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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan dunia usaha yang cepat dan diiringi oleh teknologi 

canggih, menimbulkan persaingan yang ketat di kalangan pengusaha. Hal ini 

memacu para pengusaha untuk menciptakan berbagai macam produk dengan 

menjanjikan keunggulan dan kualitas yang tinggi. Konsumen sebagai pembeli dan 

pengguna produk untuk memenuhi kebutuhannya dihadapkan pada berbagai 

macam pilihan yang ditawarkan di pasaran.  

Keputusan pembelian terhadap suatu produk yang dilakukan konsumen 

seringkali berubah-ubah dan tidak mudah untuk memahami begitu saja apa yang 

mereka lakukan, maka banyak pendekatan terhadap konsumen yang dilakukan 

pemasar atau penjual supaya mereka dapat sukses dalam memasarkan produknya 

dan mencapai hasil yang optimal. Selain itu konsumen seringkali membeli suatu 

produk sesuai selera dan keinginannya. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, 

sebenarnya keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dilandasi oleh banyak 

faktor. 

Para pelaku usaha baik yang berskala kecil maupun besar, dengan 

melihat kenyataan di atas mulai mengembangkan strategi pemasarannya untuk 

menarik perhatian dan minat konsumen terhadap produk-produknya. Kepuasan 
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konsumen adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebab 

kepuasan konsumen akan mendorong untuk melakukan pembelian dan pembelian 

ulang terhadap suatu produk. Konsumen melakukan pembelian pada produk 

tertentu tentunya tidak hanya untuk kepuasan sementara saja, tetapi juga untuk 

kepuasan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, oleh karena itu perlu adanya 

usaha dari pengusaha ataupun pemasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang mampu memberikan kepuasan tersebut.  

Konsumen sebagai manusia yang memiliki tingkat kepuasan yang tak 

terhingga dalam memenuhi kebutuhannya, pasti akan membuat pertimbangan-

pertimbangan dalam melakukan keputusan pembelian. Pertimbangan-

pertimbangan yang sifatnya emosional kadang-kadang lebih dominan, sehingga 

apabila  para pengusaha ataupun pemasar mengetahui tentang rahasia motif-motif 

apa seseorang melakukan pembelian maka berarti  dapat diketahui alat, cara atau 

metode yang tepat yang dapat mendorong konsumen melakukan keputusan 

pembelian terhadap produk yang  ditawarkan. 

Dewasa ini dengan teknologi yang serba modern banyak orang 

membutuhkan sarana prasarana untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. 

Di kalangan mahasiswa komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, 

baik untuk mendukung aktivitas belajarnya maupun melakukan aktivitas-aktivitas 

yang lainnya. Untuk kemudahan dan kelancaran dalam berkomunikasi, dirasa 

perlu melengkapi alat komunikasi mereka dengan sebuah produk yang mampu 

memberikan kepuasan. 

Kartu simPATI merupakan salah satu produk sebagai sarana 

berkomunikasi yang pertama kali ditawarkan ke masyarakat. Dengan menawarkan 

keunggulan dan kualitas yang mampu menarik perhatian dan minat konsumen. 

Kartu simPATI telah memiliki image yang bagus di benak konsumen, hal ini 

sangat berpengaruh besar terhadap keputusan pembeliannya. Para pengusaha 

ataupun pemasar  kartu simPATI memerlukan variabel-variabel keputusan 

pembelian konsumen yang tepat, agar kegiatan pemasarannya berhasil.  
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Variabel-variabel keputusan pembelian konsumen dapat diketahui 

dengan menggali secara langsung tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian kartu simPATI dan selanjutnya memutuskan urutan faktor 

yang mempengaruhi mereka dalam melakukan keputusan pembelian kartu 

simPATI. Variabel-variabel tersebut diharapkan mampu memberikan dampak 

yang  efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran.  

 

Bertolak dari kenyataan di atas, maka peliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU 

simPATI ( STUDI KASUS PADA MAHASISWA FKIP UNS TAHUN 2006 )”.      

        

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan 

muncul berbagai masalah. Dari berbagai masalah itu, kemudian diidentifikasi 

masalah apa yang perlu dikemukakan untuk memilih dan menetapkan masalah 

apa yang perlu diteliti. Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 

1. Keputusan pembelian kartu simPATI dipengaruhi oleh banyak faktor, akan 

tetapi tidaklah mudah menentukan faktor yang paling dominan. 

2. Mahasiswa dihadapkan pada pilihan berbagai produk telekomunikasi, namun 

mereka cenderung memilih produk telekomunikasi prabayar. 

3. Produk telekomunikasi prabayar sangat beragam dan menjanjikan keunggulan 

yang berbeda-beda, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam membuat 

keputusan pembelian. 

4. Mahasiswa dihadapkan pada pilihan berbagai produk telekomunikasi dengan 

harga yang kompetitif, sehingga dalam pengambilan keputusan pembelian 

seringkali berubah-ubah.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

5. Perilaku konsumen terhadap suatu barang tidak selalu sama antara yang satu 

dengan yang lainnya. Hal ini sangatlah mungkin terjadi pada produk 

telekomunikasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 
 

Pembatasan masalah dilakukan untuk menspesifikasikan masalah pada 

fokus tertentu, sehingga dimungkinkan mengkaji dan meneliti lebih mendalam 

tentang permasalahan tertentu. Pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah terfokus pada 

permasalahan  faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu 

simPATI ( studi kasus pada mahasiswa FKIP UNS )  

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus masalah untuk 

diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah: 

Variabel bebas: Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu 

simPATI 

Variabel terikat: Keputusan pembelian kartu simPATI 

 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah individu-individu yang dapat digunakan 

sebagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa FKIP UNS yang berada di Kampus Kentingan. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Faktor–faktor apakah yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu 

simPATI? 

2. Faktor-faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian kartu simPATI? 

 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 

pemecahan masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 

perorangan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi tujuan deri penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

kartu simPATI bagi mahasiswa FKIP UNS. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian kartu simPATI bagi mahasiswa FKIP UNS. 

  

F. Manfaat Penelitian 

 

Setiap penelitian diharapkan hasil penelitiannya dapat bermanfaat, 

demikian juga penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

pengetahuan di bidang pemasaran. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori yang telah ada tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.  

2. Manfaat Praktis 

a.   Bagi Peneliti 
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Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah diterima di bangku 

kuliah dan memperdalam ilmu yang diperoleh terutama yang berhubungan 

dengan manajemen pemasaran. 

b.  Bagi Pihak Lain 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi    

bagi peneliti lain yang berminat terhadap penelitian yang berkaitan dengan 

masalah perilaku konsumen. 

2)  Membantu konsumen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 

c.   Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan terutama mengenai 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian, sehingga dapat menjadi 

arahan bagi kebijakan pemasaran di perusahaan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka langkah 

selanjutnya adalah mengkaji teori-teori yang ada dan relevan dengan 

permasalahan. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tinjauan Tentang Pemasaran   

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang harus 

dilakukan oleh perusahaan untuk melangsungkan hidupnya dan berkembang serta 

mendapatkan laba yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, 

Semua kegiatan pemasaran harus dapat juga memberikan kepuasan kepada 

konsumen, jika menginginkan usahanya  tetap berjalan, atau konsumen 

mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. 

Kotler (2000: 19) menyatakan pemasaran adalah “Suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu 

sama lain”. Pengertian lain dikemukakan oleh William J. Stanton yang dikutip 

oleh Basu Swastha dan Irawan (2001: 5) mendefinisikan pemasaran sebagai 

“Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 
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dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial”. 

