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MOTTO 

 

“ Kebahagiaan bukan berasal dari sekeliling kamu tapi kebahagiaan berasal dari kamu dan 

pikiran kamu” (hitam putih) 

 

“Sesunguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, mka apabila kamu selesai ( dari suatu 

urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allahlah 

hendaknya kamu berharap” 
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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI 

KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PAKET DATA IM3 

DI UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

Oleh: 

IMLA NURROHMAH 

NIM. 1421103623 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Harga, Kualitas, dan 

Promosi Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Dalam Pembelian Paket 

Data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten.  Penelitian ini dilakukan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten . Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa yang pernah memakai paket data IM3. Adapun teknik 

pengambilan sampel dengan kuesioner yaitu mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 

responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, karena variabel 

yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F 

(simultan) dan Uji t (parsial). 

 Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan dengan 75 orang responden, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 40 orang 

dengan presentase 53%, untuk jurusan responden paling banyak adalah jurusan 

manajemen yaitu sebanyak 64 orang dengan presentase 85%, sedangkan untuk 

semester responden yang paling banyak semester VIII yaitu sebanyak 29 orang 

dengan presentase 39% .Sedangkan berdasarkan analisis data yang diperoleh (X1) 

Harga, (X2) Kualitas, dan (X3) Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat beli konsumen dalam pembelian Paket Data IM3 di Universitas Widya 

Dharma Klaten. Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 43,8% dan yang 

lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi yang 

hasilnya untuk Harga adalah thitung > ttabel yaitu 2,278 > 1,993 hasil uji korelasi 

untuk Kualias adalah thitung > ttabel yaitu 3,232 > 1,993 dan hasil uji korelasi untuk 

Promosi adalah thitung > ttabel yaitu 2,799 > 1,993 dengan persamaan regresi Y = a + 

b1X1 + b2X2 + b3X3  + e maka didapat Y= 4,500Y + 0,243X1 + 0,291X2  + 

0,243X3    dan uji signifikasi Fhitung > Ftabel maka 18,431 > 3,12 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial 

yang signifikan antara  Harga, Kualitas dan Promosi Terhadap Minat Beli 

Konsumen Dalam Pembelian Paket Data IM3 di Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

 

Kata kunci : Harga, Kualias , Promosi, Keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia yang telah memiliki 

banyak kemajuan menyebabkan kebutuhan masyarakat akan kelancaran 

penyampaian informasi semakin meningkat. Hal ini menimbulkan banyaknya 

alat komunikasi yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhanan informasi. 

Salah satunya adalah telefon seluler ( hanphone ). Hanphone bukan menjadi 

barang mewah lagi tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat umum 

dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Untuk menjalankan fungsi 

handphone tersebut pengguna harus menggunakan kartu SIM ( subscriber 

identity module ). Lahirnya bermacam-macam kartu SIM atau kartu seluler 

mempunyai korelasi yang kuat pada handphone, karena memanfaatkan dua 

jenis tekhnologi jaringan komunikasi, jaringan penyedia layanan komunikasi 

tersebut adalah GSM ( global system for mobile communication ).  

Pada perkembangannya saat ini banyak jenis operator yang mewarnai 

jaringan telekomunikasi selular berbasis GSM. Persaingan antar operator pun 

cukup ketat, karena semua operator berusaha dalam meraih pasar dan meraup 

keuntungan dari para pelanggannya. Banyak layanan yang di tawarkan oleh 

operator seluler. Berbagai macam provider mulai menggencarkan diferensiasi 

harga dari tarif hemat antar sesama pengguna, diskon pengguna pada jam 

tertentu, bonus pulsa dan SMS serta paket data internet pada pengguna 
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Android dan Ios. Kenyamanan bekerja secara mobile tentu menjadi pilihan 

jika di tunjang dengan kecepatan akses yang memadai dan stabil , untuk 

menjawab kebutuhan tersebut saat ini sejumlah operator komunikasi 

mengeluarkan layanan akses mobile internet berkecepatan tinggi. Namun pada 

saat ini pelanggan sudah kritis dalam memilih produk yang akan di gunakan 

Sesuai kebutuhan dan fasilitas yang di tawarkan.  

Menyadari pemikiran masyarakat yang semakin kritis, para produsen 

berlomba-lomba untuk menarik minat beli konsumen. Banyak macam cara di 

lakukan, seperti persaingan dalam penetapan harga, peningkatan kualitas 

produk sampai promosi yang gencar di lakukan untuk menggaet pelanggan.  

Harga merupakan variabel yang sangat penting untuk di perhatikan karena 

harga mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diterima oleh produsen, 

harga juga dapat menjadi sebuah nilai yang akan diterima oleh konsumen. 

Produsen harus ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan dalam penetapan 

harga karena harga sangat mempengaruhi minat beli konsumen. Faktor lain 

yang mempengaruhi minat beli konsumen adalah kulitas produk dan promosi,  

jika suatu produk mengutamakan kualitas produk yang baik dan berkualitas 

maka dengan sendirinya pelanggan akan loyal terhadap produk tersebut. 

