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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.11.11.11.1 Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    

Berkomunikasi merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat lepas dari 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi yang baik bukanlah sekedar 

gagasan atau sebuah pesan yang disampaikan, akan tetapi komunikasi haruslah 

dipahami. Oleh karena itu, komunikasi harus mencakup perpindahan dan pemahaman 

makna (Robbins, 2003). Komunikasi berjalan dua arah, dimana ada pemberi pesan 

(komunikator), penerima pesan (komunikan), pesan itu sendiri dan media sebagai 

saluran komunikasi (Rachmat, 2008).  Agar dapat menyampaikan pesan, komunikator 

membutuhkan media atau saluran. Ibarat kantor Perusahaan Air Minum (PAM), mereka 

membutuhkan saluran untuk meneruskan air yang mereka olah supaya sampai kepada 

pelanggan. Mereka bisa memakai pipa, selang plastik, selokan, atau truk tangki. 

Demikian juga dalam proses komunikasi, ada berbagai pilihan saluran komunikasi: 

lewat kabel (telepon, TV kabel, internet), gelombang elektronik (handphone, televisi, 

radio), dan cetakan (surat kabar, surat, majalah, buku).  

Perkembangan media sendiri saat ini berlangsung sangat pesat. Sejarah mencatat bahwa pada 

tahun 40.00 sm-1500 adalah perkembangan mediasi ritual dan sosial, tahun 1500 – 1900 adalah 

perkembangan tulisan dan media cetak, tahun 1900 – 2000 adalah perkembangan media elektronik, 
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sedangkan tahun 2000- sekarang adalah perkembangan media digital (Agfian, 2008). Berdasarkan 

wawancara singkat yang telah dilakukan dengan sejumlah orang, diketahui bahwa menurut mereka alat 

komunikasi yang paling cepat, lengkap, praktis dan yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah 

handphone .  

Handphone merupakan pengembangan teknologi telepon dimana perangkatnya dapat digunakan 

sebagai perangkat untuk mobile atau berpindah-pindah. Jenis-jenis handphone pada saat ini juga sangat 

beragam, dari ukuran sampai dengan fitur. Hal ini  menyebabkan kondisi persaingan dunia bisnis semakin 

hari bertambah ketat. Setiap perusahaan dituntut berupaya menciptakan keunggulan kompetitif yang 

berkesinambungan dalam menghadapi semakin banyak munculnya pemain baru (pesaing) yang bergerak 

dalam industri yang sama. Semakin banyaknya industri yang bermunculan sebagai akibat dari adanya 

tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bervariatif. Sebagai dampak dari banyak 

bermunculannya industri yang ada maka bidang pemasaran sangat berpengaruh dan merupakan satu elemen 

penting untuk menghadapi persaingan. 

Salah satu produk yang banyak bermunculan dari industri seperti disebutkan 

diatas adalah produsen kartu seluler, yang merupakan salah satu dari produk jasa. Kartu 

seluler sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama sebagai alat komunikasi 

yang hanya dapat digunakan pada handphone. Dengan adanya berbagai merek kartu 

seluler, maka berdampak pula pada ketatnya persaingan untuk mendapatkan konsumen. 

Aktivitas kompetitif yang dilakukan oleh perusahaan biasanya adalah 

menetapkan harga secara agresif untuk membatasi persaingan dengan menurunkan 
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harga yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk. Kondisi ini jelas 

menimbulkan perang harga yang sebenarnya cenderung merugikan jangka panjang. 

Kompetisi dengan peranan sentral adalah harga, ternyata tidak menguntungkan 

perusahaan dalam jangka panjang, maka semakin pentingnya perusahaan untuk 

mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan berlandaskan pada kompetisi non 

harga. Salah satu jalan untuk meraih keunggulan kompetisi berkelanjutan adalah dengan 

membentuk image merek atau sering juga disebut dengan yang baik di mata konsumen. 

Image merek yang baik secara emosional akan membentuk kepuasan dalam diri individu 

yang menghasilkan kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan pelanggan atas mutu 

produk) terhadap suatu merek (Kotler, 2003). 

