada model regresi 

linier berganda diperoleh hasil koefisien beta standardized pada variabel iklan 

(X1) lebih besar daripada koefisien variabel yang lain yaitu sebesar 0,567. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel iklan (X1) memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap keputusan pembelian dibandingkan dengan variabel kualitas produk (X2) 

yang memperoleh koefisien beta hasil regresi sebesar 0,318. 

1. Hasil perhitungan uji t menunjukkan nilai koefisien iklan dengan 

menggunakan Standardized Beta Coefficient adalah 0,567 dengan nilait hitung 

sebesar 5,711dan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan t tabel untukpenelitian 

ini adalah 2,002465. Dari hasil ini dapat disimpulkan ada pengaruh secara 

parsial dari variabeliklan terhadapkeputusan pembelian. Pembelian produk 

oleh konsumen dengan didasari iklan yang baik menimbulkan keputusan 

pembelian yang lebihsignifikan. Hal ini berarti juga bahwa jika iklan yang 

ditampilkan semakin baik, maka akan mengakibatkan semakin tinggi 

kesediaan konsumen untukmelakukan pembelian produk simPATI.Dalam 

penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur iklan adalah isi 

pesan iklan, struktur pesan iklan, format pesan iklan dan sumber pesan iklan. 

Masing-masing indikator yang terdapat pada varibel ini secara rata-rata 

memang belum mencapai angka 4 yang merepresentasikan sikap positif atau 

setuju dari konsumen terhadap indikator tersebut akan tetapi, jika dilihat dari 

persebaran jawaban konsumen jawaban positif dengan nilai 4 merupakan 

mayoritas jawaban dari responden untuk menilai indikator dari masing-maing 

item yang dicantumkan didalam kuesioner. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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variabel iklan memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen produk simPATI di Kota Malang. 

2. Hasil perhitungan uji t menunjukkan nilai koefisien kuualitas produk dengan 

menggunakan Standardized Beta Coefficient adalah 0,318 dengan nilait hitung 

sebesar 3,199 dan tingkat signifikansi 0,002. Sedangkan t tabel 

untukpenelitian ini adalah 2,002465. Dari hasil ini dapat disimpulkan ada 

pengaruh secara parsial dari variabelkualitas produk terhadapkeputusan 

pembelian. Pembelian produk oleh konsumen dengan didasari kualitas produk 

yang baik menimbulkan keputusan pembelian yang lebihsignifikan. Hal ini 

berarti juga bahwa jika kualitas produk yang diberikan semakin baik,maka 

akan mengakibatkan semakin tinggi kesediaan konsumen untukmelakukan 

pembelian produk simPATI.Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan 

untuk mengukur kualitas produk adalah kinerja, fitur, ketahanan, dan kualitas 

yang dirasakan. Pada 3 indikator yang dimiliki oleh varibel kualitas produk ini 

mendapat tanggapan positif dari responden bahkan nilai rata-rata dari ketiga 

indikator tersebut berada diatas angka 4 yang berarti bahwa rata-rata 

konsumen setuju bahwa kualitas produk simPATI adalah baik berdasar 3 

indikator tersebut, indikator-indikator tersebut adalah kinerja, fitur dan 

kualitas yang dirasakan. Sedangkan untuk indikator fitur berada diangka 

tengah dimana jawaban tidak setuju cukup banyak diberikan oleh responden 

pada item ciri khas dan mendominasi pada item harga.Akan tetapi, jika 

pesebaran data dilihat secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa variabel 

iklan memiliki pengaruh positif terhadap  keputusan pembelian konsumen 

produk simPATI di Kota Malang. 
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4.10 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas apa yang telah dibangun oleh simPATI 

sangatlah baik karena mendapatkan respon positif dari responden selaku pengguna 

simPATI. Alangkah baiknya jika simPATI terus berinovasi dari segi kualitas 

dalam memberikan yang terbaik bagi konsumennya dan terus menyajikan iklan 

yang terbaik untuk memberikan konsumen informasi yang sejelas-jelasnya terkait 

produk yang ditawarkan. Berikut merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh 

pihak simPATI dalam mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan variabel 

yang disertakan dalam penelitian ini: 

4.10.1 Implikasi Hasil Penelitian Pada Variabel Iklan 

Variabel iklan memiliki 4 indikator yaitu, isi pesan, struktur pesan, format 

pesan, dan sumber pesan. 

