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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

 

Kebutuhan akan informasi bagi kehidupan pribadi, organisasional 

maupun dalam kehidupan sosial sangat tinggi. Salah satu media untuk 

memperoleh informasi yang paling baik adalah internet. Di zaman globalisasi 

ini kebutuhan untuk memperoleh informasi yang cepat, mudah dan murah 

sangatlah penting sehingga internet bisa dikatakan sebagai kebutuhan 

mendasar manusia. Perkembangan penggunaan internet di kawasan Asia 

menyumbang 56% pengguna internet di dunia. Berdasarkan Asia Top Internet 

Countries menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat 

pemgguna media internet setelah China, India dan Japan. (Firman Nugraha, 

2011). 

Kebutuhan internet dirasa sangatlah perlu untuk memperoleh 

berbagai update informasi mulai dari informasi ilmu-ilmu perkuliahan 

maupun informasi-informasi umum. Kondisi tersebut menjadikan internet 

pada masa sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Pada umumnya perusahaan 

mengalami kesulitan dalam memonitor, memahami dan menganalisis perilaku 

konsumen secara tepat dan benar, mengingat banyaknya faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dan adanya perbedaan perilaku untuk 

masing-masing individu. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk dapat 
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memantau perubahan-perubahan perilaku konsumennya, termasuk perilaku 

konsumen untuk mendapatkan atau memilih produk.  

Perilaku konsumen juga terkait secara langsung dengan faktor yang 

dapat dikendalikan oleh perusahaan, dalam hal ini yaitu mengenai unsur-unsur 

bauran pemasaran yang terdapat pada suatu produk atau jasa. Variabel bauran 

pemasaran secara langsung memberikan jaminan bahwa produk yang 

ditawarkan dapat memberikan jaminan kepuasan secara maksimal. Unsur 

dalam bauran pemasaran tersebut terkait langsung dengan produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi. Semakin baik unsur bauran pemasaran maka 

akan memberikan kontribusi yang tinggi dalam upaya konsumen untuk 

mendapatkan produk. 

Seiring dengan perjalanan waktu maka perkembangan teknologi 

terus mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan internetpun menjadi 

kebutuhan yang sangat mendasar bagi konsumen untuk dapat mengakses 

informasi dengan cepat, dan pemasar harus bisa membaca atas kebutuhan 

konsumen tersebut, dan bisa menyediakan alat yang dibutuhkan oleh 

konsumen dengan terus menyediakan dan meningkatkan dari modulasi yang 

sederhana hingga pada tekhnik modulasi yang canggih. Semakin 

berkembanganya teknologi tersebut secara langsung mempengaruhi tingkat 

persaingan yang terjadi, terutama pada persaingan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang sejenis. Hingga saat ini, ada sebanyak 7 operator provider 

internet yang terdapat di Indonesia, yaitu meliputi Telkomsel Flash, Speedy, 

IM2, XL, Samrtfrend, Fastnet dan AHA. Berbagai operator provider internet 
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tersebut memberikan keunggulan. Kemampuan bersaing para operator tersebut 

juga diketahui dari kemampuan untuk mendapatkan pelanggan, untuk 

mengetahui kemampuan operator provider internet tersebut secara lengkap 

dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Komposisi Pelanggan Provider Internet (Dalam Juta) 

No. Nama Operator Jumlah Pelanggan 

1 Telkomsel Flash 4,278 

2 Speedy 1,500 

3 IM2 0,700 

4 XL 0,400 

5 Samrtfrend 0,500 

6 Fastnet 0,200 

7 AHA 0,100 

Sumber: (wikipedia; 2012) 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Telkomsel 

Flash memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk mendapatkan pelanggan, 

dengan kenyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa produk tersebut banyak 

digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya Speedy menempati urutan kedua 

dengan jumlah pelanggan mencapai 1,500 juta, dan produk tersebut memiliki 

kemampuan bersiang dengan pemimpin pasar operator internet yang terdapat 

di Indonesia. 

Speedy memiliki banyak keunggulan di banding dengan provider 

lain. Di mana Speedy menggunakan kabel telepon sehingga koneksi tidak 

mudah putus saat digunakan, koneksi yang lebih cepat di banding provider 

lain serta terdapat berbagai pilihan paket internet yang terbilang harganya 

terjangkau, misalnya adanya promo khusus yang dilakukan Telkom Speedy 

yaitu tanggal 1 Januari-31 Maret 2011 dimana memberikan tarif promo 
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internetan Rp 99.000,-/bulan dengan akses unlimited. Selain itu Speedy juga 

menyediakan berbagai pilihan paket layanan sesuai dengan kebutuhan di 

rumah maupun bisnis konsumen, baik paket berjenis time-based maupun paket 

unlimited dengan pilihan kecepatan yang bervariasi. Adapun penetapan tarif 

paket secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Harga Paket Speedy MultiSpeed 