Sehingga dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemasaran mencakup usaha perusahaan dimulai dari mengidentifikasikan dan 

menemukan keinginan pembeli, baik yang ada maupun pembeli potensial, 

menentukan produk apa yang akan diproduksi, menentukan harga, kemudian 

menentukan cara-cara berpromosi dan mendistribusikan produk tersebut kepada 

pembeli. Agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil 

yang diinginkan, maka perlu adanya koordinasi dan pengelolaan dengan cara yang 

baik melalui manajemen pemasaran. 

  

2. Tinjauan Tentang Manajemen Pemasaran 

Pengertian manajemen menurut Kotler (2000: 19) yaitu “Proses yang 

mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan juga mencakup 

barang, jasa serta gagasan, berdasarkan pertukaran dan tujuannya adalah 

memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat”. 

Pada pokoknya manajemen terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan 

rencana-rencana dimana secara umum manajemen mempunyai tiga tugas pokok: 

a. Perencanaan, yaitu kegiatan mempersiapkan rencana dan strategi umum bagi 

perusahaan dalam seluruh bidang usaha di perusahaan. 

b. Pelaksanaan, yaitu kegiatan dalam rangka melaksanakan rencana-rencana 

yang telah ditetapkan. 

c. Pengawasan, yaitu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan mengawasi 

rencana tersebut dalam pelaksanaannya, serta mengukur penyimpangan yang 

terjadi. 

Ketiga tugas pokok pemasaran merupakan satu kesatuan yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan mengintegrasikan seluruh unsur yang ada 

dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.  

 

3. Tinjauan Tentang Bauran Pemasaran 
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Sasaran pemasaran adalah mengkombinasikan berbagai macam elemen 

yang menyebabkan timbulnya penjualan dengan cara yang demikian rupa 

sehingga dapat mencapai volume yang perlu dicapai dengan biaya yang 

memungkinkan untuk mencapai laba yang diinginkan. Elemen-elemen yang 

menyebabkan timbulnya penjualan atau yang menyebabkan konsumen membeli 

dapat dinyatakan sebagai marketing mix. Menurut Basu Swastha dan Irawan 

(2001: 78) mendefinisikan “Bauran Pemasaran atau Marketing Mix adalah 

kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran perusahaan, yakni: produk, struktur harga, kegiatan promosi dan 

sistem distribusi”. 

Masing-masing variabel bauran pemasaran dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Produk 

Adanya kebutuhan dan keinginan manusia menimbulkan suatu konsep 

produk  yaitu sesuatu yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen sesuai dengan selera yang mereka inginkan. Produk yang 

mampu memberikan kepuasan pada konsumen adalah sebuah produk yang 

memiliki kualitas yang baik. 

Menurut Kotler (1998: 52) “Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan”. Produk 

merupakan unsur terpenting dan mendasar dari pemasaran, yang merupakan 

tawaran nyata kepada pasar meliputi ciri-ciri dan wujud produk, kemasan, merek, 

dan kebijakan pelayanannya.     

b. Harga 

Dalam memasarkan suatu barang atau jasa, perusahaan harus dapat 

menetapkan harga dengan tepat agar berhasil dalam mencapai target penjualan 

yang diinginkan perusahaan. Menurut Fandy Tjiptono (2000: 118) “Dilihat dari 

sudut pandang pemasar harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa”. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2000: 

119) “Dilihat dari sudut pandang konsumen harga sering kali digunakan sebagai 
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indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasakan atas suatu barang atau jasa tertentu”. 

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan sedangkan elemen-elemen bauran pemasaran lainnya 

menimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran 

paling fleksibel dan harga dapat diubah dengan cepat.  

 

 

c. Promosi 

Pada dasarnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, 

dimana promosi memberitahukan kebaikan produk dan membujuk pasar untuk 

membeli suatu produk. Menurut Fandy Tjiptono (2000: 200) mendefinisikan 

promosi sebagai berikut: 

Promosi adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan 
atau untuk mengkomunikasikan produk kepada pasar sasaran, untuk 
memberi informasi tentang keistimewaan, kegunaan, dan yang paling 
penting adalah tentang keberadaannya untuk mengubah sikap ataupun untuk 
mendorong orang untuk bertindak (dalam hal ini adalah membeli). 

 
Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, 

dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya. Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya bagaiman 

orang dapat mengenal produk lalu memahaminya untuk selalu ingat akan produk 

tersebut. 

d. Distribusi 

Menurut Alex Nitisemito dalam buku Arif Isnaini (2005:54) 

mendefinisikan “Saluran pemasaran adalah lembaga-lembaga distributor atau 

lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau 

menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen”. Penempatan produk 

berkaitan dengan usaha-usaha untuk menyediakan produk dalam jumlah yang 

sesuai dan lokasi yang tepat, merupakan hal yang penting untuk meraih 

konsumen.  
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Berdasarkan pendapat di atas perilaku konsumen menjadi pertimbangan 

penting dalam proses penetapan strategi pemasaran. Hal ini karena pada umumnya 

banyak perusahaan yang menjalankan usahanya dengan menekankan pada 

falsafah pemasaran yang berorientasi pada konsumen, yang dikenal dengan 

konsep pemasaran. Dalam konsep pemasaran inilah perusahaan atau pemasar 

selalu berupaya memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen atau 

pelanggannya. 

 

 

4. Tinjauan Tentang Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Tingkah laku konsumen atau consumer behaviour atau ada pula yang 

menamakan the behaviour science adalah ilmu yang mencoba mempelajari 

tingkah laku konsumen dalam arti tindakan-tindakannya untuk membeli suatu 

barang atau jasa tertentu. Ilmu yang saat ini mulai dikembangkan karena dianggap 

penting sebagai alat dalam melakukan kebijaksanaan di dalam pemasaran. 

Menurut John C. Mowen dan Michel Minor (2002: 6) yang 

diterjemahkan oleh Lina Salim perilaku konsumen didefinisikan sebagai “Studi 

tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide”. 

Di dalam definisi ini mengandung beberapa hal, yaitu : 

1). Pertukaran 

Seorang konsumen tidak dapat mengelak dari proses pertukaran (exchange    

process), di mana segala sumber daya ditransfer diantara kedua belah 

pihak. 

2). Unit Pembelian 

Dalam hal ini pembelian dilakukan oleh kelompok maupun individu. 

3). Tahap perolehan 

Salah satu faktor yang berkaitan dengan pencarian dan penyeleksian 

barang serta jasa adalah simbolisme produk, yaitu orang biasanya ingin 
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mencari sebuah produk untuk mengekspresikan diri mereka kepada orang 

lain tentang ide-ide tertentu dan arti diri mereka.  

4). Tahap Konsumsi 

Pengalaman konsumsi merupakan alasan bagi konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

5). Tahap Disposisi 

Tahap disposisi ini mengaju pada apa yang dilakukan seorang konsumen 

ketika mereka telah selesai menggunakannya. Hal ini menunjukkan 

kepuasan konsumen setelah pembelian.  

Menurut Ujang Sumarwan (2003: 26) “Perilaku Konsumen adalah semua 

kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut 

pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan 

produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau evaluasi”.  

