
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan sangat dinamis telah membawa 

perubahan dan perkembangan di berbagai bidang, salah satunya semakin canggihnya 

alat komunikasi yang berkembang saat ini.  Pada zaman sebelum Masehi, orang 

menggunakan lambang dan simbol sebagai alat bantu komunikasi, seiring berjalannya 

waktu yaitu tahun 1440 ditemukannya mesin cetak dan disusul pada penemuan 

fotografi yang dapat mangabadikan peristiwa pada tahun 1822, telegrafi (1844), 

perekam bunyi ( fonograf ) pada tahun 1877 yang berfungsi mengabadikan 

komunikasi lisan, kemudian pada tahun 1876 ditemukan telepon. Perkembangan 

teknik pengiriman pesan pun semakin berkembang, pada tahun 1837 orang-orang 

mulai menggunakan kantor pos sebagai saluran yang banyak diminati pada era 

industry saat itu.  

Pada abad modern ini alat komunikasi yang paling banyak dimiliki tiap orang 

yaitu telepon seluler atau yang lebih dikenal dengan sebutan handphone. Menurut 

catatan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), saat ini tahun 2010, sekitar 180 

juta penduduk Indonesia sudah menjadi pelanggan layanan seluler. Ini  berarti, sudah 

sekitar 60 persen populasi di tanah air sudah memiliki perangkat telekomunikasi. 

Menurut pernyataan  Sarwoto Atmosutarno, Ketua Umum ATSI pada  14 Juli 2010 



yaitu dari 180 juta pengguna, 95 persen di antaranya adalah pengguna layanan 

prabayar (prepaid).  

Telepon seluler tidak dapat terlepas dari kartu yang dinamakan kartu telepon 

seluler atau  SIM (Subscriber Identification Module) Card. Kartu  telepon seluler 

merupakan sesuatu yang wajib dimiliki bagi pengguna telepon seluler, sebab 

merupakan alat pendukung dalam proses pengiriman informasi. Kualitas layanan dari 

kartu dapat dinilai dari kecepatan pengiriman informasi, ketersediaan sinyal, dan 

layanan customer service untuk menjawab keluhan konsumen. Kartu GSM (Global 

System for Mobile communication) yang terdapat di pasaran sangat banyak dan 

masing-masing kartu telepon seluler mengenakan tarif yang berbeda, ini dikarenakan 

oleh kualitas layanan masing- masing. GSM adalah  sebuah teknologi komunikasi 

selular yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada mobile  

communication khusunya telepon seluler atau handphone. Keunggulan utamanya 

adalah kemampuannya untuk international roaming . Selain itu teknologi GSM juga 

dapat memberikan pelayanan mencapai daerah yang terpencil 

(http://nokiaedition.blogspot.com/2008/06/pengertian-gsm.html) . 

Persaingan antar perusahaan industri seluler  akan semakin memudahkan 

masyarakat  dalam menilai kualitas atau mutu dari masing-masing perusahaan 

tersebut. Dengan promo-promo yang diberikan perusahaan   tersebut, namun tidak 

diikuti dengan  kualitas pelayanan yang diberikan sehingga banyak konsumen yang 

kecewa dan berpindah pada perusahaan industri seluler  lainnya yang dianggap 

http://nokiaedition.blogspot.com/2008/06/pengertian-gsm.html


memuaskan. Menghadapi persaingan yang ketat saat ini, perusahaan industri seluler 

perlu untuk  mempelajari keputusan pembelian konsumen agar berhasil dalam 

menerapkan strategi pemasarannya .  Kotler dan Amstrong (2004:224) menyatakan 

bahwa keputusan konsumen dalam membeli suatu produk dilakukan dengan berbagai 

tahap antara lain meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

pengevaluasian alternatif, mengambil untuk pembelian, dan perilaku setelah 

pembelian 

Di  Indonesia terdapat 5 operator GSM yaitu Telkomsel, Indosat, XL, 3, dan 

Axis. Telkomsel memiliki 3 produk, yaitu As, Simpati, dan Telkomsel sedangkan 

Indosat memiliki 2 produk yaitu IM3 dan Mentari. Masing-masing produk dari kartu 

perdana tersebut membidik segmen konsumen yang berbeda. Misalnya kartu As- 

Telkomsel membidik segmen anak muda (pelajar,mahasiswa), kartu Simpati dan 

Telkomsel membidik segmen tingkatan profesi (karyawan,wiraswasta,businessman). 

