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MOTTO 

 “Barang siapa bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri”  (QS Al-Ankabut : 6) 

 Tidak ada yang bisa merubah “NASIB” manusia , kecuali kehendak 

“TUHAN” yang maha kuasa dan “USAHA” dari manusia itu sendiri. 
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setiap orang yang mau “SUKSES”. 
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ABSTRAK 

PENGARUH FITUR PRODUK , HARGA, JANGKAUAN JARINGAN 

CITRA MERK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KARTU PAKET INTERNET TELKOMSEL 

Oleh: 

HENI PRASETYO RINI 

NIM. 1221103426 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : seberapa besar pengaruh fitur 

produk , harga , jangkauan jaringan ,citra merek dan promosi terhadap pembelian 

kartu paket internet telkomsel. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh fitur produk ,harga ,jangkauan jaringan ,citra merek dan 

promosi terhadap keputusan pembelian kartu paket internet telkomsel Lingkup 

Penelitian dilakukan di Universitas Widya Dharma Klaten. Subjek penelitian 

adalah konsumen pengguna kartu internet telkomsel dan calon pengguna kartu 

internet telkomsel. Adapaun teknik pengambilan sampel dengan kuesioner yaitu 

mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Analisis data menggunakan metode 

regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. 

Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah berjenis 

kelamin perempuan, sebagian besar berusia 20-22 tahun, yaitu di fakultas 

ekonomi dengan tingkatan pada semester 3-4. Sedangkan berdasarkan analisis 

data yang diperoleh fitur produk (X1), harga (X2), jangkauan jaringan (X3), citra 

merk (X4) dan promosi (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) Kartu internet telkomsel. Besarnya dipengaruhi variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam penelitian ini ditunjukan dengan nilai R Square 

sebesar 94 % dan yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang 

belum diteliti. 

 

Kata Kunci : fitur produk , harga , jangkauan jaringan ,citra merek , promosi dan 

keputusan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Persaingan bisnis yang semakin ketat, menimbulkan banyak  

konsekuensi dalam persaingan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan daya saingnya secara terus menerus. Para pesaing terus 

meningkatkan kemampuannya untuk mencapai competitive advantage agar dapat 

terus bertahan dan bersaing dalam industrinya dengan meningkatkan 

kemampuan teknologi informasinya karena peranan teknologi informasi sudah 

menjadi bagian penting dari perusahaan, selain terus menginovasi produk. 

Persaingan memacu perusahaan layanan telekomunikasi melakukan langkah 

strategi pengembangan usaha dengan perkuatan layanan bisnis digital serta 

beragam inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.  

  Operator telekomunikasi harus memperluas jenis layanan dari layanan 

seluler dan data, ke layanan nilai tambah (value added service). Sama seperti di 

persaingan industri lain contohnya saja manufaktur dimana didalamnya terjadi 

persaingan dalam penetapan harga, kualiatas yang ditawarkan dan yang paling 

kentara adalah pada persaingan iklan. Persaingan ini tentu sangat berpengaruh di 

1 
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dalam dunia bisnis khususnya industri karena dengan persaingan suatu industri 

atau organisasi bisa sama-sama mengembangkan inovasi produknya sehingga 

bisa diterima baik oleh masyarakat.  

  Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi raksasa yang 

merajai dan memonopoli industri telekomunikasi seluler di Indonesia. 

Perusahaan ini memiliki kelebihan masing-masing dalam layanannya yang di 

sajikan kepada pelanggannya, dan begitu pula ada kelemahannya. Telkomsel 

mempunyai jumlah pelanggan 38,9 juta yang tersebar diseluruh Indonesia yang 

merupakan 55% dari pasar telekomunikasi Indonesia. Telkomsel merupakan 

operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Dalam PT Telkomsel 

Struktur organisasi PT Telkomsel adalah struktur organisasi garis atau lini. Tipe 