Pada umumnya tujuan kegiatan perusahaan adalah mempengaruhi 

pembeli atau calon pembeli agar bersedia membeli produk perusahaan. Karena itu 

sangat penting bagi manajemen pemasaran untuk mengetahui perilaku pembeli 

dan pola pembelian mereka, agar kegiatan-kegiatan pemasarannya dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

 

b. Model  Perilaku Konsumen 

Mempelajari atau menganalisis perilaku konsumen adalah sesuatu yang 

sangat kompleks, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya 

dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Model perilaku konsumen 

dikembangkan sebagai usaha untuk mempermudahkannya. 

Model perilaku konsumen yang akan dikembangkan adalah model 

perilaku konsumen dari Henry Assael (2001: 23) yang dapat digambarkan sebagai 

berikut:   FEEDBACK TO CONSUMER: 

        postpurchase evaluation 
  

 

 
THE INDIVIDUAL 

CONSUMER 
(Part III and IV) 
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    FEEDBACK TO ENVIRONMENT: 

    Development of Marketing Strategies 

   Gambar 1. Model Perilaku Konsumen 

Komponen pusat (utama) dalam model ini adalah proses pengambilan 

keputusan membeli, yaitu proses pengamatan dan evaluasi informasi tentang 

merk, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek-merek yang ada memenuhi 

kebutuhan pembeli dan memutuskan pilihan merek. 

Adapun yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembeli adalah 

sebagai berikut: 

1). Keadaan pribadi pembeli 

Pemilihan terhadap merek dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen, persepsi 

terhadap karakteristik produk, dan sikap terhadap alternatif-alternatif yang 

ada. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor demografi, gaya hidup, dan 

kepribadian pembeli. Keadaan dalam pribadi pembeli berpengaruh 

terhadap proses pengambilan keputusan. Pengaruh tersebut berlangsung 

melewati tiga tahap, yaitu: 

a). Stimulus/ rangsangan 

Rangsangan menggambarkan/ mewakili seperangkat informasi yang 

diamati oleh pembeli. Pembeli memproses informasi dari iklan, teman, 

atau sumber lain. 

b). Pembeli 

Pembeli diwakili oleh seperangkat variabel-veriabel yang 

dipertimbangkan dan karakteristik pembeli. Variabel-variabel tersebut 

adalah proses kognitif yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

CONSUMER DECITION 

MAKING 

(Part II) 

ENVIRONMENTAL 
INFLUENCES 

( Part V and VI) 

CONSUMER 

RESPON 
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antara lain persepsi terhadap karakteristik produk, kebutuhan, dan 

keuntungan dari produk, dan sikap terhadap merek. Karakteristik 

konsumen adalah variabel yang dipakai untuk menggambarkan 

konsumen seperti faktor demografi, gaya hidup, dan kepribadian.  

c). Jawaban/ tanggapan pembeli 

Tanggapan pembeli seringkali menunjuk pada pemilihan merek. Hal 

ini merupakan akibat dari reaksi perilaku pembelian produk tertentu. 

Keadaan inilah yang akan mempengaruhi perilaku kognitif konsumen 

dalam melakukan pembelian sebagai wujud responnya terhadap 

produk yang ditawarkan. 

2). Pengaruh Lingkungan 

Selain faktor internal, faktor eksternal atau lingkungan juga ikut 

mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan seperti kebudayaan, 

kelas sosial, keluarga, dan kelompok referensi kecil. 

 

c. Proses Keputusan Pembelian 

Produsen dan para pemasar hendaknya mendalami berbagai pengaruh 

terhadap pembeli dan mendalami bagaimana pembeli membuat suatu keputusan 

pembelian. Produsen dan para pemasar perlu untuk mengidentifikasi siapa yang 

membuat keputusan pembelian, jenis keputusan pembelian serta langkah-langkah 

dalam proses pembelian.   

1). Peran Dalam Pembelian 

Kotler (2002: 202) membedakan lima peran dalam pembelian yang 

dimainkan orang dalam suatu keputusan pembelian: 

a). Pencetus (initiator) 
Seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 
suatu produk atau jasa. 

b). Memberi pengaruh (influencer) 
Seseorang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi keputusan 
pembelian. 

c). Pengambil keputusan (decider) 
Seseorang yang mengambil keputusan untuk setiap komponen 
keputusan pembelian: apakah membeli, apa yang dibeli, bagaimana 
membeli atau di mana membeli. 
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d). Pembeli (buyer) 
Seseorang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

e). Pemakai (user) 
Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa 
yang bersangkutan. 

 

Suatu perusahaan perlu untuk mengidentifikasi peran-peran ini karena 

mempunyai implikasi dalam merancang produk, menentukan pesan-pesan, 

dan mengalokasikan anggaran promosi. Selain itu mengetahui peserta-

peserta utama dan peran mereka membantu para pemasar dalam 

memperjelas program pemasaran. 

 

2). Jenis Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan bervariasi dengan jenis keputusan pembelian. 

Assael yang dikutip oleh Kotler (2002: 202) “Membedakan empat jenis 

perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli 

dan tingkat perbedaan antara berbagai merek”. Keempat jenis perilaku 

konsumen tersebut dapat diperlihatkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Empat Jenis Perilaku Pembelian 
                                  Keterlibatan Tinggi             Keterlibatan Rendah 
Perbedaan Besar 
Antar Merek 

Perilaku pembelian yang 
rumit 

Perilaku pembelian 
mencari variasi 

Perbedaan Kecil 
Antar Merek 

Perilaku pembelian yang 
mengurangi 
ketidaknyamanan 

Perilaku pembelian 
yang rutin/ biasa 

Sumber: Philip Kotler (2000:202) 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a). Perilaku Pembelian Yang Rumit 

Para konsumen terlibat dalam pembelian yang rumit bila mereka 

sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-

perbedaan besar diantara berbagai merek. Perilaku pembelian yang 

rumit itu terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, berisiko dan 
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mempunyai ekspresi pribadi yang tinggi. Konsumen biasanya tidak 

tahu banyak tentang kategori produk. 

b). Perilaku Pembelian Yang Mengurangi ketidaknyamanan. 

Setelah melakukan pembelian, kosumen mungkin mengalami disonasi/ 

ketidaknyamanan yang muncul setelah merasakan adanya hal-hal yang 

tidak menyenangkan dari produk yang dibeli atau setelah mendengar 

kabar yang menyenangkan mengenai produk sejenis dengan merek 

lain. Konsumen mulai mempelajari banyak hal lain dan berupaya 

untuk membenarkan keputusannya guna mengurangi ketidakcocokan. 

Karena itu, konsumen pertama-tama melalui suatu keadaan perilaku, 

kemudian memiliki beberapa kepercayaan yang baru dan berakhir 

dengan penilaian terhadap pilihannya yang dirasa tepat. 

c). Perilaku Pembelian Berdasar Kebiasaan. 

Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan 

konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Jika 

konsumen mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan 

bukan karena kesetiaan terhadap merek yang kuat. 

d). Perilaku Pembelian Yang Mencari Variasi 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang 

rendah, namun perbedaan merek bersifat nyata. Dalam situasi itu, 

konsumen sering melakukan peralihan merek. Perpindahan merek 

sering terjadi karena mencari variasi dan bukannya karena 

ketidakpuasan. 

3). Tahap-tahap Dalam Proses Keputusan Pembelian  

Model pengambilan keputusan pembeli melukiskan sederetan faktor yang 

memimpin perilaku membeli dan dugaan hubungan antara faktor-faktor 

tersebut dengan perilaku dan yang lainnya. 

