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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan Industri telekomunikasi di dunia sudah semakin maju dan 

semakin dibutuhkan adanya, termasuk di Indonesia sendiri industri tersebut sudah 

seperti halnya kebutuhan pokok manusia untuk berkomunikasi kepada lainnya . 

Pertumbuhan seperti itu bisa terjadi seiring dengan makin dikuasainya semua bidang 

kehidupan oleh telekomunikasi itu sendiri. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin 

tinggi menuntut layanan komunikasi yang cepat pula, tidak terbatas oleh ruang dan 

jarak. Itu sebabnya, layanan komunikasi yang terutama di fasilitasi oleh industri 

telekomunikasi menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. 

(http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-

persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf) 

Tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap industri telekomunikasi itu sendiri 

dikarenakan manusia memang saling membutuhkan untuk memenuhi keinginan serta 

kebutuhannya masing-masing. Sifat dasar manusia yang memang tidak bias hidup 

sendiri dan perlu bantuan dari manusia lainnya semakin membuat industri 

telekomunikasi berkembang cepat diantara para manusia untuk menggunakannya. 

Mengingat perkembangan jaman yang sangat pesat, teknologi telekomunikasi 

sering kali dibutuhkan dalam kegiatan komunikasi. Teknologi telekomunikasi 

merupakan bagian dari kebutuhan umat manusia yang sulit dipisahkan. Teknologi 

telekomunikasi akhir-akhir ini telah menjadi bagian terpenting bagi kehidupan umat 

manusia. Seiring perkembangannya teknologi telekomunikasi yang kian hari kian 

bertambah maju, menuntut penggunaan media telekomunikasi agar dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin pada setiap kegiatan komunikasi untuk dapat 

menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf
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(http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-

persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf) 

 Perkembangan teknologi dan telekomunikasi dimasa sekarang ini menunjukan 

grafik terus meningkat. Hal ini berkaitan dengan kondisi real dunia yang mengarah 

pada globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang kehidupan yang secara 

efisien, sehingga mewajibkan suatu perusahaan menyediakan pengelolaan kegiatan 

operasional didalamnya. 

(http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-

persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf)  

 Suatu perusahaan telekomunikasi sudah seharusnya memahami permasalahan 

yang ada di dunia ini untuk menjadikannya suatu kesempatan dalam memenuhi dan 

mencarikan solusi untuk tiap permasalahan tersebut. Permasalahan di dalam kondisi 

real yang ada sudah seharusnya dapat ditemukan solusinya oleh pihak perusahaan 

telekomunikasi sehingga manusia tidak perlu khawatir ketika mendapat masalah 

dalam kegiatan komunikasinya. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi 

adalah PT Telkomsel merupakan salah satu perusahan operator telepon seluler 

terbesar di Indonesia. Sebagai pelopor operator telekomunikasi seluler GSM pertama 

dan terbesar di Indonesia, Telkomsel terdorong untuk selalu tampil terdepan dengan 

terus melakukan inovasi dan membuat terobosan baru agar tercapainya pelayanan 

yang terbaik bagi pelanggannya dan tetap menjadi operator telepon seluler terbesar di 

Indonesia di tengah ketatnya persaingan antar operator telepon seluler pada saat ini. 

Melalui visi inilah, Telkomsel tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia. 

 (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37132/5/chapter%20l.pdf) 

Telkomsel melakukan inovasi produk yaitu dengan meluncurkan kartu 

prabayar yang dinamakan simPATI Loop. simPATI Loop ini sendiri dikeluarkan PT. 

Telkomsel untuk mengakali permasalahan citra perusahaan yang sifatnya mahal di 

benak para konsumen dengan target pasar yaitu kalangan remaja. Produk simPATI 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125529-SK%20009%2008%20Yud%20p-persepsi%20karyawan-pendahuluan.pdf
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Loop ini pertama kali dikeluarkan dengan memiliki beberapa kelebihan dalam 

fiturnya seperti tarif internetan, nelpon dan smsan nya sangat murah dan banyak 

bonusnya yang berguna untuk menarik minat para remaja. Produk simPATI Loop 

sendiri mulai tahun 2014 ini membuat sebuah gerai tersendiri yang dinamakan gerai 

“Loop Station”. Ditempat ini konsumen bisa bertransaksi apapun yang berhubungan 

dengan simPATI Loop, bahkan ditempat ini simPATI Loop menyediakan tempat 

untuk nongkrong bagi kalangan anak muda. Selain tempat nongkrong, disini juga ada 

tempat untuk bermain skateboard, dan live music. (www.enciety.co/pt-telkomsel-

menyedot-simpati-kaum-remaja/) 

