
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Teknologi komunikasi saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat umum 

tetapi juga menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Dengan adanya 

perkembangan bisnis operator selular yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Didukung pula dengan hadirnya telepon selular yang mampu dijangkau berbagai 

lapisan masyarakat dan pertumbuhan operator selular yang tergolong pesat di 

Indonesia. Di Indonesia pada tahun 2009, telah beroperasi sebanyak 10 operator 

selular dengan estimasi pelanggan sekitar 175,18 juta orang. Jika dibagi 

berdasarkan form yang digunakan, pemakai GSM selular sebanyak 88%, CDMA 

selular 3%, dan CDMA  fixed wireless access (FWA) 9%. Namun dari sepuluh 

operator itu hanya 3 operator yang memiliki pangsa pasar lebih dari 5% yaitu 

Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo (http://www.antaranews.com, 9 Juli 2011). 

 

Berkembang juga perusahaan distributor yang bekerja sama dengan perusahaan 

penyedia layanan telekomunikasi (provider) yang menawarkan dan menyalurkan 

produk-produk provider tersebut kepada konsumen.  CV. Akar Daya Mandiri 

merupakan perusahaan distributor resmi produk Telkomsel yang didirikan pada 

tanggal 27 Juli 2008 yang dipimpin oleh seorang general manager.   Perusahaan 

yang berlokasi di Jalan Pangeran Emir M. Noor No.4A Bandar Lampung ini 

http://www.antaranews.com/
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merupakan salah satu perusahaan distributor yang bekerja sama dengan             

PT. Telekomunikasi Selular dalam menjual dan memasarkan produk Telkomsel, 

berupa kartu perdana Simpati di Lampung.   

 

Setiap perusahaan dituntut untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang 

semakin ketat dengan perusahaan distributor lain untuk menghadapi globalisasi 

yang sering dikatakan era dunia tanpa batas. Dengan demikian lingkungan yang 

dihadapi suatu perusahaan juga akan menjadi semakin kompleks. Kompleksitas 

persaingan yang dihadapi perusahaan tersebut akan memaksa setiap perusahaan 

untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanannya terhadap konsumen.  

 

Persaingan bisnis yang bebas ini, syarat suatu perusahaan dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Setiap perusahaan harus dapat menyalurkan barang 

dan jasa yang diinginkan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.  

Demikian pula dengan CV. Akar Daya Mandiri yang menjual produk Telkomsel 

kartu perdana Simpati agar mampu bersaing dengan perusahaan distributor yang 

menjual produk  provider lainnya. 

 

Pengelolaan pemasaran produk kartu perdana Simpati yang dilakukan oleh CV. 

Akar Daya Mandiri melalui penawaran produk dengan  harga yang cukup 

bersaing dibandingkan dengan perusahaan distributor yang lain. Namun, 

dikarenakan kurang tepatnya strategi promosi yang diterapkan maka penjualan 

produk kartu perdana Simpati berfluktuasi bahkan cenderung mengalami 

penurunan. Tabel di bawah ini memperlihatkan data penjualan kartu perdana 

simpati dari tahun 2009-2012, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan Kartu Perdana Simpati Tahun 2009-2012 
 

 

              

Tahun 

Target Penjualan Kartu 

Perdana Simpati 

Realisasi Penjualan Kartu 

Perdana Simpati 

2009 33.600 Pcs Rp 168.000.000 29.750 Pcs Rp 148.750.000 

2010 35.400 Pcs Rp 177.000.000 34.250 Pcs Rp 171.250.000 

2011 37.200 Pcs Rp 186.000.000 33.150 Pcs Rp 165.750.000 

2012 38.400 Pcs Rp 192.000.000 35.125 Pcs Rp 175.625.000 

TOTAL 145.200 Pcs Rp 726.000.000 132.275 Pcs Rp 661.375.000 

 

             
Sumber: Data Penjualan CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung (Tahun 2012) 
 

                                                     Gambar 1.1 

               Grafik Penjualan Kartu Perdana Simpati Tahun 2009-2012 

 

 

 

 
 

             

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Penjualan CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung (Tahun 2012) 
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Berdasarkan Data Penjualan di atas, menggambarkan kartu perdana Simpati yang 

dicapai CV. Akar Daya Mandiri dari tahun 2009 - 2012. Penjualan kartu perdana 

Simpati dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Penjualan terendah kartu 

perdana Simpati terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 148.750.000. 

Sedangkan penjualan kartu perdana Simpati tertinggi terdapat pada tahun 2012 

yaitu sebesar Rp 175.625.000, namun penjualan tersebut belum mencapai target 

yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan harga dengan 

provider lain. 