Kartu IM3 membidik segmen anak muda (pelajar,mahasiswa) sedangkan kartu 

Mentari membidik segmen tingkatan profesi (karyawan,wiraswasta,businessman). 

Kartu XL, 3, dan Axis membidik segmen anak muda (pelajar,mahasiswa).  

Pemasangan iklan di televisi maupun di jalan oleh XL, 3, dan Axis dengan memakai 

“ brand ambassador “ anak muda dimaksudkan untuk mewakili citra XL, 3, dan 

Axis sebagai kartu perdana untuk anak muda ( pelajar dan mahasiswa ) , namun tidak 

menutup peluang bagi XL, 3, dan Axis untuk tetap menjaring konsumen dari 

tingkatan umur, profesi yang lebih luas.  



Peneliti bermaksud untuk menetapkan responden mahasiswa, dengan 

pertimbangan aktivitas dan tingkat kesibukan yang berbeda dibandingkan dengan 

pelajar. Mahasiswa merupakan salah satu kategori anak muda yang menggunakan  

kartu telepon seluler. Mahasiswa dapat dikatakan sebagai seseorang yang mandiri dan 

dapat menentukan pilihan tanpa keterlibatan orang lain, misalnya saja dalam 

pemilihan kartu telepon seluler. Mahasiswa biasanya akan menggunakan telepon 

seluler untuk menelepon ataupun memanfaatkan layanan SMS untuk menghubungi 

dosen maupun teman perihal urusan tugas dan lain- lainnya. Selain itu telepon seluler 

juga sering  digunakan untuk membuka internet  di saat tidak menemui kesibukan 

yang padat. Berikut merupakan tabel perbandingan biaya layanan dari kartu-kartu 

telepon seluler yang membidik segmen anak muda (mahasiswa).  Kartu Telkomsel 

dan Mentari  yang memiliki beberapa produk akan diambil masing-masing 1 produk 

yang membidik segmen anak muda 

Tabel 1.1 Perbandingan Biaya Telkomsel, Indosat, XL, 3, dan 

Axis 

Jenis 
Layanan 

Telkomsel 
( As ) 

Indosat 
( IM3 ) XL 3 Axis 

Tarif 
Telepon ( 
sesama 

operator ) 

Rp.1.000,00
/jam 

Rp. 300/ 
menit 

Rp. 45,00/ 
menit 

Rp. 
99,00/ 
menit 

Rp. 
1.200/jam 



Tarif SMS/ 
bulan 

Rp. 
31.000,00 

Rp. 
25.000,00 

Rp. 
18.000,00 

Rp. 
16.800,0

0 

Rp. 
26.000,00 

Blackberry 
Full Service 

Rp. 
120.000,00 

Rp. 
99.000,00 

Rp. 
99.000,00 

Rp. 
79.000,0

0 

Rp. 
79.000,00 

Sumber : pra survey Agustus 2010  

Kartu As- Telkomsel memiliki tarif telepon sesama operator yang paling 

murah sebesar Rp.1.000,00/jam . Tarif SMS/ bulan yang dikenakan oleh kartu XL  

merupakan tarif yang paling hemat, yaitu Rp. 18.000,00.  Untuk tarif Blackberry Full 

Service kartu 3 dan Axis memiliki tarif yang sama dan paling rendah sebesar Rp. 

79.000,00.  

Kartu XL merupakan salah satu operator seluler di Indonesia yang membidik 

segmen anak muda. XL telah membukukan  laba bersih sekitar  Rp 1,3 triliun pariode 

semester 2010 dan bersiap  untuk mengungguli Indosat ( industri seluler kedua 

terbesar di Indonesia ) yang hanya membukukan laba bersih  Rp. 285,9 miliar pada 

kurun waktu yang sama. XL mengenakan tarif murah untuk layanan seluler dan 

melakukan inovasi pemasaran yang menarik, ini dapat dilihat dari penayangan iklan 

yang selalu diperbaharui serta menjadi sponsor acara-acara kegiatan tertentu. XL juga 

melakukan perluasan layanan, yang semula hanya tarif SMS, telepon, kini 

menyediakan mobile internet, blackberry, RBT (Ring Back Tone) , layanan block call, 

dll. 

