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PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Arus modernisasi dan globalisasi tidak hanya melanda negara-negara 

maju, tetapi juga negara-negara berkembang. Modernisasi dan globalisasi ini 

berdampak ke dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, budaya, 

pendidikan, hingga teknologi dan informasi. Sistem telekomunikasi global yang 

berkembang pesat saat ini telah membawa masyarakat menuju ke dunia teknologi 

komunikasi dan informasi. Pada situasi perkembangan teknologi, banyak hal yang 

bisa dilakukan dengan praktis dan mudah. Misalnya, dengan berkembangnya 

teknologi telepon seluler, seseorang tidak perlu lagi mengirim surat untuk 

berkomunikasi karena surat membutuhkan waktu yang cenderung cukup lama dan 

tidak efisien. Mengirim pesan singkat atau menelpon menggunakan telepon seluler, 

seseorang sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun jaraknya sangat 

jauh. 

 Perkembangan teknologi ini juga menyebabkan perubahan gaya hidup 

dan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini keberadaan telepon 

seluler sudah menjadi tuntutan. Saat ini semua harus serba cepat dan instan sehingga 

telepon seluler menjadi sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk memudahkan 

dalam berkomunikasi, dengan adanya hal tersebut menyebabkan kebutuhan 

masyarakat akan kelancaran penyampaian informasi semakin meningkat. Komunikasi 
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merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai mahluk 

sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain, oleh 

karena itu manusia tidak mungkin lepas dari apa yang disebut komunikasi. Telepon 

seluler bukan lagi hal yang mewah, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat umum dalam melakukan komunikasi sehari-hari yang mana semua 

kalangan sudah menggunakan telepon seluler. Fungsi dari telepon seluler bukan 

hanya sebagai alat komunikasi untuk menelpon seseorang ataupun mengirimkan 

pesan, dengan bertambahnya waktu dan perkembangan ilmu teknologi, telepon 

seluler saat ini yang lebih dikenal dengan bisa difungsikan lebih dari untuk telpon dan 

mengirimkan pesan, masyarakat bisa menggunakan sebagai alat untuk berhubungan 

atau bersosialisasi di sunia maya atau jejaring sosial seperti facebook, twitter, 

instagram dan lain sebagainya (www.kartuinternetmurah.com. 2017). 

 Pengguna telepon seluler pasti menggunakan paket data atau paket 

kuota. Kuota paket internet digunakan agar bisa internet, seperti berkomunikasi 

didunia maya, browsing, nonton video, game online, sosial media, dan lainnya. Kuota 

paket ialah sempadan paket yang diberikan operator dengan tujuan agar pelanggan 

dapat menggunakannya untuk akses internet. Kuota pada paket merupakan alat 

berinternet yang tidak bisa dipakai terus-menerus karena dibatasi oleh operator sesuai 

dengan paket yang dibeli oleh konsumen (www.kartuinternetmurah.com. 2017). Hal 

ini menyebabkan banyak pebisnis yang melihat adanya peluang bisnis yang cukup 

besar, khususnya dibidang penyedia jasa telekomunikasi dan semua perusahaan 

saling bersaing untuk dapat memberikan produk yang tertarik kepada konsumen 
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untuk menyikapi peluang ini. Perusahaan dipaksa untuk memiliki kelebihan yang 

dihasilkan agar dapat meningkat konsumen dalam rangka mempertahankan atau 

merebut pangsa pasar yang ada Saleem et al., (2015). 

 Kartu paket data untuk sekarang ini banyak dan memiliki keunggulan 

masing masing sehingga seorang konsumen mempunyai banyak pilihan dalam 

menentukan produk sesuai dengan keinginannya. Beberapa konsumen akan berganti 

ganti paket data sampai dengan menemukan apa yang diinginkannya yaitu 

kemudahan dalam mengakses internet. Kemudahan mengakses intenet akan menjadi 

point plus untuk suatu operator. Suatu perusahaan akan sukses jika perusahaan 

berorientasi pada keinginan konsumen yang bertujuan untuk memuaskan konsumen 

(www.bisnis.com. 2014). Jumlah operator telekomunikasi di Indonesia termasuk 

yang terbanyak disunia, yaitu mencapai 10 perusahaan telekomunikasi 

(www.bisnis.com. 2014). Namun terdapat enam operator terbesar, yaitu Telkom, 

Indosat, XL Axiata, Bakrie Telcom, dan Smartfren. Dalam era-globalisasi, masing – 

masing perusahaan telekomunikasi pasti akan saling bersaing untuk selalu berinovasi 

dan mengikuti perkembangan zaman  agar produknya diminati oleh konsumen. 

 Fenomena yang terjadi pada pengguna kartu  internet saat ini adalah 

‘’kartu perdana beli buang’’. Khususnya pada kalangan remaja, kebiasaan membeli 

kartu perdana dengan sistem “beli-buang” ini diakui oleh beberapa penjual pulsa 

memang lagi nge-trend di kalangan anak muda. Bahkan, menurut beberapa penjual, 

bisnis jual beli kartu perdana dengan sistem “beli-buang" ini jadi andalan dalam 
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usaha mereka (www.Kumparan.com. 2017) Dilihat dari fenomena diatas, mengingat 

banyak masyarakat saat ini lebih memilih hal yang praktis dan murah untuk urusan 

kuota internet pada smartphone mereka sehingga konsumen lebih memilih kartu 

perdana dengan sistem beli buang ini. Sehingga operator atau jasa telekomunikasi 

memanfaatkan keadaan dengan memberikan sistem bonus kuota internet yang 

melimpah bagi para pemakai (www.Kumparan.com. 2017).   