1. Isi Pesan 

Pada indikator isi pesan terdapat 4 item pernyataan yang terdiri dari, 

kemudahan pesan untuk dipahami, kemudahan pesan untuk diingat, kemampuan 

untuk memberikan reaksi pada khalayak, menarik perhatian. 

 Pada item pernyataan pertama yaitu, isi pesan iklan simPATI mudah 

dipahami rata-rata responden menyatakan setuju hal tersebut membuktikan 

bahwa penyampaian pesan yang ditampilkan dalam iklan simPATI 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memahami pesan iklan. 

Konsep iklan yang mudah dipahami oleh konsumen ini layaknya 

dipertahankan oleh pihak simPATI. 

 Pada item pernyataan kedua yaitu, isi pesan iklan simPATI mudah diingat 

rata-rata responden menyatakan setuju terhadap item ini. Hal ini 
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dikarenakan isi pesan yang disampaikan pada iklan simPATI sederhana, 

tidak terlalu banyak dan tidak bias. Isi yang disampaikan biasa terkait satu 

jenis promo dan satu jenis paket. Penyampaian informasi seperti ini 

memang memakan banyak biaya karena harus beragam jenis iklan yang 

dibuat tetapi, hal tersebut terbukti sukses untuk simPATI saat ini. 

 Pada item pernyataan ketiga, isi pesan iklan simPATI menimbulkan rasa 

senang bagi diri saya walaupun setengah dari responden menyatakan 

setuju pada item pernyataan ini cukup banyak juga yang menjawab tidak 

setuju pada item pernyataan ini. Hal ini bisa disebabkan oleh interpretasi 

setiap orang terhadap sebuah pesan berbeda-beda dan hal yang membuat 

perasaan seseorang pun berbeda beda. Hal yang dapat dilakukan oleh 

pihak simPATI dalam hal ini adalah dengan memberikan sebuah pesan 

dengan daya hibur yang lebih umum dan dapat diterima oleh banyak 

pihak. 

 Pada item pernyataan yang keempat, isi pesan iklan simPATI dapat 

menarik perhatian saya seperti hal nya item yang ketiga mayoritas jawaban 

menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap item ini akan tetapi ada 

beberapa reponden yang menyatakan tidak setuju dan angka tersebut bisa 

dibilang cukup banyak. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengemasan 

iklan yang kurang atraktif bagi sebagian orang sehingga membuat iklan 

yang ditampilkan tidak bisamenarik perhatian sebgaian orang tersebut. hal 

yang dapat dilakukan adalah dengan membuat iklan yang lebih atraktif dan 

menarik. 
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2. Struktur Pesan 

Pada indikator struktur pesan terdapat 4 item pernyataan yang terdiri dari, 

pengulangan dan penyampaian pesan, durasi iklan, jam tayang, manfaat isi 

pesan. 

 Pada item pernyataan pertama yaitu, penyampaian iklan simPATI secara 

berulang-ulang dapat membantu saya dalam mengingat iklan tersebut rata-

rata responden menyatakan setuju dengan item pernyataan tersebut. hal 

tersebut memperlihatkan bahwa frekuensi penayangan dan tampilan iklan 

simPATI baik media televisi, radio, ataupun di media internet sudah cukup 

baik dan kedepannya frekuensi bisa disesuaikan dengan waktu penayangan 

untuk efektifitas penyerapan informasi oleh konsumen. 

