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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia 

bisnis. Beberapa perusahaan ataupun lebih saling bersaing untuk mendapatkan 

dan memperebutkan konsumen yang menjadi target pasar mereka. Agar 

mampu bersaing dengan perusahaan lain, maka perusahaan harus mampu 

memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin variatif serta 

sanggup memenuhinya dengan efektif dan efisien. Perusahaan juga dituntut 

untuk bisa memasarkan produknya dengan benar dan tepat melalui kegiatan 

pemasaran dari perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, tentunya 

perusahaan harus mampu menjalankan strategi  pemasarannya dengan optimal.  

Keberhasilan suatu program pemasaran ditentukan oleh bagaimana 

pemasar memahami keadaan pasar dan merumuskan strategi pemasarannya. 

Strategi di sini berupa strategi optimal dari unsur-unsur bauran pemasaran, 

yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan layanan 

konsumen. Strategi bauran  pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan  

merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen 

dalam memilih untuk menggunakan produk dari perusahaan tersebut. 

Dalam dunia bisnis internet atau warung internet (warnet) juga tidak lepas 

dari persaingan antar pengusaha. Karena banyaknya pengusaha warnet, 

sekarang kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan dan memilih warnet 
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yang kita inginkan. Warnet sudah menjamur baik di kota-kota besar maupun di 

kota-kota kecil di Indonesia. Sama halnya di kota-kota lainnya, kita juga bisa 

dengan mudah menemukan warnet di kota Malang. Kota Malang sendiri 

mempunyai potensi pasar yang sangat besar bagi perkembangan bisnis warnet 

di kota tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa kota Malang terkenal 

sebagai kota pendidikan. Jumlah perguruan tinggi di kota Malang yang 

mencapai 57 perguruan tinggi, sehingga tidak mengherankan bila banyak 

pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota Malang. Fakta ini 

merupakan keuntungan bagi pemasaran bisnis warnet, mengingat pelajar dan 

mahasiswa merupakan potensi pasar yang besar. Berdasarkan hasil riset yang 

dilakukan oleh Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN)  Indonesia bersama 

dengan Yahoo, ditemukan bahwa kalangan remaja usia antara 15 sampai 19 

tahun merupakan pengguna internet terbesar yaitu sebanyak 64 persen dari 

total pengguna internet di Indonesia. 

Hingga saat ini warnet di kota Malang terus mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat. Kenyataan ini seiring dengan semakin tingginya kebutuhan 

masyarakat akan internet, khususnya bagi  kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Menjawab kebutuhan tersebut, akhirnya banyak kalangan yang berusaha 

memenuhinya dengan membuka layanan warnet diberbagai wilayah yang ada 

di kota Malang,(Bambang,2010). Dalam perkembangannya, warnet mengalami 

pertumbuhan yang  sangat signifikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan 

dengan bertambahnya jumlah usaha warnet semakin yang bertambah 
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jumlahnya. Berdasarkan data Kominfo kota Malang, hingga agustus 2012 

tercatat 236 warnet yang tersebar di kota Malang.  

Seiring dengan kemajuan teknologi, kini keberadaan warnet dihadapkan 

dengan kehadiran teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi). Dengan adanya 

teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi)  kita dapat bebas memilih tempat guna 

mengakses internet.  Tidak hanya didominasi oleh warnet, sekarang ruang-

ruang publik seperti mall,café dan hotel sudah menyediakan area hotspot untuk 

melayani akses internet. Kenyataan ini jelas merupakan ancaman yang nyata 

bagi pelaku bisnis warnet. Ditambah lagi dengan pertumbuhan modem (alat 

untuk mengakses internet dengan menggunakan kartu provider) yang semakin 

beragam. Kondisi ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses 

internet. Masyarakat tidak perlu lagi harus ke warnet lagi karena sudah banyak 

cara untuk mengakses internet, baik dengan HP,PC atau dengan laptop. Kita 

tinggal mencari area hotspot atau dengan menggunakan modem.  

Keberadaan modem dan teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi) jelas 

merupakan pesaing bagi warnet itu sendiri. Menghadapi persaingan tersebut, 

pemilik warnet diharuskan untuk terus melakukan inovasi agar keberadaan 

warnet tidak hilang tergerus oleh perkembangan teknologi, agar warnet tidak 

senasib dengan wartel dan telepon umum yang mulai hilang, (Bahry,2010). 

