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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Telekomunikasi seluler telah menjadi media yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 

Indonesia sekarang ini. Adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan 

mudah menjadi hal yang penting dan harus terpenuhi bagi masyarakat secara umum. 

Kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang meningkat dalam berkomunikasi di mana saja dan 

kapan saja merupakan faktor pendorong munculnya teknologi berbasis seluler . Saat ini di 

Indonesia beroperasi 7 operator seluler dengan teknologi GSM (Global System for Mobile) 

dan lainnya ada 4 operator CDMA (Code Division Multiple Access). Menurut data Dirjen 

Postel, dalam periode 2006-2010 pertumbuhan rata-rata per tahun pengguna seluler di 

Indonesia adalah 31,9% per tahun. Hingga akhir 2010  jumlah pelanggan selular mencapai 

211 juta, dimana operator GSM mendominasi 95% pasar selular, sisanya merupakan pasar 

CDMA  5%. Sedangkan skema pembayaran selular didominasi pra-bayar (94%) dan sisanya 

6% pasca-bayar  (Datacon, 2011). 

  Prospek pasar yang potensial dan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan komunikasi,  

menjadikan bisnis jasa telekomunikasi memiliki daya tarik yang tinggi. Namun akibat dari 

banyaknya pemain dalam bisnis ini adalah terjadinya persaingan yang tinggi, untuk dapat 

menjaga posisinya dan bertahan, perusahaan harus terus berinovasi dan berkembang agar 

lebih menarik banyak konsumen. Salah satunya adalah dengan membuat suatu iklan melalui 

televisi maupun mengadakan promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan dan daya tarik bagi konsumen tentunya. Berdasarkan hasil dari penelitian yang 
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dilakukan oleh Swati (2013) bahwa televisi tetap menjadi media yang paling efektif untuk 

menjangkau pelanggan saat ini dan juga paling efisien untuk memperkenalkan merek kepada 

konsumen. Iklan melalui televisi memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan dan 

memberitahu khalayak luas suatu bisnis, produk, atau layanan. 

  Salah satu tujuan dari suatu promosi adalah membuat konsumen tertarik akan produk 

yang dipromosikan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Preko (2012) bahwa konsumen 

selalu tertarik dengan berbagai alat promosi penjualan yang bertujuan untuk mencoba produk 

baru dan  membuat pembelian awal. Tetapi efek yang disebabkan oleh alat-alat promosi 

penjualan perlu ditopang oleh kinerja aktual dari produk yang harus fokus utama dari 

manajemen untuk mempertahankan kesetiaan konsumen sehingga menghasilkan pendapatan 

yang stabil penjualan dalam jangka panjang. 

Adapun banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan promosi penjualan 

yang tidak lain merangsang penjualan terhadap konsumen. Suatu promosi penjualan juga 

dapat untuk meningkatkan konsumen yang bertujuan agar perusaan itu tetap berjalan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Tudin dan Ling (2012) bahwa suatu perusahaan dapat 

memanfaatkan promosi penjualan untuk dapat meningkatkan tingkat pelanggan dari 

kesadaran terhadap produk. Setelah konsumen menyadari promosi penjualan, maka dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Menurut Kiran, Majumdar, dan Kishore 

(2012) bahwa promosi penjualan suatu produk mencakup hal-hal seperti kontes dan 

permainan, undian, hadiah produk, kupon sampel, program loyalitas, dan diskon telah 

terbukti untuk meningkatkan keputusan pembelian.  
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Untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk tidak mudah tentunya, 

perusahaan harus memahami karakteristik konsumen mereka dan memahami bagaimana 

konsumen dalam memutuskan pembelian. Pemahaman perilaku konsumen dalam proses 

pengambilan keputusan, akan dapat mempengaruhi pembelian, sehingga konsumen tersebut 

nantinya akan menggunakan produk mereka. Menurut Setiadi (2010) menyatakan bahwa 

keputusan pembelian adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih alternatif, dan memilih salah satu 

diantaranya. Maka dari itu suatu perusahaan harus lebih pintar lagi dalam berinovasi agar 

meningkatkan konsumen yang ada. 

Salah satu kartu seluler prabayar yang membuat iklan maupun mengadakan promosi 

penjualan promosi penjualan adalah Indosat IM3. PT Indosat Multi Media Mobile (Indosat-

M3) adalah perusahaan penyedia layanan telepon seluler di Indonesia yang berdiri pada 

tahun 2001. Pada triwulan akhir tahun 2003, ia telah dilebur (merger) dengan PT Indosat 

Tbk. Oleh karena itu, sejak saat itu, perusahaan ini bubar dan penanganan produknya 

diteruskan oleh Indosat.Produknya antara lain kartu prabayar SMART (sekarang menjadi 

IM3) dan kartu pascabayar BRIGHT (sekarang menjadi Matrix Auto). Ia mempunyai banyak 

fitur yang bermanfaat seperti transfer pulsa serta fasilitas GPRS, MMS, Conference Call dan 

Call Divert (Wikipedia, 2013). 

Pada awal tahun 2013 ini, tidak ada hentinya IM3 dalam membuat konsumennya tertarik 

dengan produknya, yaitu dengan membuat suatu iklan di telivisi. Kali ini giliran idol grup 

JKT48 yang dipercaya oleh IM3 untuk menjadi bintang iklannya. IM3 sangat jeli dalam 

melirik pasar penggunanya,seperti yang kita ketahui, mayoritas pengguna kartu IM3 adalah 

remaja, dan sosok idolah yang kini tengah digandrungi oleh remaja-remaja tanah air adala 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyedia_layanan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat
http://id.wikipedia.org/wiki/IM3
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat_Matrix
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idol grup JKT48. Maka pemilihan JKT48 sebagai icon produk IM3 tersebut sangatlah 

tepat,apalagi reamaja sekarang sangat tergantung akan kebutuhan dalam berkomunikasi, hal 

yang tentunya sangat menjadi unggulan program IM3. 