Sedangkan promosi sendiri sangat mendukung pemasaran produk, semakin 

produk terkenal dan memiliki nama yang besar maka semakin besar pula 

tingkat minat beli konsumen.  

Sebagai salah satu operator telekomunikasi GSM ( global system for 

mobile ) di Indonesia adalah PT indosat Tbk . Salah satu upaya yang 
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dilakukan PT Indosat Tbk dalam menghadapi persaingan adalah dengan 

mengeluarkan produk IM3 dengan harga terjangkau. Salah satu produk dari 

PT Indosat adalah IM3 yang terkenal sebagai raja operator selular di segmen 

anak muda, dan IM3 menguasai 2/3 dari total pelanggan Indosat. PT Indosat 

memang memfokuskan pasarnya untuk anak muda. Segmen pasar ini 

jumlahnya mencapai 35%. daya beli segmen pasar ini tergolong tinggi. Harga 

yang terjangkau dan kualitas yang baik dari IM3 memungkinkan adanya 

kepuasan konsumen dan promosi yang gencar dilakukan akan menarik 

konsumen baru sehingga diharapkan akan membuat konsumen loyal pada 

akhirnya. 

 Indosat telah menyediakan layanan paket data internet berkecepatan 

tinggi, layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh video atau 

menjalankan internet melalui handphone. Paket data indosat IM3 sudah 

menjadi pilihan konsumen dalam menunjang kelancaran berkomunikasi. 

Hanya saja perilaku pembelian konsumen terhadap paket data internet IM3 di 

tentukan oleh banyak faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. 

Melihat keadaan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

tetang ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 

BELI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PAKET DATA IM3. 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah: 
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1. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis. 

b. Minat beli konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah harga, kualitas dan promosi. 

2. Alasan objektif 

a. Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau manafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Harga   

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah 

harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk 

barang atau jasa. 

2. Kualitas produk  

 Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 

pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

apa yang diharapkan. 
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3. Promosi    

 Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk 

atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor 

mengharapkan kenaikannya angka penjualan. 

4. Minat beli Konsumen  

Minat beli konsumen merupakan kecendrungan konsumen untuk membeli 

suatu merk atau pengambilan tindakan yang yang berhubungan dengan 

tindakan pembelian yang di ukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian.  

 

D.  Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur maknanya 

tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya, adapun permasalahan 

yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh harga, kualitas dan promosi 

terhadap minat beli konsumen dalam pembelian paket data IM3 di Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

 

E.  Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Apakah faktor  harga  secara simultan mempengaruhi minat beli konsumen 

dalam membeli paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten ? 

2. Apakah faktor kualitas secara simultan mempengaruhi minat beli 

konsumen dalam membeli paket data IM3 di Universitas Widya Dharma 

Klaten ? 

3. Apakah faktor promosi secara simultan mempengaruhi minat beli 

konsumen dalam membeli paket data IM3 di Universitas Widya Dharma 

Klaten ? 

4. Dari faktor-faktor tersebut faktor manakah yang paling dominan 

memberikan pengaruh terhadap pembelian paket data IM3 di Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

 

F.  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penyusun adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas terhadap minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten. 

4. Untuk menguji faktor yang paling dominan memberi pengaruh minat beli 

konsumen dalam pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma 

Klaten. 
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G.  Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.  Pihak Penulis 

Sebagai wahana penetapan teori yang selama ini telah diperoleh di bangku 

kuliah dan memperoleh pengetahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan.  

2.  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijakan dalam hal penetapan harga jual, 

kualitas dan promosi agar minat beli konsumen dapat meningkat. 

3.  Bagi Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 

 

H.  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk 

sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar dapat 

ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan 

pengujian atau testing tentang kebenarannya dengan menggunakan data atau 

fakta hasil penelitian ( J. Suparanto, 2002 : 42). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Ada pengaruh harga yang signifikan terhadap minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten. 

2. Ada pengaruh kualitas yang signifikan terhadap minat beli konsumen 

dalam pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten. 

3. Ada pengaruh promosi yang signifikan terhadap minat beli konsumen 

dalam pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten. 

4. Ada salah satu faktor yang mendominasi  minat beli konsumen dalam 

pembelian paket data IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten.  

 

I.  Sistematika Skripsi  

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini meliputi tentang pengertian pemasran, tinjauan tentang 

harga, kualitas, promosi dan minat beli konsumen. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang  metode penelitian, teknik analisis data 

serta gambaran umum objek penelitian. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dianalisis pengaruh  antara harga, kualitas dan 

promosi terhadap minat beli konsumen di Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh harga, 

kualitas dan promosi terhadap minat beli konsumen pada pembelian paket data 

IM3 di Universitas Widya Dharma Klaten, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan dengan 75 orang responden, 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 40 

orang dengan presentase 53%, untuk jurusan responden paling banyak 

adalah jurusan manajemen yaitu sebanyak 64 orang dengan presentase 

85%, sedangkan untuk semester responden yang paling banyak semester 

VIII yaitu sebanyak 29 orang dengan presentase 39% . 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 4,500 + 0,243X1 + 0,291X2 + 0,243X3. 