 

Keberhasilan perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan, sehingga dapat 

bertahan dalam jangka panjang dan dapat mempertahankan hubungan dengan 

pelanggan secara berkesinambungan merupakan suatu keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan tersebut. Sedangkan dari pihak konsumen sendiri dituntut untuk 

semakin kritis dalam memilih barang kebutuhannya karena begitu banyak pilihan 

di pasaran. Salah satu upaya untuk mengenali keadaan konsumen yang menjadi 

sasaran penjualan adalah dengan mempelajari bagaimana prilaku mereka dalam 

membeli suatu barang atau produk tertentu. Umumnya sebelum perilaku membeli 

terjadi didahului oleh adanya minat atau keinginan untuk membeli yang didorong 

oleh suatu motif tertentu. Minat membeli antara individu yang satu dengan yang 

lain tidak selalu sama dan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

 

Permasalahan yang timbul yaitu keputusan pembelian perdana Simpati 

dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan promosi. Dari segi harga ternyata 

produk Telkomsel yang ditawarkan berupa perdana Simpati lebih mahal daripada 
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produk pesaing. Dari segi promosi yang dilakukan CV. Akar Daya Mandiri hanya 

mengandalkan tenaga pemasaran (sales). 

 

PT. Telekomunikasi Selular yang bergerak sebagai salah satu provider Global 

System for Mobile Communication (GSM) lewat produk kartu perdana Simpati 

terus beranjak. Berbagai promosi dilancarkan dan kualitas produk yang terus 

ditingkatkan ternyata mampu memberikan hasil positif dengan adanya 

peningkatan jumlah pelanggan yang cukup meyakinkan setiap tahunnya. 

 

Promosi dan mutu produk merupakan pilihan utama untuk mendekatkan 

perusahaan dengan keinginan pelanggan yang sesungguhnya, meningkatkan 

loyalitas produsen kepada konsumen serta meningkatkan penjualannya. Sesuai 

dengan pengertiannya promosi yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian 

kegiatan pemasaran suatu produk. Dari pilihan utama tersebut terdapat keinginan 

perusahaan untuk memposisikan produknya (positioning product) yang pada 

akhirnya berimbas pada peningkatan volume penjualan perusahaan. 

 

Promosi dilakukan oleh CV. Akar Daya Mandiri melalui berbagai kegiatan 

dengan tujuan memperkenalkan produk yang didistribusikan kepada para 

pelanggan. Setelah melakukan pengamatan, diperoleh adanya permasalahan 

seberapa besar pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan 

pembelian. 
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Tabel 1.2 

Market Share Penjualan Perdana Provider GSM Tahun 2009-2011 

 

2009 2010 2011 

Merek Market 

Share 

Merek Market 

Share 

Merek Market 

Share 

Mentari 20% Mentari 45% Mentari 25% 

XL 30% XL 15% XL 18% 

Axis 10% Axis 5% Axis 12% 

Simpati 40% Simpati 35% Simpati 45% 

Sumber: Market Share CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung (Tahun 2012) 

 

Tabel 1.3 

Data Tarif Dasar Telepon (per menit) Provider GSM (Global System for 

Mobile Communication) di Indonesia 
 

Operator Sesama Operator (Rp) Antar Operator (Rp) 

Mentari 1200 1500 

XL 1250 1500 

Axis 1500 2000 

Simpati 1850 2200 

Sumber: Website resmi PT. Indosat, PT. XL Axiata, PT. Axis dan PT. Telkomsel  

www.indosat.com-www.xl.co.id-www.axisworld.co.id-www.telkomsel.com (2012) 

 

Tabel 1.4 

Data Tarif Dasar SMS (Short Message Service) Provider GSM (Global) 

System for Mobile Communication) di Indonesia 

 

Operator Sesama Operator (Rp) Antar Operator (Rp) 

Mentari 150 199 

XL 100 150 

Axis 100 100 

Simpati 125 150 

Sumber: Website resmi PT. Indosat, PT. XL Axiata, PT. Axis dan PT. Telkomsel  

www.indosat.com-www.xl.co.id-www.axisworld.co.id-www.telkomsel.com (2012) 

http://www.indosat.com/
http://www.xl.co.id/
http://www.axisworld.co.id/
http://www.telkomsel.com/
http://www.indosat.com/
http://www.xl.co.id/
http://www.axisworld.co.id/
http://www.telkomsel.com/
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Berdasarkan Tabel diatas, diketahui terjadi persaingan yang ketat antara provider-

provider GSM yang ada di Indonesia. Promosi dan mutu produk adalah cara untuk 

memperbaiki Positioning produk di pasar persaingan. Positioning produk yang 

baik akhirnya akan memberikan efek positif terhadap loyalitas konsumen dan 

peningkatan laba perusahaan. 

 

Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi seluler tertua di Indonesia. 

Telkomsel memiliki kelebihan pada sector wilayah. Jaringan Telkomsel lebih luas 

dibandingkan operator seluler lainnya. Ini mencerminkan keberadaannya sebagai 

operator seluler tertua. 