Model pengambilan keputusan menurut Henry Assael (2001: 76) adalah 

sebagai berikut: 

 

 

NEED 
AROUSAL 

CONSUMER 
INFORMATION 
PROCESSING 

POSTPURCHASE BRAND 

Feedback 
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Gambar 2. Model Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan gambar di atas, tahap-tahap dalam proses pengambilan 

keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a). Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan merupakan tahap pertama proses pengambilan 

keputusan membeli, dimana konsumen mengenali suatu masalah atau 

kebutuhan. Konsumen memulai dengan keadaan pikirannya yang 

menggambarkan persepsi mereka dan sikap mereka terhadap merek 

yang diketahuinya. 

b). Proses Pencarian Informasi 

Akibat dari pengenalan kebutuhan adalah adanya kesadaran yang lebih 

tinggi mengenai informasi tetang produk. Konsumen akan lebih sering 

memperhatikan produk-produk yang diteliti. 

c). Penilaian Merek 

Penilaian merek memiliki tempat yang sejajar dengan proses pencarian 

informasi tetapi konsumen mengumpulkan lebih banyak informasi, 

kemudian membuat keputusan terakhir untuk menilai merek dengan 

menetapkan kriteria.  

d). Keputusan Pembelian 

Konsumen berniat memutuskan untuk membeli merek yang paling 

disukai, tetapi bermacam-macam faktor mungkin menunda pembelian 

(kekurangan dana, tidak tersedianya merek yang dipilih). Konsumen 

mungkin juga memutuskan tidak membeli dengan segera karena 

persediaan yang kurang mencukupi dengan kriterianya.  

e). Perilaku Setelah Pembelian 
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Konsumen akan menilai kemampuan merek tersebut setelah membeli. 

Kepuasan yang diperoleh dapat memperkuat pandangan konsumen dan 

membuat mereka lebih suka membeli merek tersebut di masa 

mendatang. Sedangkan ketidakpuasan biasanya membuat konsumen 

mengurangi kemungkinan untuk membeli lagi. 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen manurut Henry 

Assael (2000) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Faktor demografi 

Karakteristik demografi seperti umur, jenis kelamin, dan pendapatan 

konsumen adalah penting bagi pengembangan strategi pemasaran. Faktor 

demografi lebih umum daripada karakteristik produk dan pemasar 

seringkali menggambarkan pemakai dan kelompok yang mempunyai 

harapan. Faktor demografi sangat penting digunakan untuk dua tujuan, 

yang pertama adalah untuk mengidentifikasi segmen pengguna produk 

atau pemakai yang akan datang dan yang kedua adalah menggunakan 

deskripsi tersebut untuk menyeleksi media.  

2). Gaya hidup 

Gaya hidup dapat didefinisikan sebagai cara hidup yang ditunjukan dengan 

bagaiman seseorang menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka 

pertimbangkan penting dalam lingkungannya (minat), dan apa yang 

mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka 

(opini). Gaya hidup harus didefinisikan secara objektif karena ini berbeda 

dengan demografi. Dalam gaya hidup tidak ada definisi yang tetap seperti 

umur, pendapatan atau kedudukan. Gaya hidup dapat diukur dengan dua 

cara; yang pertama dengan mengembangkan aktivitas, minat, dan opini 

yang menunjukkan gaya hidup dan yang kedua dengan menentukan apa 

yang konsumen beli dan menyimpulkan gaya hidup mereka dari pembelian 

tersebut. 

3). Kepribadian 
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Kepribadian mewakili seperangkat karakteristik individual yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan pembeli. Kepribadian juga memberi 

petunjuk sebagai dasar dalam menempatkan produk (product positioning). 

4). Pengaruh lingkungan 

a). Kebudayaan 

Kebudayaan menunjukkan pada norma, kepercayaan dan kebiasaan 

yang dipelajari dari masyarakat dan memberikan bentuk yang umum 

dalam perilaku. Menurut Henry Assael (2001: 462) karakteristik 

kebudayaan antara lain: (1) Kebudayaan adalah dipelajari, (2) 

Kebudayaan mengarahkan perilaku seseorang, (3) Kebudayaan bersifat 

permanen, (4) Kebudayaan bersifat dinamis, dan (5) Kebudayaan 

menyebar kepada masyarakat. Menurut Charles W. Lamb, Joseph F. 

Hair dan Carl Mc Daniel (2001:201) “Faktor budaya dapat 

berpengaruh paling luas dan paling dalam bahkan melebihi perilaku 

konsumen secara pribadi dan pengambilan keputusan”. 

b). Sub budaya 

Sub budaya menggambarkan kelompok dengan perbedaan nilai, adat 

istiadat, dan kebiasaan membeli. Perbedaan norma dan nilai akan 

berpengaruh terhadap strategi yang dilakukan pemasar dan berakibat 

adanya perbedaan perilaku pembeliaan di tempat lain. 

c). Kelas Sosial 

“Kelas sosial berarti posisi seseorang dalam tingkat sosial berdasarkan 

kedudukan, pendidikan, dan kriteria pendapatan”. (Henry Assael, 

2001: 351). Pengelompokan kelas sosial adalah penting bagi pemasar 

karena berarti dalam kelas sosial yang sama menunjukkan kesamaan 

dalam apa yang mereka beli, bagaiman mereka belanja, dan media 

yang dipilih. Kemudian kriteria kelas sosial digunakan untuk 

mengidentifikasi segmen pasar, untuk mengusulkan bahasa dan simbol 

dalam iklan, untuk pengembangan dalam strategi pemasaran, dan 

untuk menunjukkan gaya dan karakteristik produk. 

d). Kelompok referensi  

Kelompok referensi mempunyai karakteristik tertentu yang cenderung 

memberikan pengaruh kepada konsumen. Mereka menetapkan norma, 
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aturan, status, sosialisasi, dan kekuasaan. Kelompok referensi dapat 

dikelompokkan dalam kelompok keanggotaan (membership group) 

dan kelompok aspirasi (aspiration group). Kelompok keanggotaan 

dibagi menjadi kelompok formal dan informal serta kelompok primer 

dan sekunder. Kelompok aspirasi juga dibagi menjadi kelompok 

dimana seseorang masuk menjadi anggotanya (anticipatory groups) 

dan kelompok dimana seseorang hanya menjadi pengagumnya 

(symbolic groups). 

e). Keluarga 

Pengambilan keputusan dalam keluarga tidak hanya melibatkan satu 

orang saja, sehingga beberapa faktor yang tidak dipertimbangkan oleh 

perilaku perorangan menjadi penting. Setiap faktor dimainkan oleh 

anggota keluarga yang berbeda dalam pengambilan keputusan. 

Anggota keluarga memiliki peran yang berbeda dalam pengambilan 

keputusan.  

f). Situasi 

Situasi adalah faktor lingkungan yang penting yang secara langsung 

mempengaruhi konsumen dalam pemilihan merek. Hal itu akan 

mempengaruhi strategi pemasaran dengan cara mana pasar 

disegmentasikan, produk ditempatkan dan diiklankan. 

Mempertimbangkan situasi dalam pengembangan strategi pemasaran 

digunakan untuk mengetahui sifat variabel-variabel situasi. Sehingga 

bila situasi diketahui, maka dapat dipertimbangkan bagaimana 

mengembangkan situasi yang ada untuk mengukur perilaku konsumen 

dalam situasi yang berbeda. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut 

Kotler (2000: 223) adalah “faktor kebudayaan, kelas sosial, pribadi, dan 

psikologis”. 