organisasi hanya mengenal satu pimpinan, dimana wewenang mengalir dari 

pimpinan kepada bawahan melalui garis lurus, sedangkan bawahan bertanggung 

jawab langsung kepada atasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

 Strategi Perusahaan yang dilakukan oleh Telkomsel dimulai dari 

Jaringan dan Infrastruktur ,tahap awal berjalannya jaringan, PT Telkomsel 

melokasikan base transceiver station (BTS) kepada semua jaringan agar lebih 

efisien. Pola jaringan PT Telkomsel juga memungkinkan untuk menggunakan 

dengan lebih baik bandwidth yang sudah ada tanpa harus mengorbankan kualitas 

jaringan. Layanan yang ditawarkan Telkomsel salah satunya dengan 
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menyediakan Produk Prabayar, Program Marketing Telkomsel memberikan 

program marketing yang cukup banyak untuk menarik hati pelanggan. Beberapa 

program marketing yang ditawarkan meliputi :SimPati Tarif SMS hemat, Bonus 

Bicara dan Bonus SMS, SimPati Talkmania, SimPati PeDe, Tarif Sms Ektra 

Hemat, Masa Aktif lama, dan Pilihan pembayaran yang variatif. Telkomsel juga 

memperhatikan fitur, Selain produk dan program marketing Telkomsel juga 

mengandalkan fitur untuk menarik pelanggan. Fitur merupakan salah satu 

strategi yang ampuh untuk menarik minat konsumen. Beberapa fitur yang 

ditawarkan oleh Telkomsel meliputi : International Roaming, Layanan Dunia 4G 

Telkomsel, Layanan Transfer pulsa, Nada Sambung Pribadiku, Telkomsel call 

me, Telkomsel SMS me, Call waiting, Call forwarding, SMS, MMS, GPRS.  

 Bagi para konsumen, apa yang mereka inginkan tentunya selalu ingin 

dipuaskan terhadap suatu produk atau jasa yang mereka berikan mereka 

gunakan. Strategi pemasaran marketing mix (4P) produk, harga, tempat dan 

promosi, sehingga apa yang mereka tawarkan bisa diterima dan dibeli konsumen. 

Strategi produk yang dilakukan telkomsel adalah dengan cara selalu 

meningkatkan kualitas Produk , layanan dll sedangkan melalui harga kualitas 

yang semakin ditingkatkan harga yang ditawarkan masih sama dengan harga 

yang sebelumnya. Telkomsel juga harus mengetahui segmentasi pasar sehingga  

produk laku dipasaran , salah satunya dengan melakukan promosi baik melalui 

media iklan , majalah , koran maupun internet. 
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Berdasarakan uraian diatas maka penulis skripsi ini mengambil judul 

“PENGARUH FITUR PRODUK ,HARGA ,JANGKAUAN JARINGAN, 

CITRA MERK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KARTU PAKET INTERNET TELKOMSEL “ 

B. Alasan pemilihan Judul 

  Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan judul 

tersebut, adapun alasannya adalah sebagai berikut: 

1. Alasan obyektif 

 Alasan obyektif penulis mengambil judul penelitian ini adalah 

mengadakan penelitian tentang keputusan pembelian dimana konsumen 

biasanya terpengaruh adanya faktor fitur produk , harga , jangkauan jaringan , 

citra merk dan promosi. 

2. Alasan Subyektif 

 Alasan subyektif adalah tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA merupakan lokasi penelitian dimana 

banyak mahasiswa yang menggunakan berbagai macam kartu internet untuk 

menunjang komunikasi mereka dikampus maupun dirumah sehingga dengan 

begitu bisa digunakan untuk bahan pertimbangan penilitian mengenai faktor 

fitur produk , harga , jangkauan jaringan , citra merk dan promosi yang dapat 

diperlukan dalam penelitian. 
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C. Penegasan Judul 

  Dari judul yang penulis ajukan dalam penelitian skripsi ini maka judul 

tersebut dapat penulis tegaskan sebagai berikut: 

1. Fitur Produk 

  Fitur produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting 

 oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

2. Harga 

  Harga merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

 sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

3. Jangkauan Jaringan 

  Jangkauan adalah taksiran jumlah pengguna pada target lokasi yang 

 dipilih. Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih yang 

 saling  terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media 

 komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi 

 perangkat keras komputer. 