 Pada item pernyataan yang kedua yaitu, iklan simPATI memiliki durasi 

penayangan yang tidak bertele-tele rata-rata responden menyatakan setuju 

seperti halnya pada pernyataan pertama responden yang menyatakan 

setuju pada item pernyataan ini lebih dari 50%.  Penayangan yang singkat 

tetapi, tetap berisi informasi yang baik menjadikan iklan simPATI 

dianggap tidak bertele-tele dimata responden. 

 Pada item pernyataan yang ketiga yaitu, jam tayang iklan simPATI sesuai 

dengan waktu menonton saya sebagai pelanggan produk simPATI pada 

item pernyataan ini jumlah orang yang menyatakan tidak setuju pada item 

pernyataan ini sangat banyak sebanyak 22 orang dari 60 orang responden, 

walaupun yang menjawab setuju dan sangat setuju juga banyak sebanyak 

35 tetapi hal ini dirasa harus diperbaiki oleh simPATI. Hal yang dapat 

dilakukan adalah dengan lebih memperbanyak frekuensi penayangan iklan 



102 

 

simPATI pada waktu prime time pada media yang bersangkutan 

sedangkan untuk media selain televisi dan radio dapat diperhatikan lokasi 

penempatan iklan. Lokasi penempatan harus disesuiakan dengan daerah 

berkumpul atau hanya sekedar melewati bagi target yang disasar untuk 

iklan tersebut. 

 Pada item pernyataan yang keempat yaitu, iklan simPATI telah mampu 

memberikan persepsi positif terhadap produknya rata-rata responden 

mennyatakan setuju dan sangat setuju pada item pernyataan ini yakni, 

sebanyak 53 orang atau hamper 90%. Hal ini merupakan bukti 

transformasi tampilan iklan yang disajikan oleh pihak simPATI dimana 

pada beberapa waktu yang lalu iklan simPATI sempat banyak menuai 

kritik ketika iklan yang ditayangkan memiliki untsur menjatuhkan pesaing 

dan membuat bingung konsumen karena terdapat unsur perang tarif 

didalamnya. 

3. Format Pesan 

Pada indikator format pesan terdapat 4 item pernyataan yang terdiri dari, 

pengaruh musikal, kombinasi warna, pemilihan kata, besarnya manfaat ilustrasi 

gambar. 

 Pada item pernyataan yang pertama yaitu, kombinasi warna dalam iklan 

SimPATI dapat menarik perhatian saya rata-rata konsumen menyatakan 

setuju dan sangat setuju hanya sebagian yang mennyatakan tidak setuju 

pada item pernyataan ini. Penggunaan warna khas simPATI yang dominan 

merah dan penggunaan warna cerah dalam iklan membuat terbukti dapat 

menarik perhatian konsumen. 
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 Pada item pernyataan yang kedua yaitu, pemilihan kata dalam Iklan 

SimPATI sudah tepat, sehingga saya mudah mengerti maksud dari iklan 

rata-rata responden menyatakan setuju dengan hal tersebut dan hal tersebut 

memang nyata terliha dalam iklan simpati yang jelas dalam 

mendeskripsikan maksud yang ingin disampaikan dalam iklan. 

 Pada item pernyataan yang ketiga yaitu, musik yang dipakai dalam iklan 

SimPATI dapat memudahkan saya dalam mengingat iklan tersebut rata-

rata menyatakan setuju dengan item pernyataan ini. Hal tersebut tersebut 

merupakan bukti nyata dari eksistensi simPATI dengan musik yang 

dipakai secara konsisten dalam iklannya yang sebenarnya juga merupakan 

music khas produk telkomsel. Karena pemakaian musik ini sudah sangat 

kuat melekat dibenak konsumen harapannya agar tetap dapat 

dipertahankan dalam iklan-iklan berikutnya. 

 Pada item pernyataan yang keempat yaitu, ilustrasi gambar yang 

ditampilkan dalam Iklan simPATI sudah sesuai dengan produk yang 

ditawarkan rata-rata responden menyatakan setuju dengan item ini. 