1). Faktor Budaya  terdiri dari: 

a). Kultur ( kebudayaan) 

Kebudayaan menurut  Kotler (2000: 224) “Adalah determinan paling 

fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang”. Kebudayaan 
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menyangkut semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat.  

b). Sub Kultur 

Setiap budaya memiliki kelompok-kelompok sub budaya yang lebih 

kecil, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. Sub budaya memiliki empat macam yaitu: 

kelompok-kelompok kebangsaan, kelompok-kelompok keagamaan, 

kelompok-kelompok ras dan wilayah-wilayah geografis. Manajemen 

pemasaran harus memahami adanya perbedaan di dalam sub budaya 

masing-masing masyarakat. Dalam sub budaya yang berbeda maka 

menyebabkan berbeda pula perilaku konsumennya. 

c). Kelas Sosial 

Menurut Kotler (2000: 226) “Kelas sosial adalah bagian-bagian yang 

relatif homogen dan tetap dalam sebuah masyarakat, yang tersusun 

secara hirarkis dan anggota-anggotanya memiliki tata nilai, minat dan 

perilaku yang mirip”.  

Kelas sosial memiliki beberapa karakter menurut Kotler (2000: 226) 

antara lain sebagai berikut: 

(1). Orang-orang dalam masing-masing kelas sosial tertentu cenderung 
untuk berperilaku yang lebih mirip daripada orang-orang dari dua 
kelas sosial yang berbeda. 

(2). Orang-orang dipandang mempunyai posisi yang lebih tinggi atau 
rendah menurut kelas sosial mereka. 

(3). Kelas sosial seseorang ditandakan oleh sejumlah variabel, seperti 
pekerjaan, penghasilan, kekayaan, pendidikan, dan orientasi nilai, 
dan bukan oleh salah satu variabel tunggal tertentu. 

(4). Individu-individu dapat bergerak dari satu kelas sosial ke yang lain  
-- naik atau turun -- selama hidup mereka.  

  
2). Faktor Sosial 

a). Kelompok acuan 

Perilaku seseorang sering dipengaruhi oleh berbagai kelompok. 

Menurut Kotler (2000: 227) “Sebuah kelompok referensi bagi 

seseorang adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang”. 

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok referensi dari para 
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konsumen sasaran mereka. Seseorang dipengaruhi oleh kelompok 

referensinya sekurang-kurangnya melalui tiga cara yaitu: kelompok 

referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru, 

mempengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang karena secara 

normal orang menginginkan untuk menyesuaikan diri, dan kelompok 

referensi tersebut menciptakan suasana untuk penyesuaian yang dapat 

mempengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk atau jasa. 

Pada dasarnya dalam kelompok referensi terdapat opinion leaders di 

mana pendapat atau ide dari opinion leaders dapat mempengaruhi 

anggota dalam pemilihan produk sehingga pemasar harus mengetahui 

siapa opinion leaders dalam kelompok referensi tersebut. 

 

b). Keluarga 

Para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perilaku pembeliannya. Menurut Kotler (2000: 230) “Keluarga adalah 

organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat 

dan telah diriset secara ekstensif”. Biasanya peran seseorang yang 

menjadi pelindung keluarga berpengaruh langsung terhadap tingkah 

laku pembelian. Ada dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli 

yaitu keluarga sebagai sumber inspirasi dan keluarga sebagai sumber 

keturunan. Oleh karena itu pemasar harus mengetahui sebenarnya 

anggota keluarga yang bertindak sebagai pengambil inisiatif, penentu, 

pembeli atau siapa yang mempengaruhi suatu keputusan dalam 

membeli produk. 

c). Peranan dan Status 

Menurut Kotler (2000: 231) “Posisi orang dalam setiap kelompok 

dapat didefinisikan dalam istilah peran dan status”. Sebagai makhluk 

sosial manusia dalam menjalani hidupnya bekerja sama dengan 

manusia lain. Dalam masyarakat tentunya seseorang akan mempunyai 

sebuah peran dan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran itu. 

Setiap peran akan membawa status atau kedudukan tertentu. Dalam 
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mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tertentu seseorang 

akan mengaitkannya dengan peran dan status yang dimiliki dalam 

masyarakat. 

3). Faktor Pribadi 

a). Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli suatu barang dan jasa selalu berubah-ubah selama 

hidupnya karena hal ini terkait dengan tahap daur hidup yang 

dilaluinya dan usianya. 

b). Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya, 

sehingga para pemasar perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok 

pekerjaan atau jabatan yang ada pada suatu masyarakat tertentu. 

c). Keadaan ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan 

produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang 

dapat dibelanjakan, tabungan dan milik kekayaan, kemampuan 

meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran. Para pemasar barang-

barang yang banyak tergantung pada pendapatan perlu memperhatikan 

secara terus menerus kecenderungan dalam pendapatan pribadi, 

tabungan dan suku bunga piutang. 

d). Gaya hidup 

Menurut Kotler (2000: 233) “Gaya hidup adalah pola hidup seseorang 

dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, 

minat dan pendapat (opini) yang bersangkutan”. Gaya hidup 

melukiskan keseluruhan kepribadian yang berinteraksi dengan 

lingkungannya, sehingga gaya hidup itu akan mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. 

e). Kepribadian dan konsep-pribadi 

Menurut Kotler (2000: 235) “Kepribadian adalah karakteristik 

psikologis yang berbeda dari seseorang, yang menyebabkan tanggapan 

yang relatif  konsisten dan tetap terhadap lingkungannya”. Kepribadian 
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dapat menjadi variabel yang bermanfaat untuk menganalisi perilaku 

pembeli dan berdasarkan hal itu kepribadian dapat diklasifikasi, 

dianalisis kuat lemahnya korelasi antara tipe kepribadian tertentu 

dengan pilihan produk atau merek tertentu.   

4). Faktor Psikologis 

a). Motivasi 

Menurut Longenecker, Justin G., Carlos W. Moore dan J. William 

Petty (2001: 350) mendefinisikan “Motivasi sebagai kekuatan yang 

mengatur dan memberikan arah pada ketegangan yang disebabkan oleh 

kebutuhan yang tak terpenuhi. Motif  yang ada pada seseorang akan 

mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai 

sasaran kepuasan. Sebenarnya tingkah laku konsumen itu dimulai 

dengan adanya motif atau motivasi. Bagi pemasar penting untuk 

mengetahui motif pembelian seseorang terhadap suatu produk atau 

penjual tertentu, sebab ini akan mempengaruhi program pemasaran 

perusahaan.   

b). Persepsi 

Pandangan seseorang terhadap situasi yang dihadapinya akan 

mempengaruhi orang yang bersangkutan dalam bertindak. Menurut 

Kotler (2000: 241) “Pandangan dapat dirumuskan dalam arti sebagai 

proses seorang individu memilih mengorganisasi, dan menafsirkan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang 

bermakna tentang dunia”. Orang dapat mempunyai pandangan yang 

berbeda tentang obyek rangsangan yang sama karena tiga proses yang 

berkenaan dengan pandangan yaitu penerimaan rangsangan secara 

selektif, perubahan makna informasi secara selektif, dan mengingat 

sesuatu secara selektif. 

c). Pengetahuan 

Menurut Kotler (2000: 242) “Ketika orang-orang bertindak, mereka 

belajar, Pengetahuan menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu 

individu yang berasal dari pengalaman”. Teori pengetahuan 
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mengajarkan para pemasar bahwa mereka dapat menciptakan 

permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan 

dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang memotivasinya, dan 

memberikan penguatan yang positif. 