 Kartu perdana reguler lebih sedikit pembelinya daripada kartu perdana 

kuota internet. Kartu perdana reguler merupakan kartu yang dapat dipakai untuk 

telepon, sms, dan internet menggunakan pulsa reguler, kartu perdana reguler memiliki 

kebutuhan dan fungsi konsumsi yang berbeda dengan masyarakat satu dengan 

lainnya. Sedangkan kartu perdana kuota internet tidak memiliki pulsa reguler dan 

hanya dipakai berselancar di dunia maya saja.  

 Pembeli enggan untuk membeli kartu perdana reguler karena harus 

mendaftar terlebih dahulu dengan memasukan nomor ID outlet, NIK, dan KK 

www.kumparan.com. Saat ini internet merupakan kebutuhan yang primer dimana 

sangat dibutuhkan oleh kehidupan sehari – hari, terutama oleh masyarakat indonesia 

yang pengguna intenternya berada pada peringkat ke-5 sedunia, hal ini dibutktikan 

oleh  prtingkat Internet World Stats Indonesia hanya kalah dari Tiongkok, India, 

Amerika Serikat dan Brasil (validnews. 2017). 
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Tabel 1.1 
  Pengguna internet di dunia tahun 2017 
  
 Negara      Pengguna Internet  
 
 China     738.5 
 India     462.1  
 United States    286.9 
 Brazil     139.1 
 Indonesia    132.7 
 Japan     118.4 
 Russia     109.5 
 Nigeria     91.6 
 Mexico     85.0  
 Bangladesh    73.3 
 Germany     72.3 
 Vietnam     64.0 
 United Kingdom    62.1    
 Philipines    57.6 
 Thailand     57.0 
 Iran     56.7  
 France     56.3 
 Turkey     56.0 
 Italy     51.8 
 Korea,South    47.0 
 
 www.internetworldstats.com.2017  

 Berdasarkan tabel diatas terlihat Indonesia menempati posisi ke-5 

sebagai pengguna intenet terbanyak dari seluruh dunia, hal ini menjelaskan bahwa 

banyaknya pengguna intenet di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan 

penduduk mencapai 266,927,712 jiwa (goinsan.com. 2017). Pada data dari tabel 

diatas terbukti bahwa internet merupakan suatu kebutuhan primer pada saat ini untuk 
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masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Jasa telekomunikasi atau operator seluler 

merupakan produk jasa yang memberikan fasilitas bagi penguna ponsel untuk dapat 

berkomunikasi. Sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat ini fasilitas dari 

operator ponsel dapat berupa SMS, akses internet dan lain sebagainya. Jasa 

telekomunikasi di Indonesia sudah para perusahaan jasa telekomunikasi bersaing 

untuk menjual produk dengan sebanya kmungkin hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut : 

Tabel 1.2 
Jumlah Pelanggan Operator Seluler tahun 2017 

Nama Operator  Jumlah pelanggan/juta jiwa 
Telkomsel  173,9 
Indosat  85,7 
Three (3)  56,5 
XL Axiata  46,47 
Smartfren  12 
Validnews, 2017    

 Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggan terbanyak 

diraih oleh telkomsel dengan jumlah pelanggan sebanyak 173.9 juta jiwa dan 

pelanggan terendah diraih oleh operator smartfren dengan jumlah 12 juta jiwa. 

Membuktikan bahwa masyarakat lebih banyak mengguakan operator telkomsel untuk 

saat ini. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

pada Jasa Telekomunikasi di Kota Batam”.  
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah price berpengaruh terhadap minat beli pada jasa 

 telekomunikasi di kota Batam ? 

2. Apakah ewom berpengaruh terhadap minat beli pada jasa 

 telekomunikasi di kota Batam ?  

3. Apakah product perceive quality berpengaruh terhadap  

 minat beli pada jasa telekomunikasi di kota Batam ? 

4. Apakah terdapat online advertising berpengaruh terhadap minat beli 

  pada jasa telekomunikasi di kota Batam ? 

5. Apakah consumer satisfaction berpengaruh terhadap    

   minat beli pada jasa telekomunikasi di kota Batam ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

 untuk mengetahui :  

1. Pengaruh price terhadap purchase intention 

2. Pengaruh ewom terhadap purchase intention 

3. Pengaruh product perceive quality terhadap purchase intention 
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4. Pengaruh online advertising terhadap purchase intention 

5. Pengaruh consumer satisfaction terhadap purchase intention 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Adaapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk Peneliti : Agar menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis khususnya pada  pengaruh price, e-wom, product 

perceive quality, online advertising, dan consumer satisfaction 

terhadap Purchase Intention pada Jasa Telekomuniasi”. 

2.  Untuk Manajemen Perusahaan : Sebagai landasan mempelajari 

dari Pengaruh price, e-wom, product perceive quality, online 

advertising, dan consumer satisfaction terhadap Purchase 

Intention pada Jasa Telekomuniasi” 

3.  Untuk Akademis : Sebagai materi referensi bagi peneliti-peneliti 

berikutnya yang akan melakukan penelitian mengenai price, e-

wom, product perceive quality, online advertising, dan consumer 

satisfaction terhadap Purchase Intention pada Jasa 

Telekomuniasi” dan diharapkan mampu memperbaiki dan  

menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

        Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini, 

yang terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang dari 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan atas penyusunan 

skripsi ini. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini berisi penjelasan model penelitian terdahulu, 

definisi variabel, serta model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta 

dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 
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BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, 

rekomendasi dan saran dari penulis mengenai permasalahan 

yang diteliti yang mungkin berguna bagi penelitian 

selanjutnya. 
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