Pemakaian ilustrasi pada sebuah iklan merupakan sebuah cara bagi 

pengiklan untuk dapat lebih mudah menggambarkan atau mendeskripsikan 

produk yang diiklankan dan hal tersebut berhasil dilakukan oleh pihak 

simPATI. 

4. Sumber Pesan 

 Pada item pernyataan yang pertama yaitu, model yang digunakan dalam 

iklan SimPATI layak dipercaya rata-rata responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan ini. Pemakaian artis-artis seperti pada iklan terbaru 
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simPATI yang memakai Agnes Monica memberikan dampak positif bagi 

iklan yang ditayangkan. Dengan rasa percaya pada sumber pesan niscaya 

isi pesan akan lebih mudah untuk ditangkap oleh konsumen. Dalam 

pemililihan bintang iklan kedepannya simPATI diharapa bisa dengan 

cermat menetukan yang sesuai dengan criteria yyang dibutuhkan dan bisa 

memberikan citra positif bagi merek. 

 Pada item pernyataan yang kedua yaitu, penampilan model dalam iklan 

simPATI dapat menarik perhatian rata-rata responden menyatakan setuju 

pada item pernyataaan ini sebab, pada kenyataannya memang rata-rata 

bintang iklan yang dipakai oleh simPATI merupakan artis-artis yang 

sebelumnya telah dikenal luas oleh masyarakat. 

 Pada item pernyataan yang ketiga yaitu, model iklan SimPATI yang 

dipakai membuat saya ingin menirunya rata-rata responden menyatakan 

tidak setuju dana beberapa bahkan sangat tidak setuju terhadap item 

pernyataan ini. Hal ini bisa disebebkan oleh ketidaksukaan dengan sumber 

pesan atau karena sumber pesan iklan simPATI bukan merupakan sosok 

panutan dalam hidup responden. Hal yang dapat dilakukan oleh simPATI 

dalam mengatasi hal ini mungkin lebih kepada pemilihan sumber pesan 

yang mewakili banyak kalangan bukan hanya salah satu atau beberapa 

kalangan saja sebab, pemakai atau konsumen kartu simPATI juga bukan 

dari satu kalangan saja. 
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4.10.2 Implikasi Hasil Penelitian Pada Variabel Kualitas Produk 

Variabel iklan memiliki 4 indikator, yaitu: 

1. Kinerja 

 Pada item pernyataan yang pertama yaitu, produk simPATI Memiliki 

desain warna yang menarik rata-rata responden setuju dengan hal ini. 

Penawaran produk simPATI saat ini memang sangat inovatif dalam hal 

desain kemasan, desain kemasan dibuat seatraktif mungkin dan 

mengkombinasikan warna-warna cerah untuk menambah daya tarik. 

Baiknya hal ini terus dikembangkan sesuai dengan trend yang sedang 

menyebar dikalangan msyarakat agar ketertarikan konsumen tidak 

teralihkan. 

 Pada item pernyataan yang kedua yaitu, simPATI memiliki sinyal yang 

kuat di berbagai daerah sehingga memudahkan konsumen dalam 

berkomunikasi seperti halnya pernyataan pertama pernyataan ini pun 

banyak disetujui oleh responden bahkan lebih dari 90% responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal tersebut merupakan buah dari 

usaha penegmbangan jaringan yang dilakukan oleh piha Telkomsel 

sebagai pemilik merek simPATI dengan pembangunan-pembangunan 

pemancar BTS sampai kepelosok-pelosok negeri dan tempat-tempat yang 

belum dimasuki oleh operator lain. Pengembangan jaringan ini harus 

dilakukan secara konsisten dan jika mungkin Telkomsel menjadi operator 

seluluer yang tidak memiliki blankspot dimanapun di Indonesia. 
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2. Fitur 