d). Kepercayaan dan Sikap Pendirian 

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi 

pandangan dan perilaku pembelian konsumen. Menurut Kotler (2000: 

243) “Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut 

seseorang mengenai suatu hal”. Seseorang dalam memilih suatu 

produk maupun tempat penjualannya dipengaruhi oleh kepercayaan 

seseorang tersebut, maka sebisa mungkin perusahaan harus dapat 

meyakinkan kepada konsumennya sehingga konsumen akan menaruh 

kepercayaan pada perusahaan tersebut. Sedangkan pendirian menurut 

Kotler (2000: 243) “Evaluasi kognitif yang menguntungkan atau tidak, 

perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang mapan dari 

seseorang terhadap suatu obyek atau ide”. Pendirian mendorong 

seseorang untuk berperilaku kosisten terhadap suatu obyek yang 

sejenis. Dapat disimpulkan bahwasanya kepercayaan merupakan 

pemikiran seseorang tentang sesuatu hal sedangkan sikap pendirian 

merupakan keputusan seseorang untuk bertindak terhadap suatu obyek 

atau ide yang sejenis secara terus-menerus.  

  

B. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk 

dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Dalam keputusan pembelian kartu simPATI dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari 

segi Kartu simPATI dipengaruhi oleh faktor bauran pemasaran sedangkan dari 

segi konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widodo (2004) dengan judul 

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian 
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Rokok Sampoerna A Mild di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali 

Th. 2004 menyebutkan bahwa faktor bauran pemasaran, sosial, pribadi, kejiwaan 

dan kebudayaan  merupakan indikator yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memudahkan penelitian, maka disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian kartu simPATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauran Pemasaran 
a. Produk 
b. Harga 
c. Promosi 
d. Distribusi 

Budaya 
b. Kultur 
c. Sub kultur 
d. Kelas sosial 

Sosial 
a. Kelompok acuan 
b. Keluarga 
c. Peran dan status 

Pribadi 
a. Usia dan tahap siklus hidup 
b. Pekerjaan 
c. Keadaan ekonomi 
d. Gaya hidup 
e. Kepribadian dan konsep-

pribadi 

Psikologis 
a. Motivasi 
b. Persepsi 

Keputusan 
pembelian kartu 

simPATI 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

 

Dari kerangka berpikir di atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian kartu simPATI dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bauran Pemasaran 

a. Produk  

 

 

b. Harga 

 

c. Promosi 

 

 

d. Distribusi 

 

 

: kartu simPATI merupakan produk yang pertama kali ditawarkan 

ke masyarakat. Hal ini menjadi acuan bagi calon konsumen 

untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

: harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan sesuai dengan 

keunggulan dan kualitas yang ada pada produk. 

:  promosi yang gencar dan menarik mampu merangsang minat 

mahasiswa untuk memilih kartu simPATI sebagai sarana dalam 

berkomunikasi. 

: pendistribusian yang baik dan merata di berbagai wilayah, 

membuat kartu simPATI tidak pernah kehabisan stock di pasar. 

Dengan kata lain mahasiswa mudah mendapatkannya. 

2. Budaya 
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a. Kultur 

 

 

 

b. Sub Kultur 

 

 

c. Kelas Sosial

  

: Mahasiswa sudah terbiasa dengan fitur-fitur yang 

disediakan kartu simPATI, mereka merasa nyaman dan 

cocok terhadap produk ini sehingga tidak berpaling 

terhadap produk lain.   

: beberapa komunitas tertentu memiliki kecenderungan untuk 

memilih produk ini karena kesamaan adat istiadat, tempat 

tinggal, agama, dll. 

: kelas sosial pada setiap orang berbeda-beda, berdasarkan 

pendapatan, kedudukan dan pendidikan. Hal ini 

berpengaruh terhadap keputusan pembeliannya termasuk 

kalangan mahasiswa.  

3. Sosial 

a. Kelompok 

Acuan 

 

 

b. Keluarga 

 

 

c. Peran dan 

Status 

: beberapa individu yang mengelompok memiliki pemikiran 

yang terhegomoni terhadap satu keinginan dan kebutuhan 

tentang adanya suatu produk tertentu, dalam hal ini kartu 

simPATI. 

: adanya pengaruh dari orang yang berperan dalam keluarga 

ikut mempengaruhi pemilihan seseorang dalam melakukan 

pembelian. 

: mahasiswa dengan berbagai aktivitasnya memilih produk 

ini karena dianggap mampu memberikan kepuasan dengan 

kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi. 

4. Pribadi 

a. Usia dan 

Tahap Siklus 

Hidup 

b. Pekerjaan 

 

c. Keadaan 

Ekonomi 

 

: usia mahasiswa yang penuh dengan aktivitas dan energi 

yang berlebihan mampu diwakili dengan produk ini 

berdasarkan dengan pelayanan dan fitur-fiturnya. 

: aktivitas pada setiap mahasiswa berbeda-beda berpengaruh 

terhadap pembelian produk ini.  

: Tiap mahasiswa memiliki kemampuan finansial yang 

berbeda, hal ini berpengaruh terhadap pengeluarannya 

termasuk dalam pembelian kartu simPATI. 
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d. Gaya Hidup 

 

 

 

e. Kepribadian 

dan Konsep-

Pribadi 

: gaya hidup mahasiswa cenderung mengarah pada 

trendsetter yang tengah ada dan berkembang, dan image 

positif yang melekat pada produk ini membuat mereka 

memilihnya.  

: Tiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu 

juga terhadap pembelian produk ini. Ada kecenderungan  

individu yang terlanjur menyukai dan mantap memakai 

produk yang dipilih tanpa memperdulikan kelebihan dan 

kekurangannya. 

5. Psikologis 

a. Motivasi 

 

 

 

b. Persepsi  

 

 

c. Pengetahuan 

 

 

d. Kepercayaan 

dan Sikap-

Pendirian 

: Tiap individu memiliki dorongan dalam dirinya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Produk ini diyakini mampu untuk 

memenuhi keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan 

kebutuhan. 

: persepsi dan pola pandang konsumen terhadap produk ini 

dipengaruhi oleh image positif terhadap produk simPATI 

melalui berbagai media yang dipakai. 

: pengalaman seseorang atau orang terdekat menjadi 

pelajaran bagi tiap individu dalam mengambil keputusan 

termasuk keputusan membeli kartu simPATI. 

: rasa percaya terhadap produk yang sudah melekat selama 

beberapa waktu ikut berpengaruh dan cenderung tidak 

berubah untuk tetap memilih produk ini. 

 

 

C. HIPOTESIS 

 

Hipotesis menurut Sugiyono (1999:51) adalah “Jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Diduga bahwa faktor bauran pemasaran, budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi memiliki pengaruh positif dalam keputusan pembelian kartu 

simPATI pada mahasiswa FKIP UNS kampus Kentingan, Surakarta 

Tahun 2006. 

2. Diduga bahwa faktor budaya merupakan faktor yang paling dominan 

berpengaruh positif dalam keputusan pembelian kartu simPATI pada 

mahasiswa FKIP UNS kampus Kentingan, Surakarta Tahun 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, 

keterangan-keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian 

serta sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Tempat yang akan 

digunakan sebagai tempat penelitian adalah FKIP UNS yang berkampus di Jl.Ir. 

Sutami 36A Kentingan, Surakarta. 

 

2. Waktu Penelitian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 31 

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2006 sampai selesai yang 

meliputi persiapan penelitian sampai penyusunan laporan penelitian (lampiran 1).  