Inovasi produk yang dilakukan ini diharapkan dapat menghapuskan image 

perusahaan Telkomsel yang terkesan mahal dan hanya diperuntukkan kalangan orang 

tua di pandangan calon konsumen. Produk simPATI Loop ini sendiri ingin 

mengedepankan kepuasan konsumen kalangan remaja dengan tarif murahnya untuk 

menelepon dan bonus sms setelah melakukan satu kali pemakaian pulsa sms kepada 

sesama operator. Dan dengan adanya “Loop Station” dengan fasilitas live music dan 

arena skateboarding semakin menjelaskan bahwa pihak PT.Telkomsel ingin 

mengajak para remaja untuk lebih dekat dengan produk Simpati Loop. 

Produk yang menjadi objek penelitian ini adalah produk simPATI LOOP yang 

merupakan kartu prabayar, kartu prabayar simPATI LOOP memang kian 

menggiurkan. Fitur yang menarik dalam simPATI LOOP ini yaitu tarif internetan, 

nelpon dan smsan nya sangat murah dan banyak bonusnya, dapat digunakan juga 

untuk mengakses twitter, facebook, google, detik, kaskus, klik BCA, kompas, toko 

bagus, vivanews, oke zone, facebook messenger, yahoo messenger, Gtalk, MSN, ICQ, 

my space dan AIM melalui eBuydy. Asiknya lagi simPATI Loop memberi bonus 

kuota setiap mendaftar paket apapun. (www.enciety.co/pt-telkomsel-menyedot-

simpati-kaum-remaja/) 

Produk simPATI Loop ini bersegmentasi kepada kalangan anak muda yang 

menyukai browsing, karena dari segi harga yang ditawarkan, Produk simPATI Loop 

ini dijual dipasaran dengan harga Rp. 10.000 dan memiliki tarif blackberry seharga 

http://www.enciety.co/pt-telkomsel-menyedot-simpati-kaum-remaja/
http://www.enciety.co/pt-telkomsel-menyedot-simpati-kaum-remaja/
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Rp. 30.000/bulannya dan paket untuk digunakan android seharga Rp. 49.000 yang 

menurut saya harga-harga tersebut sesuai dengan kantong kalangan anak muda, 

biasanya tarif untuk blackberry dan browsing seharga Rp. 50.000 keatas perbulannya. 

(www.enciety.co/pt-telkomsel-menyedot-simpati-kaum-remaja/) 

Tentunya tidak hanya layanan, fasilitas-fasilitas, serta fitur-fitur lengkap yang 

di tawarkan oleh simPATI Loop untuk mendapatkan respon baik dari pelanggan, tapi 

juga strategi pasar yang dilakukan oleh produk simPATI Loop dalam menjalankan 

kegiatannya agar tujuan utama untuk mempromosikan produk tersebut dapat tercapai. 

Cara mempromosikan simPATI Loop ini dengan cara melalui akun media social 

seperti facebook, twitter dan googling. Selain itu juga dengan cara mengadakan event 

yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah atau universitas yang sedang mengadakan 

pensi ataupun penerimaan mahasiswa/i baru. Karena informasi yang baik akan 

membuat konsumen loyal terhadap produk yang ditawarkan dan menarik minat 

konsumen untuk mencoba produk tersebut, maka disini tugas untuk simPATI Loop 

adalah dengan cara memasarkan produknya seluas-luasnya agar konsumen tetap loyal 

terhadap produk simPATI Loop. (http://www.telkomsel.com/loop) 

Konsumen dapat mengetahui secara baik apa saja yang ditawarkan dalam 

produk simPATI Loop melalui googling atau mengunjungi website resmi yang ada 

sehingga calon konsumen dapat gambaran mengenai simPATI Loop ini sendiri. 

Website yang dibuat juga tidak hanya diperuntukkan kepada calon konsumen yang 

ingin tahu tentang simPATI Loop akan tetapi di website resmi ini juga para 

konsumen yang sudah menggunakan simPATI Loop bisa mengirimkan keluhan dan 

sarannya untuk simPATI Loop. 

 Cara lain simPATI Loop untuk membuat konsumen tertarik yaitu dengan 

adanya sarana pendukung yang merupakan bagian dari bukti  fisik, karakteristik yang 

menarik dan unik akan menjadi nilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan 

simPATI Loop yang memiliki karakter, perhatian terhadap interior, perlengkapan 

bangunan, termasuk sistem pencahayaan, dan tata ruang yang lapang menjadi 

perhatian penting dan dapat mempengaruhi suasana pengunjung. Bangunan harus 

http://www.telkomsel.com/loop


5 
 

 
 

dapat menciptakan suasana yang membuat konsumen betah sehingga memberikan 

pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi 

pengunjung, khususnya menjadi syarat utama perusahaan simPATI Loop. 

