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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat dan semakin 

tajam baik dalam perusahaan industri manufaktur maupun perusahaan jasa. 

Untuk menghadapi hal ini maka setiap perusahaan harus terus menerus 

meningkatkan kualitaas produk atau jasanya. Agar dapat bersaing dan dapat 

memiliki produk maupun jasa yang bermutu perusahaan harus mempunyai 

strategi-strategi khusus untuk memenangkan persaingan pasar. 

Konsumen sekarang semakin tidak mudah diprediksi bahkan mereka 

menjadi semakin kritis. Semakin menuntut dan tidak mudah puas menjadi ciri 

konsumen di era global. Dunia semakin global menjadi tantangan bagi 

perusahaan karena persaingan semakin ketat dan konsumen menjadi semakin 

banyak pilihan.  

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan memperkenalkan produk yang bernilai 

dengan produk lain. Masing-masing pihak saling menguntungkan, dimana 

pembeli dapat terpenuhi kebutuhannya dan penjual mendapat laba. Pemasaran 

merupakan salah satu ujung tombak bagi sebuah perusahaan dan yang 

biasanya menjadi tolak ukurnya adalah keberhasilan usaha. Dalam proses 
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pemasaran, konsumen merupakan obyek yang dijadikan sasaran pasar, maka 

perusahaan harus dapat memahami konsumen. Banyak hal yang dapat 

dilakukan dalam memahami kondisi pasar, salah satunya yaitu dengan 

mengadakan penelitian (riset) pasar. Sehingga dapat menilai, mengukur 

kemampuan dan menginterpretasikan keinginan dan perilakunya. 

Setiap saat konsumen dihadapkan pada masalah untuk mengambil 

berbagai keputusan membeli. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusannya untuk melakukan pembelian kuota internet 

dari operator telekomunikasi. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis (Kotler dan Amstrong, 

2008:159).  Perkembangan teknologi internet telah mengubah berbagai aspek 

kehidupan termasuk perilaku konsumen. Perubahan dalam cara memperoleh 

informasi, kebutuhan mengambil keputusan dengan cara yang cepat tanpa 

terikat ruang dan waktu, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri di dunia 

maya berdampak secara tidak langsung maupun langsung terhadap perilaku 

konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk dari operator 

telekomunikasi seluler berupa kuota internet yang diperlukan untuk 

mengakses segala bentuk jejaring sosial. Masyarakat tidak pernah lepas dari 

gadget atau telepon genggamnya untuk mengakses berbagai media dan 

jejaring sosial membuat peningkatan penjualan kuota internet setiap 

tahunnya. Seluruh operator telekomunikasi menawarkan berbagai macam 

promo untuk menarik konsumen menggunakan produk mereka. Ditinjau dari 

aspek perkembangan teknologi telekomunikasi nirkabel di Indonesia maka 
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diketahui perkembangan teknologi telekomunikasi seluler generasi pertama 

(1G), kemudian era 2G, dan dilanjutkan era 3G, hingga sekarang era 4G. 

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh MENKOMINFO mayoritas 

pengguna internet disetiap Provinsi, baik di wilayah Indonesia bagian Barat 

dan bagian Timur, di wilayah urban dan rural, adalah pekerja dan wiraswasta. 

Setelah pengusaha, jumlah pengguna internet di Indonesia kedua adalah 

mahasiswa dan ibu rumah tangga. Sementara hanya sedikit sekali pengguna 

internet di Indonesia yang beraktivitas sebagai pelajar (SD/SMP/SMU) 

(https://kominfo.go.id/2015). Pelanggan seluler sangat menyukai 1,1-2 GB. 

Tak heran jika semua operator di Indonesia berlomba mengguyur promo data 

dengan konsumsi paket sebesar itu. Lengkap dengan gimicik-gimicik lainnya. 

Namun tingginya konsumsi data sebesar itu diprediksi tak akan bertahan 

lama. Dengan kecendrungan pengguna internet aktif mencapai 72 juta, waktu 

berselancar hingga rata-rata tiga jam per hari dan konten video yang semakin 

diminati, diprediksi konsumsi data akan melonjak hingga lima kali lipat 

dalam lima tahun ke depan. 

Melongok kebelakang, riset GSMA menunjukkan, pada 2011-2015 

masih rata-rata dibawah 1 GB. Yakni 2011 baru mencapai 0,08 Gb, kemudian 

0,09 Gb pada 2012, naik 0,16 Gb pada 2013, tembus 0,34 Gb pada 2014 dan 

naik lagi menjadi 0,62 Gb pada 2015 (http://selular.id/kjtlRx, upload: 23 

March 2016). Harga yang ditawarkan setiap operator telekomunikasi relatif 

murah dengan kuota 1 GB sampai dengan 4 GB ditawarkan dengan kisaran 

harga dibawah Rp. 50.000,- untuk paket data satu bulan hingga dua bulan 

https://kominfo.go.id/2015
http://selular.id/kjtlRx
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pemakaian. Alasan ini yang mendorong konsumen yang telah bekerja 

memilih mengisi ulang kuota internet untuk kepentingan aktivitas yang 

berhubungan dengan pekerjaannya. 