Penelitian akan dilakukan di Unika Soegijapranata, karena Unika 

Soegijapranata merupakan perguruan tinggi yang memiliki kualitas baik dan cukup 



terkenal. Unika Soegijapranata  telah menerima berbagai sertifikat ISO, diantaranya 

ISO 9001:2000 ( Perpustakaan Unika ), ISO 9001: 2000, dll . Disamping itu Unika 

Soegijapranata memiliki banyak mahasiswa dan memiliki kemungkinan mahasiswa-

mahasiswa tersebut menggunakan kartu  XL. 

  Tahap pertama yang dilakukan yaitu melakukan wawancara langsung dengan 

30 responden yang menggunakan kartu GSM prabayar merk XL, dengan mengajukan 

pertanyaan terbuka sebagai berikut : 

1. Apakah anda menggunakan kartu XL sejak semester 1 kuliah? 

2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menggunakan kartu XL saat 

itu? 

Selanjutnya data yang didapat ini akan digunakan sebagai dasar penentuan 

variabel. Berikut ini adalah hasil pra survey terhadap 30 mahasiswa Unika 

Soegijapranata  yang menggunakan kartu XL dengan kriterea paling lama 

menggunakan  kartu XL  sejak semester 1 kuliah:  

Tabel 1.2 Variabel  Pembelian Kartu Perdana XL 

No Keterangan Frekuensi 
(orang) 

1 Ikut-ikutan teman 10 
2 Anggota keluarga ada yang menggunakan kartu XL 5 
3 Pengaruh pacar 4 
4 Ingin mencoba menggunakan kartu XL 9 
5 Tarif SMS murah 19 
6 Varian tarif SMS yang ditawarkan 8 



 Sumber: pra survey  

7 Kualitas sinyal XL baik 7 
8 Telepon gratis sesama operator 8 
9 Bebas roaming 1 

10 Harga kartu perdana murah 3 
11 Iklan yang menarik 2 

12 Banyaknya iklan XL yang dapat dijumpai (spanduk,reklame, TV, 
dll) 5 

13 Pengisian ulang pulsa bervariatif (dapat diisi dengan minimal 
Rp.5.000,00) 5 

14 Mudah ditemukan/ banyak yang menjual kartu XL (mall, warnet, 
counter handphone di pinggir jalan, dll) 15 

15 Tarif telepon sesama operator murah 12 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Faktor-faktor yang Menjadi Alasan Mahasiswa Unika Soegijapranata  

Menggunakan Kartu GSM Prabayar Merk XL .“ 

 

1.2. Perumusan Masalah. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor-faktor yang menjadi alasan  mahasiswa UNIKA Soegijapranata 

untuk menggunakan kartu GSM Prabayar Merk XL ? 

2. Apa faktor dominan yang menjadi alasan mahasiswa UNIKA Soegijapranata 

untuk menggunakan kartu GSM Prabayar Merk XL ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

Tujuan penulis melakukan penelitian yaitu: 



1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan  mahasiswa Unika 

Soegijapranata  untuk menggunakan kartu GSM prabayar merk XL. 

2. Untuk mengetahui faktor paling dominan yang menjadi alasan mahasiswa 

Unika Soegijapranata  untuk menggunakan kartu GSM prabayar merk XL 

 Manfaat Penelitian.  

a. Bagi pengguna kartu XL. 

Sebagai langkah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan faktor  dominan 

yang  menjadi alasan  mahasiswa Unika Soegijapranata  untuk menggunakan 

kartu GSM prabayar merk XL. 

b. Bagi Peneliti. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya 

dalam bidang pemasaran jasa. 

1.4. Sistematika Penulisan. 

 Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan. 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan  manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 



BAB II  : Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi oprasional. 

BAB III : Metode Penelitian 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Meliputi gambaran umum responden penelitian dan hasil analisa 

data. 

BAB V : Penutup 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkum dari bab-

bab sebelumnya. 
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