3. Citra Merk 

  Feldwick dalam Tjiptono (2005:49) menyatakan bahwa “Brand image 

 atau brand description, yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

 konsumen terhadap merek tertentu”. Kotler dan Keller (2009:346) dan 

 Dewi (2011:32) juga menyatakan bahwa “citra merek adalah persepsi dan 

 keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti yang tercermin dalam 
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 asosiasi yang terjadi dalam ingatan konsumen”. Maka dapat disimpulkan 

 bahwa citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terjadi dalam 

 ingatan konsumen.  

4. Promosi 

  Sutojo (2001) mengemukakan promosi adalah memberi tahu dan 

 mengingatkan konsumen akan keberadaan suatu barang atau jasa tersebut 

 dipasar dan manfaatnya. Kotler dan Amstrong (2001) promosi didefinisikan 

 sebagai komunikasi dari para pemasar yang mengiformasikan, membujuk, dan 

 mengingatkan calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi 

 pendapat mereka atau memperoleh suatu respon. 

5. Keputusan Pembelian 

  Merupakan suatu tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli 

 suatu produk, dan biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas 

 ,harga dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. 

 

D. Pembatasan Masalah  

  Dalam hal ini penulis membatasi masalah pada kegiataan yang 

mempengaruhi Keputusan Pembelian dibatasi oleh fitur produk , harga 

jangkauan jaringan , citra merk , dan promosi. 
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E. Perumusan Masalah 

  Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah  terdapat pengaruh yang signifikan antara fitur produk terhadap 

 keputusan pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel  

b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan 

 pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel ? 

c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jangkauan jaringan 

 terhadap keputusan pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel ? 

d. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merk terhadap 

 keputusan pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel ? 

e. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap keputusan 

 pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel ? 

f. Apakah fitur produk, harga, jangkauan jaringan , citra merk dan promosi 

 secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

 keputusan pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel ? 

 

F. Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Untuk menguji pengaruh antara fitur produk terhadap keputusan pembelian 

 Kartu Paket Internet Telkomsel  

b. Untuk menguji pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian Kartu 

 Paket Internet Telkomsel  

c. Untuk menguji pengaruh antara jangkauan jaringan terhadap keputusan 

 pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel  

d. Untuk menguji pengaruh antara citra merk terhadap keputusan pembelian 

 Kartu Paket Internet Telkomsel  

e. Untuk menguji pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian Kartu 

 Paket Internet Telkomsel  

f. Untuk menguji pengaruh secara bersama – sama antara fitur produk , 

 harga, jangkauan jaringan , citra merk dan promosi terhadap keputusan 

 pembelian Kartu Paket Internet Telkomsel  

 

G. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang pemasaran khususnya 

 mengenai fitur produk , harga, jangkauan jaringan , citra merk  dan promosi 

 terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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b. Melatih cara berfikir dalam penyelesaikan permasalahan di bidang  pemasaran 

 mengenai fitur produk , harga , jangkauan jaringan , citra merk dan promosi. 

c. Serta untuk menambah pengalaman di bidang penelitian khususnya penelitian 

 dibidang pemasaran. 

2. Bagi peneliti lain 

  Bagi Peneliti lain diharapkan dapat menambah informasi dan 

 sedikitnya gambaran referensi yang empiris dan berguna. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang dapat disimpulkan dari 

kerangka yang merupakan jawaban sementara atas pemecahan masalah yang 

akan dihadapi, sehingga pernyataan tersebut masih harus diuji kebenarannya. 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga ada pengaruh fitur produk terhadap keputusan pembelian Kartu 

Paket Internet Telkomsel  

2. Diduga ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Kartu Paket 

Internet Telkomsel  

3. Diduga ada pengaruh jangkauan jaringan terhadap keputusan pembelian 

Kartu Paket Internet Telkomsel  

4. Diduga ada pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian Kartu 

Paket Internet Telkomsel  
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5. Diduga ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Kartu Paket 

Internet Telkomsel  

6. Diduga ada pengaruh fitur produk , harga , jangkauan jaringan , citra merk 

dan promosi terhadap keputusan pembelian Kartu Paket Internet 

Telkomsel. 