 

B. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian menurut Sutrisno Hadi (2002: 4) merupakan “ Usaha 

untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan, usaha mana 

yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”. Dalam penelitian 

ini akan digunakan metode penelitian deskriptif dengan alasan bahwa metode 

deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan. Winarno 

Surakhmad (1998: 139) mengemukakan: 

Metode penelitian diskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada masa 
sekarang, karena banyak sekali ragam penyelidikan demikian, metode 
penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup teknik 
dekriptif. Diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa 
dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, dengan teknik 
interview, angket, observasi atau dengan test, studi kasus, studi komparatif, 
studi waktu dan gerak, analisis kuantitatif, studi kooperatif dan operasional. 

 
 Alasan digunakan metode deskriptif dalam penelitian ini karena peneliti 

bermaksud untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang.  

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

Untuk menguji hipotesis dan pokok permasalahan yang akan dipecahkan, 

terlebih dahulu harus melihat keseluruhan obyek yang akan dikenai dalam 

penelitian tersebut.  

1. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108) “Populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian”, sedangkan pengertian populasi menurut Sugiyono (2005: 55) 

adalah : “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subyek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu sebagai 
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sumber data  dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa FKIP UNS yang berada di Kampus Kentingan sebanyak 4043 

mahasiswa yang terdiri dari 15  program studi.  

2. Sampel 

Seorang peneliti tidak mungkin untuk meneliti keseluruhan populasi jika 

populasi tersebut dalam jumlah besar, sehingga seringkali peneliti terpaksa 

menggunakan sebagian saja dari populasi yang dipandang representatif terhadaap 

populasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 109 ) “ Sampel adalah 

sebagian atau wakil yang diteliti”. 

Sedangkan menurut Maholtra (2002: 234) syarat jumlah sampel yang 

diambil dalam analisis faktor adalah ”minimal empat atau lima kali jumlah 

variabel”. Pendapat lain dari J. Supranto (2001: 99) bahwa” Banyaknya responden 

bisa lima atau sepuluh kali misalkan dalam satu kuesioner dimuat 15 butir, 

banyaknya responden yang harus mengisi kuesioner antara 75 orang sampai 150 

orang”. Berdasarkan pendapat di atas butir dalam kuesioner sama dengan variabel. 

Banyaknya butir kuesioner dalam penelitian ini adalah 19, maka sampel yang 

diambil sebesar 5 x 19 = 95 responden.  Sampel sebanyak 95 ini dianggap sudah 

mewakili populasi mengingat dana, waktu dan tidak semua mahasiswa FKIP UNS 

menggunakan kartu simPATI.   

  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sutrisno Hadi (2002: 222) “Sampling adalah cara atau teknik 

yang digunakan untuk mengambil sampel”. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik nonrandom sampling. Menurut Sutrisno Hadi 

(2002: 225) “Dalam nonrandom sampling tidak semua individu dalam populasi 

diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel”. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Quota sampling 

dengan cara accidental sampling. Quota Sampling yaitu penarikan sampel 

dilakukan dengan cara mengambil subyek, dimana jumlah subyek yang akan 

diselidiki ditetapkan terlebih dahulu. Accidental sampling yaitu hanya individu-

individu atau grup-grup yang kebetulan dijumpai saja atau yang dapat dijumpai 

saja yang diselidiki. Dalam hal ini adalah mahasiswa FKIP UNS yang berada di 

kampus kentingan dari berbagai jurusan yang diambil secara merata dan yang 
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kebetulan ditemui peneliti sebagai pengguna kartu simPATI, maka mahasiswa 

tersebut dapat dipakai sebagai sumber data.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dari responden dengan mengajukan daftar pertanyaan atau 

kuesioner tentang perilaku konsumen. Dalam penelitian ini jenis datanya adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu simPATI yang 

diperoleh dari konsumen (pengguna kartu simPATI). Sedangkan sumber data yang 

digunakan adalah orang (person).  

2. Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran menurut Sugiyono (1999: 84) merupakan 

“Kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila 

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”. Skala 

penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Bentuk skala 

likert yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Sangat setuju (SS)  bobot nilai 4 

b. Setuju (S)   bobot nilai 3 

c. Tidak setuju (TS)  bobot nilai 2 

d. Sangat tidak setuju (STS)   bobot nilai 1 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Angket atau Kuesioner 

Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan 

daftar pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang 

hal-hal yang diketahui responden. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) 

menyatakan bahwa “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui”. 

Adapun jenis-jenis angket menurut Suharsimi Arikunto (2002:128) 

adalah sebagai berikut: 
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1). Dipandang dari cara menjawab, ada: 
a). Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 
b). Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih. 
2). Dipandang dari jawaban yang diberikan, ada: 

a). Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya 
sendiri. 

b). Kuesioner tidak langsung, yaitu responden menjawab tentang orang 
lain. 

3). Dipandang dari bentuknya, ada: 
a). Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 

kuesioner tertutup. 
b). Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 
c). Chek list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda check (V) pada kolom yang sesuai. 
d). Rating Scale ( Skala Bertingkat ), yaitu sebuah pertanyaan diikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai 
dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. 

 
Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1). Berdasarkan cara menjawab responden, termasuk jenis angket tertutup 

sehingga responden tinggal memilih option yang telah disediakan. 

2). Berdasarkan jawaban yang diberikan, termasuk jenis angket langsung  

3). Berdasarkan bentuknya, termasuk jenis angket skala bertingkat 

Seseorang yang akan menggunakan angket untuk penelitiannya harus 

mempersiapkan langkah-langkah menyusun angket. Menurut Sutrisno Hadi 

(2000) sebagai berikut: 

a). Menyusun matrik spesifikasi data 

b). Menyusun angket 

c). Try Out 

d). Revisi Angket 

e). Memperbanyak angket 

Sebelum angket dibuat, maka penulis menyusun langkah-langkah 

penyusunan angket penelitian sebagai berikut: 

1). Menetapkan tujuan 

Menetapkan tujuan angket terlebih dahulu akan memberikan arah dalam 

pengumpulan data., untuk mendapat item-item pertanyaan yang sesuai 
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dengan komponen yang ada untuk memperoleh data tentang faktor-faktor 

apa sajakah yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu simPATI 

2). Menyusun matrik spesifikasi data/ indikator 

Penyusunan indikator dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan 

yang diungkapkan dalam angket termasuk batasan konsep yang akan 

diteliti.  

3). Menyusun kisi-kisi angket 

Menyusun kisi-kisi angket ditujukan agar penyusunan butir-butir item 

dapat menyebar pada seluruh variabel maupun indikator yang telah 

ditetapkan. 

4). Merumuskan item angket 

Merumuskan item angket dengan menggunakan kata-kata yang 

menunjukkan indikator yang telah ditetapkan. 

5). Uji coba angket 

Uji coba angket ditujukan untuk mengetahui kelemahan angket yang telah 

dibuat termasuk berbagai kesulitan yang ada, serta mengetahui validitas 

dan reliabilitas. Adapun syarat-syarat validitas dan reabilitas angket adalah 

sebagai berikut: 

 

 

a). Validitas Angket 

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 

diungkapkan. Sebuah instrumen valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dengan tepat dan 

benar. 