Dibandingkan dengan pesaing, simPATI Loop sebenarnya kurang memiliki kelebihan 

dari sisi tempat, kapasitas untuk menampung konsumen juga sedikit, karena Loop 

station masih baru dibangun dan masih kurang orang tau tentang tempat ini. Namun 

Loop station ini memberikan pelayanan yang baik dalam membantu konsumennya 

baik itu untuk pelayanan pengaduan atau sekedar share tentang produk simPATI 

Loop. (http://www.telkomsel.com/loop) 

 Pihak Telkomsel selaku pemilik produk simPATI Loop diharuskan memiliki 

strategi pasar untuk produknya tersebut. Strategi dibagi dua yaitu targeting dan 

positioning. Targeting dari produk simPATI Loop ini adalah para remaja yang gemar 

menggunakan internet untuk bersosialisasi atau sekedar membuka media sosial. 

Positioning dari produk simPATI Loop adalah menetapkan harga yang terjangkau 

untuk khalayak muda terutama para pelajar dan mahasiswa yang senang bersosialisasi 

di media sosial. Dengan adanya strategi pasar yang baik , perusahaan akan lebih besar 

memiliki peluang untuk mendapatkan minat yang tinggi dari konsumennya. Oleh 

karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti strategi pasar yang dilakukan 

simPATI Loop, yang kita ketahui ingin meningkatkan penjualan suatu produknya. 

Disini simPATI Loop juga berusaha agar mampu bertahan dan bersaing secara sehat 

dengan beberapa perusahaan diantaranya Indosat, 3, Axis dan XL yang juga memiliki 

strategi pasar masing-masing.  
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Dibawah ini tedapat hasil data kuisioner pra survey tentang simPATI Loop 

dengan 30 responden yang berasal dari mahasiswa/i Universitas Widyatama. 

Tabel 1.1. Hasil Kuesioner Pra Survey 

No Pertanyaan 
Jumlah 

Ya 
0% 

Jumlah 

Tidak 
0% Persentase Kesimpulan 

1. 

Apakah anda sudah mengenal 

produk simPATI Loop dari PT. 

Telkomsel? 

18 60% 12 40% 60% 

Responden sebagian besar 

sudah mengenal produk 

simPATI Loop. 

2. 

Apakah pelayanan dari gerai 

simPATI Loop membuat anda 

puas? 

14 46% 16 54% 46% 

Responden kurang puas 

dengan pelayanan di gerai 

simPATI Loop. 

3. 
Apakah anda tahu tentang iklan 

simPATI Loop?  
18 60% 12 40% 60% 

Responden sudah banyak 

yang mengetahui tentang 

iklan simPATI Loop. 

4. 

Apakah anda tahu harga dari 

program-program simPATI 

Loop ? 

14 46% 16 54% 46% 

Responden belum 

mengetahui harga dari 

program-program 

simPATI Loop. 

5. 

Apakah produk simPATI Loop 

telah menawarkan program 

yang anda inginkan? 

23 76% 7 24% 76% 

Responden setuju dengan 

apa yang ditawarkan oleh 

simPATI Loop. 

6. 

Apakah PT. Telkomsel telah 

efektif dalam mempromosikan 

produk simPATI Loop? 

15 50% 15 50% 50% 

Responden telah 

mengetahui adanya 

simPATI Loop dari 

promosi yang dilakukan 

7. 
Apakah gerai simPATI Loop 

mudah ditemukan? 
10 34% 20 66% 34% 

Responden sebagian besar 

sulit untuk menemukan 

gerai simPATI Loop. 

8. 

Apakah tarif Telepon dan SMS 

dari produk simPATI Loop 

membuat anda tertarik? 

10 34% 20 66% 34% 

Responden kurang tertarik 

dengan tarif telepon dan 

sms dari simPATI Loop. 

9. 

Apakah tarif internet dari 

produk simPATI Loop membuat 

anda tertarik? 

16 54% 14 46% 54% 

Responden sebagian 

tertarik dengan tarif 

internet dari simPATI 

Loop. 

10. 

Apakah anda sudah pernah 

mencoba produk simPATI 

Loop? 

10 34% 20 66% 34% 

Responden sebagian besar 

kurang berminat terhadap 

simPATI Loop. 