 Pada item pernyataan yang pertama yaitu, simPATI selalu memberikan 

layanan yang terbaru jika dibandingkan dengan operator lain meski rata-

rata konsumen menyatakan setuju dengan pernyataan ini cukup banyak 

juga yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Jika dilihat dari 

beberapa jenis penawaran yang ditawarkan oleh pihak simPATI 

sebenarnya sudah cukup banyak layanan yang diberikan oleh pihak 

simPATI tetapi, kebutuhan konsumen pengguna selalu berubah mungkin 

hal tersebut yang perlu ditangkap oleh pihak simPATI untuk terus lebih 

inovatif dalam memberikan tawaran terhadap para pelanggan setianya dan 

para konsumen potensialnya. 

 Pada item pernyataan yang kedua yaitu, simPATI memberikan harga yang 

relatif terjangkau dibandingkan operator lain mayoritas responden tidak 

setuju dengan hal ini. mereka tidak setuju jika dikatakan bahwa harga/tarif 

yang diberikan simPATI relatif terjangkau dibandingkan operator lain. Hal 

yang dapat dilakukan oleh pihak simPATI adalah memberikan tawaran 

paket-paket harga dan promosi yang lebih menarik yang disesuaikan 

dengan kebutuhan konsumen dan tentunya tetap diiringi dengan 

penyampaian informasi yang baik. Sebab, tidak dapat dipungkiri terkadang 

banyak pengguna yang tidak mengetahui apa yang sedang ditawarkan oleh 

pihak operator kartu seluler mereka. 
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3. Ketahanan 

 Pada item pernyataan yang pertama yaitu, simPATI memiliki 

kualitas/mutu yang baik meskipun sudah lama digunakan rata-rata 

responden menyatakan setuju dengan pernyataan ini. Pada kenyataannya 

memang walaupun telah dipakai pada waktu yang lama kartu seluler 

simPATI tidak mengalami penurunan kualitas yang dapat merugikan 

konsumen. 

 Pada item pernyataan yang kedua yaitu, simPATI dalam masa pakainya 

(masa berlaku & masa tenggang) sesuai dengan rata-rata waktu 

penggunaan produk seluruh responden pada penelitian ini menyatakan 

setuju dan sangat setuju pada item pernyataan ini. Dapat diartikan bahwa 

simPATI maemakai waktu standard untuk lama pemakaian berdasarkan 

pengisian pulsa oleh konsumen. 

4. Kualitas yang Dirasakan 

 Pada item pernyataan yang pertama yaitu, simPATI merupakan produk 

yang berkualitas dimata konsumen dibandingkan dengan produk yang lain 

rata-rata responden memberikan jawaban positif dengan menjawab setuju 

pada item pernyataan ini. Merek yang dibangun oleh simPATI selama 

bertahun-tahun sebagai kartu prabayar benar-benar masuk kedalam benak 

konsumen. Konsumen menjadi sangat sadar akan merek simPATI dan dan 

sadar akan kualitas yang diberikan oleh merek tersebut. Kedepannya 

simPATI harus dapat mempertahankan hal ini dengan terus meningkatkan 

kualitas yang saat ini telah diakui oleh konsumen dan pengakuan tersebut 
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sudah jelas terlihat dari respon positif mayoritas responden penelitian ini 

yang juga merupakan pengguna kartu simPATI. 

 Pada item pernyataan yang kedua yaitu,simPATI sebagai market leader 

GSM selalu memberikan yang terbaik, sehingga reputasi produk SimPATI 

cukup baik dimata konsumen rata-rata konsumen menyatakan setuju pada 

item ini. Sebagai pemimpin pasar simPATI harus terus lebih unggul 

dibandingkan pesaingnya. Terus berinovasi memberikan layanan dan terus 

menjaga eksistensi lewat program promosi menjadi jalan yang dapat 

ditempuh. Terus memperbaharui paket-paket penawaran sesuai dengan 

keinginan konsumen sehingga posisi sebagai pemimpin pasar tidak 

tergantikan. 