Untuk menciptakan image yang baik dan sesuai dengan keinginan, maka 

perusahaan sering kali mengalokasikan biaya untuk pembentukan citra merek. Hal ini 

karena dengan memiliki merek yang kuat dan dikenal luas oleh konsumen merupakan 

investasi jangka panjang bagi perusahaan (Cravens, 1998). Untuk membangun suatu 

brand image, perusahaan haruslah menggunakan suatu strategi agar dapat menonjolkan 

atribut-atribut yang melekat pada produk itu. Produsen kartu GSM menggunakan 

sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. 

Alat-alat ini membentuk sebuah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai 

tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran/ target market (Kotler, 2003). McCharty 

(dalam Kotler, 2003) mengklasifikasikan bauran pemasaran menjadi  kelompok yang 

luas, yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi/ 
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penyaluran (place). Melalui penilaian terhadap keempat aspek inilah maka konsumen 

dapat menentukan apakah persepsinya positif atau negatif terhadap produk yang 

ditawarkan, sehingga dapat menentukan bagaimana perilakunya dimasa yang akan 

datang.  

Seperti halnya yang dilakukan Indosat sebagai perusahaan yang meluncurkan 

kartu seluler. Perusahaan ini berusaha menarik perhatian konsumen dengan mencoba 

memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu serta komitmen dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Mulai dari kemudahan komunikasi telepon, hingga 

akses internet tanpa batas, tempat dan waktu. Indosat senantiasa berupaya 

mengembangkan solusi inovatif yang dirancang untuk melebihi ekspektasi para 

pelanggan. 

Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai Perusahaan Modal Asing, dan memulai operasinya 

pada tahun 1969. Pada tahun 1980 Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di 

sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, TELKOM tidak lagi 

memonopoli telekomunikasi Indonesia (Tn c, Tt).  

Pada tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3) dan 

menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, dan pada tahun yang sama Indosat 

memegang kendali penuh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo). Pada akhir tahun 

2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94% saham Indosat ke Singapore Technologies 
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Telemedia Pte. Ltd. Dengan demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan 

November 2003 Indosat melakukan penggabungan usaha tiga anak perusahaannya 

(akuisisi) PT Satelindo, PT IM3, dan Bimagraha, sehingga menjadi salah satu operator 

selular utama di Indonesia (Putra, 2009).  

Di dalam pencapaian standar kualitas pelayanan jasa telepon dasar Indosat pada 

tahun 2009 (Tn c, Tt) menyatakan bahwa permohonan aktivasi kartu gsm IM3 

meningkat dari tahun sebelumnya pada kalangan remaja, termasuk mahasiswa. 

Pengambilan keputusan membeli yang dilakukan oleh mahasiswa ini mungkin ditunjang 

juga dengan seringnya IM3 melakukan promo dengan menggunakan artis yang 

umumnya sedang disukai sebagai  model dari iklan produk IM3 sendiri dan 

menawarkan fitur inovatif dengan harga yang super hemat. Tidak heran banyak 

mahasiswa yang menjadi konsumennya. Hal tersebut membuat IM3 haruslah peka 

terhadap perilaku konsumen. Menurut James F. Engel et al (Mangkunegara, 2005), 

Perilaku konsumen yaitu tindakan-tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan barang dan jasa ekonomis termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.  

Seiring dengan perkembangan persaingan antar produsen, kartu IM3 diproduksi dengan berbagai 

macam keunggulan yang bertujuan untuk menaikkan volume penjualan, meraih kembali pangsa pasar yang 

telah menurun dan untuk mempertahankan pasar yang telah diperolehnya. Oleh karena itu penilaian 

mahasiswa terhadap produk kartu GSM IM3 tentu sangat menentukan keyakinan mereka terhadap produk 

tersebut dan apakah produk itu menjadi pilihan mereka atau tidak, selain itu mahasiswa juga akan 
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merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya. 

Konsumen yang merasa puas cenderung akan menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan 

yang bersangkutan kepada orang lain (Kotler, 2003). 

Menurut Elkind (Dariyo, 2004), tahap remaja akhir (18-21 tahun) merupakan 

tahap dimana orang-orang sedang mengalami proses pendewasaan mental dan 

intelektual, sehingga berpikir lebih kritis daripada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa membutuhkan banyak pertimbangan sebelum 

melakukan keputusan pembelian pada suatu produk.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan bauran pemasaran dengan 

keputusan membeli pada pelanggan kartu GSM IM3, khususnya para mahasiswa, karena 

selain sebagai konsumen yang kritis ternyata ada banyaknya kartu GSM IM3 yang 

beredar di lingkungan mahasiswa. Hal ini dapat diketahui setelah dilakukan wawancara 

singkat dengan para mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia.  