 

I. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, 

marketing mix, fitur produk , harga , jangkauan jaringan , citra merk ,promosi 

dan keputusan pembelian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian antara lain lokasi dan waktu penelitian ,batasan 

penelitian, definisi operasional , teknik pengumpulan data dan uji instrumen 

penelitian. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas hasil data yang diolah menggunakan SPSS 

didalamnya ada uji validitas dan uji reliabilitas , jawaban responden terhadap 

pertanyaan kuisioner , analisis data dan uji hipotesis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa digunakan pihak 

pembaca dan penulis yang lain sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh fitur 

produk ,harga ,jangkauan jaringan ,citra merek dan promosi terhadap 

keputusan pembelian paket internet telkomsel dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan dengan 50 orang 

responden, sebagian besar responden berusia 20-22 tahun sebanyak 26 

orang dengan prosentase 52 % ,dengan responden terbanyak berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 29 orang dengan prosentase 58%, 

untuk jurusan paling banyak adalah fakultas ekonomi yaitu 30 orang 

dengan prosentase 60 % dan untuk tingkatkan semester 3-4 yaitu 

sebanyak 17 orang dengan prosentase 34 %. 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y= 0,043 +0,792X1 + 0,665X2 + 0,673X3 + 

2,095X4 + 0,962X5. Menunjukan bahwa kelima variabel yaitu fitur 

produk (X1), harga (X2) ,jangkauan jaringan (X3), citra merek (X4) dan 

promosi(X5) sangat berpengaruh secara signifikan. Pada variabel fitur 

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 0,792 

,variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 
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0,665, variabel jangkauan jaringan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebesar 0,673, variabel citra merek berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sebesar 2,095 dan variabel promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sebesar 0,962. 

c. Dari hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara fitur produk, harga, jangkauan jaringan, citra merek dan 

promosi terhadap keputusan pembelian kartu internet telkomsel secara 

bersama sama karena F hitung =153,330> F tabel 3,21. 

d. Dari hasil uji t diketahui bahwa perhitungan dari setiap variabel X1, 

X2, X3 , X4 , X5 dengan nilai p ≥ 0,025 berpengaruh secara signifikan. 

Dengan Variabel fitur produk diketahui  t hitung = 2,495 > t tabel 2,01537 

maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan fitur produk 

terhadap keputusan pembelian diterima. Variabel harga t hitung  = 2,933 

> t tabel 2,01537 maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan 

harga terhadap keputusan pembelian diterima.Variabel jangkauan 

jaringan t hitung =  2,830>  t tabel 2,01537 maka Ha yang berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan jangkauan jaringan terhadap keputusan 

pembelian diterima. Variabel citra merek t hitung = 4,614> t tabel 2,01537 

maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan citra merek 

terhadap keputusan pembelian diterima. Variabel promosi t hitung 

=2,331 > t tabel 2,01537 maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang 

signifikan promosi terhadap keputusan pembelian diterima. 
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B. Saran 

 Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil kebijakan di 

masa yang akan datang sebagai pertimbangan peneliti lainnya untuk 

memperhitungkan fitur produk ,harga ,jangkauan jaringan ,citra merek dan 

promosi agar keputusan pembelian dapat terpenuhi, karena telah terbukti 

bahwa kelima variabel yaitu fitur produk ,harga, jangkauan jaringan, citra 

merek dan promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian paket 

internet telkomsel. Masukan atau saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pihak Telkomsel harus bisa mengetahui apakah konsumen sudah 

merasa puas atau belum dengan produk atau pelayanan yang mereka 

berikan contohnya dengan mendatangkan mobil telkomsel ke kampus-

kampus dan meningkatkan kunjungannya ke berbagai kampus dan 

masyarakat. 

2. PT Telkomsel hendaknya menyediakan lebih banyak fitur ataupun 

promosi, misalnya promo berhadiah yang bisa menarik konsumen 

untuk membeli produk dari Telkomsel dan memberikan promo-promo 

yang selalu up to date. 

3. Pihak Telkomsel harus lebih memperluas jaringan data dan 

mempertahankan sinyal yang kuat karena terbukti dengan jaringan 

terluas yang bisa masuk kepelosok-pelosok desa salah satu pilihan para 

pelanggan telkomsel untuk tetap selalu menggunakan kartu telkomsel. 
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