Menurut pengamat telematika Teguh Prasetya, tidak dapat dipungkiri bahwa 

konsumen warnet kini semakin berkurang. Dengan harga laptop dan modem 

yang relatif murah membuat konsumen dapat memiliki akses langsung ke 

internet dengan mudah.  
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Menanggapi kondisi tersebut, pengusaha warnet diminta untuk menyikapi 

kondisi ini dengan kreatif. Agar mampu bersaing, tentunya pengusaha warnet 

harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin 

variatif serta sanggup memenuhinya dengan efektif dan efisien. Pengusaha 

warnet juga diminta untuk melakukan penambahan layanannya menjadi suatu 

business center, (Irwin Day,2012). Disini pengusaha warnet dituntut untuk 

dapat  melaksanakan peran program  pemasarannya secara maksimal. 

Keberhasilan suatu program pemasaran ditentukan oleh bagaimana 

pemasar memahami keadaan pasar dan merumuskan strategi pemasarannya. 

Strategi di sini berupa strategi optimal dari unsur-unsur bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan layanan 

konsumen. Strategi bauran  pemasaran yang diterapkan oleh pengusaha warnet 

merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan konsumen 

dalam memilih untuk menggunakan layanan internet di warnet tersebut.  

LILOnet merupakan satu dari ratusan warnet yang ada di kota Malang. 

LILOnet terletak di daerah Dinoyo, kota Malang. Sama seperti warnet-warnet 

yang ada di tempat lain, LILOnet juga dihadapkan pada kenyataan dengan 

semakin berkurangnya jumlah pelanggannya. Berikut jumlah pelanggan yang 

diperoleh dari pihak warnet LILOnet antara bulan januari sampai dengan bulan 

desember 2012: 
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Tabel 1 
Jumlah Pelanggan Warnet LILOnet 

 
Januari 1892 pelanggan 
Maret 1861 pelanggan 
Juni 1805 pelanggan 

September 1854 pelanggan 
Desember 1787 pelanggan 

Sumber : Data warnet LILOnet 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenyataan ini disebabkan oleh 

semakin berkembangnya teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi) dan modem. 

teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi) dan modem merupakan masalah yang 

nyata bagi LILOnet. selain itu LILOnet  juga dihadapkan pada persaingan 

dengan pengusaha-pengusaha warnet lainnya.  

Kondisi tersebut menjadikan pentingnya penerapan strategi bauran 

pemasaran bagi  LILOnet agar mampu bersaing dan tetap eksis di pasar 

internet, khususnya di kota Malang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh 

LILOnet. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul:’’Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Oleh Konsumen Pada  Warnet LILOnet”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah variabel bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, 

promosi, orang, proses, dan layanan konsumen berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan jasa oleh konsumen pada warnet LILOnet ? 
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2. Variabel bauran pemasaran manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap keputusan penggunaan jasa oleh konsumen pada warnet LILOnet ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan dalam 

penelitian fokus pada tujuan yang ingin diteliti. Dimana dibatasi pada variabel  

bauran pemasaran yang terdiri dari  produk, harga ,tempat, promosi, orang, 

proses, dan layanan konsumen.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran yang terdiri dari 

produk, harga ,tempat, promosi, orang, proses, dan layanan konsumen 

terhadap keputusan penggunaan jasa oleh konsumen pada warnet LILOnet  

2. Untuk mengetahui variabel bauran pemasaran manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap keputusan penggunaan jasa oleh konsumen 

pada warnet LILOnet  

E. Kegunaan Penelitian 

          Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

selanjutnya, yaitu untuk menganalisa pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan penggunan jasa oleh konsumen pada suatu produk. Penelitian ini 

juga diharapkan berguna bagi: 

a) Bagi teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai penambah 

wawasan dalam pemahaman ilmu bauran pemasaran bagi akademisi, dan 
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dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya 

yang menyangkut masalah pemasaran dalam hal ini adalah tentang bauran 

pemasaran. 

b) Bagi praktisi 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan bagi Manajer warnet LILOnet dan pelaku bisnis warnet 

lainnya didalam melaksanakan strategi bauran pemasaran dalam 

perusahaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