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 yang masih kuliah di 

Fakultas FIP Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan latar belakang mahasiswa yang 

terdiri dari beragam kelas sosial, suku dan lain sebagainya. Mahasiswa dari Fakultas ini 

dinilai oleh peneliti sudah cukup mewakili jumlah pengguna kartu GSM IM3 di 

Universitas Pendidikan Indonesia.  
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1.21.21.21.2 Rumusan MasalahRumusan MasalahRumusan MasalahRumusan Masalah    

` Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti 

ingin mengetahui, 

1) Gambaran Umum mengenai Bauran Pemasaran Kartu GSM IM3 pada Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Pendidikan Univesitas Pendidikan Indonesia 

2) Gambaran Umum Keputusan Pembelian Kartu GSM IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 

3) Hubungan yang Signifikan Antara Bauran Pemasaran dengan Keputusan Membeli Kartu GSM 

IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 

 

1.31.31.31.3 Variabel PenelVariabel PenelVariabel PenelVariabel Penelitianitianitianitian    

Variabel penelitian ini adalah Bauran Pemasaran dan Keputusan Membeli Kartu GSM IM3 

pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

1.41.41.41.4 Tujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan PenelitianTujuan Penelitian    

Memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai Hubungan Bauran Pemasaran dan Keputusan 

Membeli Kartu GSM IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

 

1.51.51.51.5 Kegunaan PenelitianKegunaan PenelitianKegunaan PenelitianKegunaan Penelitian    
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1) Kegunaan Teoritis 

Menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Bauran pemasaran suatu produk 

serta keputusan membeli bagi bidang ilmu psikologi konsumen yang telah ada. 

2) Kegunaan Praktis 

a) Memberikan masukan kepada PT Indosat mengenai Bauran Pemasaran dengan Keputusan 

Membeli Kartu GSM IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas 

Pendidikan Indionesia.  

b) Memberikan masukan pada PT Indosat mengenai aspek-aspek bauran pemasaran yang 

memberikan nilai positif dan negatif dan hubungannya dengan keputusan membeli pada 

konsumen sehingga dapat ditindak lanjuti dengan meningkatkan atau mempertahankan aspek-

aspek tersebut. 

 

1.61.61.61.6 HipotesisHipotesisHipotesisHipotesis    

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut,  

Ho: Tidak terdapat Hubungan antara Bauran Pemasaran dengan Keputusan Membeli Kartu 

GSM IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia 

Ho:  ρ = 0 

Ha: Terdapat Hubungan antara Bauran pemasaran dengan Keputusan Membeli Kartu GSM 

IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 



9 

 

 

Ha : ρ ≠ 0 

 

1.71.71.71.7 Metode PenelitianMetode PenelitianMetode PenelitianMetode Penelitian    

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 

deskriptif korelasional. Metode korelasional adalah metode yang dipergunakan untuk 

melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sedangkan metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara cermat dan aktual (Nazir, 

1999) 

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian non-eksperimental yang artinya dalam 

penelitian ini tidak diberikan perlakuan tertentu untuk menimbulkan reaksi yang diharapkan (Kountur, 

2005). Rancangan deskriptif korelasional dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana 

Hubungan antara Bauran Pemasaran  dengan Keputusan Membeli Kartu GSM IM3 pada Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.  

 

 

 

1.81.81.81.8 Lokasi dan Sampel PenelitianLokasi dan Sampel PenelitianLokasi dan Sampel PenelitianLokasi dan Sampel Penelitian    

Lokasi pengambilan data dilakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Pendidikan Indonesia. Penetuan sampel dilakukan dengan teknik stratified random 

sampling. Stratiffied random sampling adalah metode penentuan sampel dengan 
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mengelompokkan populasi kedalam beberapa kelompok yang memiliki ciri yang sama 

dari masing-masing kelompok (Kountur, 2005). 

Total subjek penelitian berjumlah 80 orang, dimana subjek harus memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Mahasiswa angkatan tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 yang masih aktif berkuliah di 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 

2) Menggunakan kartu GSM IM3  

3) Termasuk dalam usia remaja akhir (18-21 tahun) 

 

 

 