  IM3 juga memilki suatu program promosi unggalan yaitu program IM3 SMS SUKA-

SUKA ialah layanan yang memberikan keuntungan gratis nelpon & sms ke sesama Indosat 

serta mendapatkan gratisan berkunjung ke situs sosisal. Yaitu dengan syarat pemakaian 

minimal Rp 250 dan sisa pulsa sebelum pemakaian Rp 3000, para konsumen sudah dapat 

menikmati promo paket IM3 SMS Suka-Suka (Indosat, 2013). 

Tabel 1.1 

Tarif Pemakaian 

Akses Jam Tarif 

SMS Ke Semua 

Operator 00.00  – 24.00 

Setelah pemakaian pulsa Rp.250,-,gratis SMS ke  

semua operator 

    Nelpon Ke Sesama 

Operator 
00.00-24.00 Rp.1000,- selama 60 menit 

  

Seperti dapat dilihat di Tabel 1.1 merupakan salah satu paket promo yang di berikan 

oleh IM3. Tentunya dengan syarat dan ketentuan,yakni konsumen cukup menekan 

*123*300# setelah itu pilih paket yang dikehendaki. Untuk paket SMS SUKA-SUKA 

pemakaian minimal pulsa minimal Rp.250,- , barulah konsumen mendapatkan gratis sms ke 

semua operator selama satu hari penuh yang berlaku 24 jam. Sedangkan untuk gartisan 

telepon konsumen hanya perlu memilih paket NGOBROL 24 JAM,yaitu dengan tariff 

Rp.1000,- selama 60 menit. 
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Berdasarkan fenomena yang penulis amati dan penulis lihat dilapangan, maka  penulis 

ingin meneliti apakah sebuah perogram yang dilakukan dengan dua kegiatan sekaligus, bisa 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.Dan apakah benar memperhatikan suatu 

iklan telvisi dan promosi penjualan adalah bagian dalam konsumen untuk memutuskan 

membeli kartu seluler IM3. Dan apakah memang iklan dan promosi penjualan berpengaruh 

dalam keputusan membeli kartu seluler IM3. Dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang ”ANALISIS IKLAN TELEVISI DAN PROMOSI 

PENJUALAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU SELULER IM3”. 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah iklan televisi dan promosi penjualan berpengaruh positif terahadap keputusan 

pembelian kartu seluler IM3 ? 

2. Variabel manakah dianatara iklan televisi dan promosi penjualan yang mempunyai 

pengaruh dominan terahadap keputusan pembelian kartu seluler IM3 ? 

C. Tujuan Peneletian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis pengaruh iklan televisi dan promosi penjualan terhadap keputusan 

pembelian kartu seluler IM3. 

2. Untuk menganalisis variabel manakah yang berpengaruh dominan diantara iklan televisi 

dan   promosi penjualan terhadap keputusan pembelian kartu seluler IM3. 



6 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah :  

1. Dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian berikutnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap PT. Indosat Tbk dalam 

hal ini dengan produknya IM3 (prabayar) dalam mengevaluasi dan menetapkan iklan 

televisi dan promosi penjualan. 

E. Penelitian Terdahulu  

 

Tabel 1.2 

 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Nama Peneliti Judul  Variabel Teknik Analisis Data 

Setyo Ferry 

Wibowo dan 

Maya Puspita 

Karimah (2012) 

Pengaruh Iklan Televisi 

dan Harga terhadap 

Keputusan Pembelian 

Sabun Lux 

 

Iklan Televisi, 

Harga dan 

Keputusan 

Pembelian 

Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Diah Tri Utami 

(2009) 

 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Keputusan Konsumen 

Dalam Pembelian Kartu 

Perdana 3 (TRI) 

 

 

Periklanan, 

Promosi Penjualan, 

Publisitas, Personal 

Selling dan 

Keputusan 

Pembelian 

Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Dhean Eka 

Prasetya (2013) 

Analisis Iklan Televisi 

dan Promosi Penjualan 

terhadap Keputusan 

Pembelian Kartu Seluler 

IM3 

 

Iklan,Promosi 

penjualan dan 

Keputusan 

P3mbelian 

Analisis Regresi Linier 

Berganda,Uji T dan Uji 

F 

 

 



7 
 

 

 Berdasarkan  tabel 1.2 dapat dijelsakan, hasil penelitian Setyo dan Maya (2012) dengan 

judul penelitian “ Pengaruh Iklan Televisi dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Sabun Lux 

“. Dengan variabel iklan televisi, harga dan keputusan Pembelian, serta menggunakan alat 

analsisi regresi linier berganda. Hasil dari peneletian ini menunjukan bahwa iklan televisi dan 

harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada sabun Lux. Dan disimpulkan dengan jika 

iklan televisi dan harga semakin baik, maka akan semakin tinggi mempengaruhi keputusan 

pembelian pada sabun LUX. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah (2003) dengan judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Kartu Perdana 3 

(TRI) “. Dengan variabel periklanan, promosi penjualan, publisitas, personal selling dan 

keputusan pembelian, serta menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan variabel periklanan, promosi penjualan, publisitas, personal selling 

dan keputusan pembelian berpengaruh bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Pada 

variabel periklanan memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian kartu perdana 3 

(TRI).  

 Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan alat analisis dan variabel yang sama yaitu regresi liner berganda dengan varibel 

iklan televisi, promosi penjualan, dan keputusan pembelian sedangkan perbedaannya yaitu pada 

objek penelitian yang digunakan. 

 