Sumber : Hasil olahan kuesioner pra survey, 2014 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal 

yang dialami oleh Strategi pasar simPATI Loop  yaitu : 



7 
 

 
 

1. Rasa senang dan tidak senangnya para pelanggan simPATI Loop. Hal ini 

terlihat dari sikap yang ditunjukan para pelanggan dalam menjalin hubungan  

kepada Telkomsel masih sangat kurang. Terlihat pada saat pelaksanaan suatu  

event yang kurang sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati, 

dikarenakan jam gelaran event nya tidak sesuai dengan informasi yang telah 

dinformasikan sebelumnya. Kalau untuk adanya penundaan waktu acara yang 

sebelumnya akan digelar pukul 1 siang ditunda hingga pukul 4 sore 

dikarenakan pada saat acara akan digelar persiapan acaranya belum siap. 

Bahkan acara yang tadinya akan diselenggarakan pada tanggal 5 diundur 

hingga tanggal 8, ini adalah penyebab yang sangat fatal. 

2. Penilaian program yang ada pada Telkomsel, program event yang ada pada 

Telkomsel merupakan salah satu peranan penting dalam menarik minat 

perusahaan/mitra yang lain untuk menjalin hubungan kerja sama. Program 

yang ada itu kurang bisa merangkul semua kalangan sehingga terkesan adanya 

kejenjangan sosial yang seolah-olah diciptakan oleh pihak Telkomsel sendiri. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berusaha mengangkat 

permasalahan ini dengan mengambil Judul “STRATEGI PASAR DAN BAURAN 

PROMOSI DALAM MENENTUKAN MINAT BELI KONSUMEN UNTUK 

MENGGUNAKAN  SIMPATI LOOP (STUDI KASUS MAHASISWA 

UNIVERSITAS WIDYATAMA).”  
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dari hasil prasurvey yang 

dilakukan yaitu dengan mewawancarai 30 orang konsumen simPATI Loop dan 

berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifkasikan masalah dalam penelitian ini 

yaitu kurangnya minat beli konsumen pada produk simPATI Loop, maka peneliti 

ingin mengangkatnya untuk menjadi topik penelitian yaitu strategi pasar dalam 

menentukan bauran promosi serta dampaknya terhadap minat konsumen untuk 

menggunakan produk simPATI Loop. Faktor strategi pasar yang sudah tepat dan juga 

bauran promosi yang dilakukan oleh simPATI Loop sudah tepat namun tetap belum 

bisa menimbulkan minat yang tinggi terhadap produk tersebut. 

Faktor bauran promosi yang sudah tepat seharusnya bisa menjadi salah satu 

pendukung keberhasilan kinerja simPATI Loop. Faktor tersebut diatas juga 

seharusnya bisa meningkatkan jumlah penjualan dan minat beli konsumen produk 

simPATI Loop. Dari permasalahan ini akan dilihat dari segi strategi pemasaran dan 

juga bauran promosi dalam menentukan minat beli konsumen pada produk simPATI 

Loop. 

1.2.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis mengidentifikasi masalah-

masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak strategi pasar pada minat beli simPATI Loop. 

2. Bagaimana dampak bauran promosi pada minat beli simPATI Loop. 

3. Seberapa besar pengaruh strategi pasar pada minat beli simPATI Loop. 

4. Seberapa besar pengaruh bauran promosi pada minat beli simPATI Loop. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini pada simPATI Loop dimaksudkan untuk mengumpulkan, 

mengolah, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang akan digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang telah terindentifikasikan. Sedangkan tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai dampak strategi pasar pada minat beli 

simPATI Loop. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai dampak bauran promosi pada minat 

beli simPATI Loop. 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai pengaruh  strategi pasar pada minat 

beli simPATI Loop. 

4. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai pengaruh bauran promosi pada minat 

beli simPATI Loop. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak diantaranya : 

a. Implikasi Akademik 

Penelitian ini merupakarn pengalaman yang sangat berharga dimana penulis 

dapat memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan teori yang telah 

dipelajari dibangku perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan di 

lingkungan dunia usaha, serta menambah pengetahuan di bidang pemasaran. 

Dan agar perusahaan memperoleh masukan berupa saran-saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan serta dapat dipakai untuk mengupayakan perbaikan 

serta perubahan guna meningkatkan pencapaian tujuan marketing mix, serta 

strategi pasar yang efektif. 
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b. Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman. Dan gambaran pelaksanaan teori dalam dunia kerja nyata, serta 

memperoleh gambaran langsung dan tambahan pengetahuan tentang 

marketing mix dan strategi pasar dapat pula dalam dunia praktis serta 

pengaruhnya terhadap minat beli konsumen. 