Berikut ini, data Top Brand Simcard Prabayar dari tahun 2012 hingga 2016: 

Tabel 1.1 :Kategori Telekomunikasi/ IT Simcard Prabayar Tahun 2012 

hingga 2016 

N

o 

2012 2013 2014 2015 2016 

MEREK 
TBI 

(%) 
MEREK 

TBI 

(%) 
MEREK 

TBI 

(%) 
MEREK 

TBI 

(%) 
MEREK 

TBI 

(%) 

1 Telkomsel 

Flash 
44,2 

Smartfren 36,8 Telkomsel 35,9 Simpati 34,6 Simpati 35,5 

2 IM3 16,2 
Telkomsel 

Flash 
34,3 Indosat 12,6 

XL 

Prabayar 
14,1 IM3 15,4 

3 Smart 15,5 IM3 9,7 Smartfren 10,8 IM3 14,0 XL Prabayar 14,8 

4 
XL 

Broadband 
5,6 

Indosat 

Broadband 
5,3 XL 9,2 Kartu AS 10,1 Tri ‘3’ 11,3 

5 
Indosat 

Broadband 
3,5 

XL 

Broadband 
5,3 3 (Three) 7,6 Tri ‘3’ 9,0 Kartu AS 10,4 

6 3 (Three) 3,5 3 (Three) 3,6 Axis 7,5 Axis 6,9 Axis 5,1 

7 
Mobi 

(Fren) 
1,7 AHA/Esia 2,1       

Sumber: http://www.topbrand-award.com 

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa pada 2012 Telkomsel Flash 

menduduki peringkat pertama dalam Top Brand Telekomunikasi dengan nilai 

44,2%, hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat telah 

menggunakan produk operator telekomunikasi tersebut. Pada 2013 Smartfren 

menduduki peringkat pertama dengan nilai 36,8 %, Smartfren menggantikan 

posisi pertama ditahun sebelumnya. Pada tahun 2014 Telkomsel menduduki 

peringkat pertama dengan nilai 35,9%, penurunan persentase dari tahun 

http://www.topbrand-award.com/
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sebelumnya namun kembali menduduki peringkat Top pertama. Tahun 

Simpati yang menggantikan posisi dari tahun sebelumnya dengan nilai 

34,6%. Tahun  2016 Simpati bertahan menduduki peringkat pertama dengan 

nilai 35,5%, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, terjadi pergantian yang 

menduduki peringkat pertama, hal ini menunjukkan masyarakat luas telah 

mengenal dan meminati beragam produk dari operator telekomunikasi yang 

tersedia. 

Adapun pangsa pasar operator seluler terbaik di Indonesia dapat dilihat pada 

tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 : pangsa pasar operator seluler terbaik di Indonesia 

Operator 

seluler 

Total 

pendapatan 

pada Q1 

2013 (triliun) 

Total 

pendapatan 

pada Q3 

2013 (triliun) 

Total 

pengguna 

Q1 2014 

(juta) 

Total 

pengguna 

Q3 2014 

(juta) 

Pelanggan 

layanan 

data Q1 

2014 (juta) 

Pelanggan 

layanan data 

Q3 2014 

(juta) 

Telkomsel 43,99 48,404 132,7 139,2 63,5 - 

XL Axiata 15,6 17,6 62,9 58,3 32,2 31,2 

Indosat 17,8 17,7 59,7 54,3 
55.467 

Terabyte 

17.646 

Terabyte 

Sumber: http://uceng999.com/3-operator-seluler-terbaik-di-indonesia  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hingga Q3 Telkomsel 

dilaporkan berhasil membukukan pendapatan hingga Rp 48,404 triliun atau 

naik sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 

tahun lalu yang hanya mencapai Rp 43,99 triliun. Hingga Q3 XL Axiata 

berhasil membukukan pendapatan hingga Rp 17,6 triliun, naik 11 persen 

http://uceng999.com/3-operator-seluler-terbaik-di-indonesia
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apabila dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar Rp 15,6 triliun. 