 

Kekurangan utama Telkomsel terletak pada mahalnya tarif. Telkomsel mematok 

harga yang cukup mahal untuk biaya telepon, pengiriman pesan, akses internet 

dan berbagai layanan lainnya. Seperti pada Tabel 1.5 dibawah ini: 

Tabel 1.5 

Tarif Dasar Kartu Perdana Simpati 

Layanan Tarif Keterangan 

Voice 

Sesama Telkomsel 
Lokal 650/Menit Time Unit 20 detik 

Non Lokal 850/Menit Time Unit 15 detik 

Operator lain 
Lokal 750/Menit Time Unit 20 detik 

Non Lokal 1,200/Menit Time Unit 15 detik 

PSTN/CDMA 
Lokal 650/Menit Time Unit 20 detik 

Non Lokal 1,200/Menit Time Unit 15 detik 

SMS 

Sesama Telkomsel 125/SMS - 

Operator lain / CDMA 150/SMS - 

International 500/SMS - 

MMS 1,100 - 

GPRS 5/Kb - 

Sumber: Website resmi PT. Telkomsel http://www.telkomsel.com/tarif 

    (tahun 2012) 

 

http://www.telkomsel.com/tarif
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Periklanan yang dilakukan oleh Telkomsel melalui lima media utama, antara lain 

media televisi, radio, surat kabar, majalah dan iklan outdor. Setiap media dan 

sarana yang karakteristiknya paling cocok dengan karakteristik iklan yang 

diiklankan untuk mencapai khalayak dan sasarannya yang menyampaikan pesan 

yang dimaksud.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini digunakan judul : ”Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kartu Perdana Simpati di CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung.” 

 

B. Permasalahan 

 

Masalah yang dihadapi CV. Akar Daya Mandiri adalah bahwa perkembangan 

industri telekomunikasi yang pesat telah memunculkan persaingan yang ketat 

antar perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dalam berbagai hal, termasuk 

dalam pemberian harga kepada konsumen. Menurut Sugiyono (2009:54), adanya 

persaingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar, apabila tidak 

dapat memanfaatkan untuk kerja sama. Ternyata produk Telkomsel dari segi 

harga yang ditawarkan berupa kartu perdana Simpati lebih mahal daripada produk 

pesaing. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah kualitas produk, harga, dan 

promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Kartu Perdana 

Simpati di CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, 

harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk Kartu Perdana Simpati 

di CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

untuk menentukan langkah yang tepat dalam pengembangan strategi.  

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih 

lanjut dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai 

ilmu Manajemen Pemasaran. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Kondisi persaingan bisnis industri telekomunikasi saat ini yang semakin ketat, 

sehingga perusahaan harus membuat strategi pemasaran untuk mempertahankan 

dan meraih pangsa pasar yang lebih tinggi serta meningkatkan pelayanannya 

terhadap konsumen. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, seorang 
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konsumen pada dasarnya akan melakukan suatu proses pengambilan keputusan 

terlebih dahulu.  

 

Menurut Kotler (2002:5), pemasaran merupakan suatu proses kemasyarakatan 

yang mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai 

dengan pihak lain.  

 

Menurut Kotler (2002:57), memberikan definisi atas marketing mix melalui dua 

perspektif, yaitu dari sudut pandang produsen dan dari sudut pandang konsumen. 

Dari sudut pandang produsen, marketing mix dinilai sebagai kombinasi alat-alat 

marketing yang dikendalikan oleh manajer pemasaran dengan tujuan untuk 

menciptakan pertukaran dengan target pasar. Sedangkan dari sudut pandang 

konsumen, marketing mix disebut sebagai penawaran dengan segala atributnya. 

Singkatnya, marketing mix merupakan satu paket alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam target pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler, 2002 
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Berdasarkan gambar Marketing Mix diatas, Place tidak menjadi analisis dan 

variabel dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi variabel dalam penelitian 

ini adalah kualitas produk, harga dan promosi. 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 346), produk adalah segala sesuatu yang 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan kualitas 

produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi 

daya tahan, keandalan, ketepatan, kinerja, kemudahaan dan perbaikan, serta 

atribut bernilai lainnya. 

 

Pengertian harga menurut Kotler dan Armstrong (2008:439) adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. 

 

Menurut Kotler (2001:98), promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan 

dalam menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan 

konsumen tentang perusahaan dan produknya. 

 

Semakin berkembangnya operator selular dan banyaknya perusahaan distributor 

yang menawarkan berbagai produk dengan peningkatan kualitas produk, 

persaingan harga, dan berbagai promosi yang digunakan saat ini, semakin banyak 

pilihan bagi konsumen sebelum memutuskan membeli produk operator selular 

yang akan digunakan. 
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Berdasarkan pada permasalahan yang dikemukan mengenai pengaruh kualitas 

produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana Simpati 

di CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung, maka kerangka pemikiran yang 

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “ Bahwa ada pengaruh kualitas produk, 

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana Simpati di CV. 

Akar Daya Mandiri ”. 

 

Kualitas Produk (X1) 

 

Harga (X2) 

 

)) 

 
Promosi (X3) 

 

Keputusan Pembelian (Y) 