Menunjukan bahwa ketiga variabel yaitu harga (X1), Kualitas (X2) dan 

promosi (X3) berpengaruh secara signifikan. Pada variabel harga 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen sebesar 0,243, variabel kualitas 

berpengaruh terhadap minat beli konsmuen sebesar 0,291 dan variabel 

promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen sebesar 0,243. 

3. Dari hasil korelasi antara harga (X1), Kualitas (X2) dan promosi (X3) 

terhadap minat beli (Y) terdapat angka sebesar harga 0,495, kualitas 0,530, 

dan promosi 0,518 semuanya menunjukan angka korelasi positif, artinya 

jika harga, kulitas dan promosi dinaikan maka minat beli konsumen 
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terhadap paket data IM3 akan meningkat, sebaliknya jika harga, kualitas 

dan promosi di turunkan maka minat beli konsumen terhadap paket data 

IM3 akan menurun. 

4. Dari hasil uji F didapatkan bahwa F hitung = 18,431 dan F tabel = 3,12 

maka Ho ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara harga  

kualitas dan promosi terhadap minat beli konsumen pada paket data IM3. 

5. Dari hasil uji t diketahui bahwa perhitungan dari setiap variabel X1, X2, dan 

X3 dengan nilai p ≥ 0,05 berpengaruh secara signifikan. Dengan Variable 

harga diketahui  t hitung = 2,278>  t tabel 1,99346 maka Ha yang berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan antara harga  terhadap minat beli  konsumen 

diterima. Sedangkan Ho yang bebrpunyi tidak ada pengaruh yang 

signifikan anata harga dan dengan minat beli konsumen secara simulat 

ditolak. Variabel kualitas Diketahui t hitung =  3,232 >  t tabel 1,99346 maka 

Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara  kualitas terhadap 

minat beli kosumen diterima. Sedangkan ho yang bebrbunyi tidak ada 

pengaruh yang signifikan anata kualitas terhadap minat beli konsumen 

secara simultan ditolak.Sedangkan variabel promosi Diketahui t hitung = 

2,799 >  t tabel 1,99346 maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang 

signifikan antara promosi terhadap minat beli konsumen konsumen 

diterima. Sedangkan Ho yang bebrpunyi tidak ada pengaruh yang 

signifikan anata promosi dengan minat beli konsumen paket data IM3 

secara simulat ditolak. 
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6. Dari hasil pengujian determinasi (𝑅2) jika nilai R adalah sebesar 0,662 

maka koefisien determinasi adalah sebesar 0,662 x 0,662 = 0,438 (R square 

pada tabel 4.9) berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan  

variabel terikatnya adalah sebesar 43,8 %. Menunjukan bahwa minat beli 

akan dipengaruhi oleh harga, kualitas dan promosi sebanyak 43,8%. Dan 

minat beli akan dipengaruhi oleh faktor lainya sebanyak 56.2% 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa 

yang akan datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhitungkan 

tarif  harga, kualitas dan promosi agar minat beli konsumen dapat terpenuhi, 

karena telah terbukti bahwa ketiga variabel yaitu harga, kualitas dan promosi 

dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada pembelian paket data IM3 di 

Universitas Widya Dharma Klaten. Masukan atau saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam penelitian ini terbukti harga, kualitas dan promosi berbengaruh 

terhadap minat beli konsumen dalam pembelian paket data IM3. Jadi 

perusahaan IM3 harus bisa mengetahui apakah konsumen  sudah merasa 

puas atau belum dengan produk atau jasa yang mereka berikan. Selain itu 

mereka harus menerima dan memperbaiki atau mengkaji ulang tentang tarif 

harga yang diberikan kepada kosumen, kualitas produk dan cara promosi. 
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2. Dalam penelitian ini kualitas jaringan 4G terbukti tidak stabil jadi 

perusahaan IM3 harus memperbaiki kualitas 4G paket data IM3 agar 

jaringan paket data internet lainya lancar dan memuaskan konsumen.  

3. Memberikan promo – promo yang selalu up to date, discon dan penawaran 

harga yang dapat menarik perhatian konsumen agar manarik minat beli 

konsumen terhadap paket data IM3. 

4. Harus sering melakukan promosi tidak hanya menawarkan di media 

elektronik atau di media cetak saja alangkah baiknya sering melakukan 

promosi di berbagai event kegiatan kampus agar dapat menarik minat beli 

mahasiswa. 
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