Indosat pendapatan hanya mencapai Rp 17,7 triliun, sedikit menurun apabila 

disbanding dengan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar Rp 17,8 

triliun. Telkomsel pada Q1 total penggunanya dilaporkan mencapai 132,7 juta 

pengguna, sedangkan Q3 total mencapai 139,2 juta pengguna. Dari sisi 

pelanggan data, pengguna Telkomsel mencapai angka 63,5 juta dengan 

peningkatan trafik data mencapai 146,1 persen. Pada Q1 total pelanggan XL 

Axiata dilaporkan mencapai angka 62,9 juta, sedangkan pada Q3 dilaporkan 

mencapai 58,3 juta. Pada Q1 jumlah pelanggan data XL Axiata dilaporkan 

mencapai angka 32,2 juta, sedangkan pada Q3 turun menjadi 31,2 juta 

pelanggan. Indosat memiliki 59,7 juta pelanggan pada Q1, sedangkan jumlah 

pelanggan perusahaan ini berkurang menjadi 54,3 juta pada  Q3. Namun 

Indosat mengklaim telah mengalami peningkatan trafik data yang signifikan 

dengan total 55.467 terabyte, dibanding dengan periode yang sama pada 

tahun lalu, yang mencapai 17.646 terabyte.  

Pembelian dan pemakaian layanan data sangat diperlukan saat ini 

untuk menunjang kegiatan dan penyampaian informasi para karyawan di 

Electrical &Instrumentation Division PT Indah Kiat. Umumnya penggunaan 

kuota internet digunakan untuk mengakses sistem pekerjaan melalui internet, 

penyebaran informasi melalui group aplikasi sosial, dan segala bentuk 

keperluan yang menggunakan kuota internet. Untuk pengelompokkan 

konsumen yang telah mempunyai pendapatan tetap disetiap bulan, para 

karyawan memiliki pandangan tersendiri dalam pembelian dan pemakaian 
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layanan data. Karyawan cenderung menggunakan akses layanan dari satu 

operator telekomunikasi saja diantara beberapa jenis operator telekomunikasi 

yang tersedia. PT Indah Kiat juga bekerjasama dengan salah satu operator 

telekomunikasi Smartfren untuk meningkatkan efektif dan efisien kerja para 

karyawannya  dalam mengakses internet menggunakan kuota dari Smartfren, 

diluar dari pemakaian pribadi dengan operator telekomunikasi lainnya. 

Adapun jumlah karyawan pada Electrical & Instrumentation Division dapat 

dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini : 

Tabel 1.3 : Jumlah Karyawan pada Electrical & Instrumentation Division 

Tahun 2016 

No. Division Jumlah Karyawan 

(orang) 

1. Pulp Making E & I Unit 36 

2. Wood Preparation & Pulp Machine 58 

3. Power Plant 76 

4. Recavsncizing & Recovery Boiler 98 

5. Chemical Plant 39 

6. Water, Environmental & Utility 35 

7. Workshop & Predictive Maintenance 69 

8. Automation & Analyzer 47 

Total 458 
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Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, 

dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kuota Internet 

Smartfren Pada Karyawan Electrical & Instrumentation Division PT. 

Indah Kiat Pulp and Paper Perawang”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Apakah motivasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang? 

2) Apakah persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & Instrumentation 

Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang? 

3) Apakah pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang? 

4) Apakah sikap berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & Instrumentation 

Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang? 
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5) Apakah motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian kuota internet Smartfren pada 

karyawan Electrical & Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and 

Paper Perawang? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh motivasi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran secara parsial terhadap 

keputusan pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

d. Untuk mengetahui pengaruh sikap secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 
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e. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap 

secara simultan terhadap keputusan pembelian kuota internet Smartfren 

pada karyawan Electrical & Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp 

and Paper Perawang. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu manajemen pemasaran, dan 

melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh 

dalam perkuliahan pada kenyataan yang ada di lapangan. 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam 

bidang usaha yang terkait agar dapat mempertahankan kualitas dan 

kepercayaan terhadap konsumen. 

c. Hasil penelitian ini agar dapat menjadi landasan atau bahan informasi 

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa 

yang akan datang.  

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, 

penulis membaginya kedalam enam bab. Dimana dalam setiap babnya hanya 

difokuskan untuk membahas satu permasalahan saja. Adapun pokok-pokok 



 11 

yang dibahas pada masing-masing bab tersebut, dikemukakan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung pemecahan 

masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu hipotesis 

dan variabel-variabel penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan 

metode pengumpulan data serta analisis data. Dengan demikian 

dapat diketahui berapa jumlah sampel yang dapat penulis ambil, 

teknik dan metode serta analisa apa yang tepat untuk digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis memuat sejarah singkat berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi serta aktivitas dan pertumbuhan 

perusahaan. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dari hasil penelitian 

yang dilakukan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rangkuman pembahasan dari 

bab-bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan penelitian dan 

berisikan saran-saran yang kiranya bisa bermanfaat bagi pihak 

terkait (perusahaan). 

 