No. Paket Biaya 

Registrasi 

Biaya Bulanan Kuota Bulanan 

1 Speedy 384 Kbps Rp. 75.000,- Rp.195.000,- Unlimited, dengan 

fair usage 3GB 

2 Speedy 512 Kbps Rp. 75.000,- Rp.295.000,- Unlimited, dengan 

fair usage 3GB 

3 Speedy 1 Mbps Rp. 75.000,- Rp.645.000,- Unlimited 

4 Speedy 2 Mbps Rp. 75.000,- Rp.995.000,- Unlimited 

5 Speedy 3 MKbps Rp. 75.000,- Rp.1.695.000,- Unlimited 

Sumber: PT. Telkom, tahun 2012 

Berdasarkan tabel 1.2 maka dapat diketahui berbagai pilihan dalam 

paket harga yang disesuaikan dengan fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas lain 

yang diberikan yaitu pada saat melakukan pendaftaran maka modem diberikan 

secara gratis kepada konsumen. Tarif promo hanya berlaku empat bulan sejak 

registrasi, setelah itu dikenakan tarif normal sesuai paket internet yang 

dipilih.dan banyak menyediakan paket-paket lainnya dimana konsumen dapat 

memilih yang sesuai dengan kebutuhannya (Telkom; 2012).  

Pada sisi yang lain sekarang ini adanya kecenderungan seseorang 

menggunakan atau mengakses internet di rumah atau di kantor, kondisi 

tersebut memberikan peluang Speedy sebagai salah satu provider internet 

untuk digunakan oleh masyarakat dengan berbagai keunggulan yang 
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ditawarkan. Hasil survey dari Kementrian Komunikasi dan Informatika, 

diperoleh hasil bahwa lokasi mengakses internet dapat diketahui bahwa 

dirumah sebesar 59,01%, melalui HP sebesar 57,88%, melalui warnet sebesar 

57,62%, kantor sebesar 29,76% dan sekolah atau kampus sebesar 28,33%, 

rumah teman atau saudara 22,32%, dimana saja menggunakan WIFI yaitu 

sebesar 15,47%, fasilitas akses internet di komunitas sebesar 12,30% dan 

lainnya sebesar 0,86%. (publikasi.kominfo.go.id) 

Namun demikian pada dasarnya dalam penggunaan Speedy 

konsumen memiliki asumsi bahwa produk tersebut terkait terhadap jaringan 

dan modem yang digunakan, kondisi yang sebenarnya terjadi perbedaan kedua 

item tersebut. Pada penelitian ini tidak melakukan pembedaan atas kedua hal 

tersebut namun demikian asumsi yang digunakan bahwa produk Speedy 

merupakan produk penyedia jasa layanan internet. Adanya kelebihan dari 

Speedy ini menyebabkan banyaknya konsumen yang menggunakan Telkom 

Speedy. Hal ini dapat dilihat dari data penjualan rata-rata Speedy yang terus 

meningkat secara keseluruhan. Berikut adalah data penjualan Speedy selama 

tiga tahun terakhir (2008 – 2010). 

Tabel 1.3 

Data Penjualan Speedy Tahun 2008 – 2010 

( unit ) Bulan / Tahun  2008 2009 2010 

Januari  491 1.102 1.526 

Februari  576 763 1.573 

Maret  576 822 1.490 

April  926 738 1.555 

Mei  1.040 801 1.256 

Juni  1.134 1.803 1.429 

Juli  990 1.395 1.437 

Agustus  2.110 1.454 1.540 

September  1.062 1.402 1.108 

Oktober  1.209 2.177 1.354 
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November  1.375 1.624 1.108 

Desember  1.511 2.378 1.248 

Jumlah  13.000 16.459 16.624 

Sumber : PT. Telkom, tahun 2012 

 Pertumbuhan jumlah pelanggan Speedy Telkom di Jawa Timur 

tembus 150% per semester 2011 menyusul kenaikan pengguna internet 

broadband di dalam negeri yang mencapai 28%,dan pertumbuhan pengguna 

paket Speedy di Jatim mencapai 100% dari semula yang hanya tercatat 15% 

dari total pelanggan menjadi 30% dari jumlah keseluruhan pelanggan 

broadband bersangkutan (Telkom; 2012). Permintaan terhadap pemasangan 

Speedy terus mengalami peningkatan, karena Speedy memberikan kepuasan 

kepada konsumen dengan koneksi jaringan yang cepat dan jaringan yang tidak 

putus, hal tersebut dikarenakan Speedy memiliki kecepatan yang dapat 

ditingkatkan secara maksimal sesuai kebutuhan. Semakin banyaknya 

konsumen yang menggunakan Speedy maka judul penelitian ini adalah: 

Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam 

Pengambilan Keputusan Pembelian Speedy. 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan 

pembelian Speedy ? 

2. Faktor mana yang paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam 

pembelian Speedy? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak 

menyimpang dari apa yang menjadi tujuannya. Batasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu faktor-faktor yang di pertimbangkan konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian Speedy yaitu meliputi produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang di pertimbangkan konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian Speedy. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor mana yang paling dominan yang di 

pertimbangkan konsumen dalam pembelian Speedy. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai informasi bagi perusahaan dalam upaya penyusunan kebijakan 

terkait dengan upaya untuk meningkatkan volume penjualan 

berdasarkan faktor-faktor yang di pertimbangkan konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya. 
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Diharapkan bisa memperluas wawasan bagi yang membacanya,serta 

sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan mengadakan 

penelitian untuk masalah yang relevan dengan masalah ini.

 