Tingkat validitas menggunakan formula korelasi produk moment dari 

Pearson dengan angka kasar seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi 

Arikunto (2002: 146) sebagai berikut: 

Rxy = 
{ }{ }2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN

å-åå-å

åå-å
 

Keterangan: 

Rxy = koefisien korelasi yang dicari 
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Y = skor total  

X = skor total tiap-tiap item 

N = jumlah responden 

Hasil dari r xy  dikorelasikan dengan tabel harga kritis product moment, 

apabila r hitung > r tabel dengan taraf signifikasi 5%, maka instrumen 

valid begitu juga sebaliknya.  

Pada taraf signifikasi 5% dengan n = 30 maka diperoleh rtabel sebesar 

0,361. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa korelasi tiap 

item dengan total item memiliki nilai di atas harga tabel sebesar 0,361. 

Oleh karena itu disimpulkan bahwa seluruh item angket dinyatakan 

sudah  valid.  Perhitungan  lebih  lengkapnya  dapat  dilihat  pada 

lampiran 6. 

b). Reliabilitas Angket 

Instrumen dikatakan reliabel apabila suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Guna 

mencari reliabilitas peneliti menggunakan rumus Alpha, menurut 

Suharsimi Arikunto (2002: 171) sebagai berikut: 

r11 = ú
û

ù
ê
ë

é å
-úû

ù
êë
é

- 2

2

1
1 t

b

k
k

s
s

             

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan soal 

2
bså  = jumlah varian soal 

2
ts  = varian total 

Kemudian hasil dari r11  dikonsultasikan dengan tabel product 

moment, apabila hasil yang diperoleh r hitung > r tabel  dengan taraf 

signifikansi 5%, maka angket tersebut reliabel. 

Dengan menggunakan rumus alpha dengan taraf signifikansi 5% 

dengan n = 30 diperoleh rtabel sebesar 0,361. Hasil perhitungan 

diketahui bahwa harga r11 untuk seluruh variabel penelitian memiliki 
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harga di atas harga tabel sebesar 0,361. Karena r11 > rtabel maka seluruh 

item yang terdapat pada kuesioner adalah reliabel. Perhitungan lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.   

6). Revisi 

Revisi dilakukan setelah mengetahui hasil dari uji coba angket yang telah 

disebarkan kepada responden uji coba, jika ada item yang tidak valid maka 

perlu diadakan revisi atau dihilangkan. Dalam penelitian ini tidak ada item 

yang dihilangkan, karena dari hasil uji coba angket semua item dinyatakan 

valid.  

7). Memperbanyak angket  

Setelah diadakan revisi langkah selanjutnya adalah memperbanyak angket 

sebanyak responden. Kemudian angket disebarkan kepada responden 

tersebut, dihimpun kembali dan dianalisis hasilnya. 

 Alasan penelitian ini menggunakan angket sebagai alat atau teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1). Mengingat jumlah responden atau populasi yang banyak dan untuk 

menghemat waktu, biaya dan tenaga. 

2). Responden dapat menjawab dan mempertimbangkan dengan matang, 

karena ada kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu. 

3). Dengan angket responden dapat lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan, 

karena tidak terpengaruh oleh sikap dan kehadiran peneliti secara 

langsung. 

4). Data yang terkumpul lebih mudah untuk dianalisis karena pertanyaan yang 

diajukan sama dan telah ditentukan terbih dahulu  standar nilainya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penalitian ini adalah analisis 

faktor. Menurut Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono (2002: 248) “Analisis faktor 

pada prinsipnya digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas 

sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor”. 

Dan rumus yang digunakan dalam analisis faktor adalah: 
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Xi = AiF1 + AiF2+ AiF3+…. + AimFm+ ViUi 

Xi = AiF1 + AiF2+ AiF3+ AiF4+ AiF5+ ViUi 

Dimana: 

Xi  = variabel standart ke 1 

Aij = koefisien regresi berganda dari variabel i pada faktor umum (common 

    factor j) 

F1 = faktor Bauran Pemasaran 

F2 = faktor Budaya 

F3 = faktor Sosial 

F4 = faktor Pribadi 

F5 = faktor Psikologis 

Vi = koefisien standart regresi dari variabel i pada faktor khusus i 

Ui = faktor khusus bagi variabel i 

Faktor-faktor khusus berkorelasi antara satu dengan lainnya, juga tidak 

ada korelasinya dengan faktor umum. Faktor-faktor umum dapat dinyatakan 

sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel yang akan diamati. Persamaannya 

adalah: 

Fi = Wi1X1+ Wi2X2+ Wi3X3+ …. WkX  

F1 = Wi1X1+ Wi2X2+ Wi3X3+ Wi4X4 

F2 = Wi5X5+ Wi6X6+ Wi7X7 

F3 = Wi8X8+ Wi9X9+ Wi10X10 

F4 = Wi11X11+ Wi12X12+ Wi13X13+ Wi14X14+ Wi15X15 

F5 = Wi16X16+ Wi17X17+ Wi18X18+ Wi19X19  

Dimana: 

F1 = faktor Bauran Pemasaran 

F2 = faktor Budaya 

F3 = faktor Sosial 

F4 = faktor Pribadi 

F5 = faktor Psikologis 

Wi = bobot atau koefisien nilai faktor 

X1 = produk 

X2 = harga 

X3 = promosi 
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X4 = distribusi 

X5 = kultur 

X6 = sub kultur 

X7 = kelas sosial 

X8 = kelompok acuan 

X9 = keluarga 

X10 = peran dan status 

X11 = usia dan tahap siklus hidup 

X12 = pekerjaan 

X13 = keadaan ekonomi 

X14 = gaya hidup 

X15 = kepribadian dan konsep-pribadi 

X16 = motivasi 

X17 = persepsi 

X18 = pengetahuan 

X19 = kepercayaan dan sikap pendirian 

 

Adapun langkah-langkah analisis faktor menurut Naresh K., Maholtra 

(2002: 647) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulate the problem 

Construct the Correlation Matrix 

Determine the Number of Factor 

Rotate Factors 

Interpret Factors 

Select Surrogate 
Variables 

Calculate Factor 
Scores 

Determine Model Fit 
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Gambar 4. Langkah-langkah Analisis Faktor 

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah ( Formulate the Problem) 

Dalam langkah ini menjelaskan rasional tujuan penelitian menggunakan 

analisis faktor, kemudian menentukan variabel yang akan diteliti dalam hal ini 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu simPATI. 

b. Menyusun matriks Korelasi ( Construct the Corelation Matrix ) 

Dalam uji ini akan dikeluarkan variabel yang hampir tidak ada korelasi 

atau koefisien korelasi < 0,5. pada tahap ini juga dilakukan Barlett’s Test of 

Sphericity dan uji Keiser Meyer Olkin (KMO). Uji Barllet’s digunakan untuk 

menguji hipotesis  (Ho) yang menyatakan semua variabel tidak berhubungan satu 

sama lainnya. Sedangkan uji  KMO dimaksudkan untuk mengukur apakah secara 

umum analisis faktor layak digunakan. Nilai KMO antara 0,5 – 1,0 mempunyai 

indikasi bahwa analisis faktor layak digunakan. Variabel yang koefisien korelasi  

< 0,5 dikeluarkan untuk proses analisis lebih lanjut. 

c. Menentukan jumlah faktor ( Determine the Number of Factor ) 

Terdapat sejumlah model untuk melakukan ekstraksi dalam analisis 

faktor, namun dalam penelitian ini  metode yang akan digunakan adalah dengan 

teknik Principal Component Analysis (PCA) diharapkan dapat diperoleh hasil 

yang memaksimalkan prosentase varian yang mampu dijelaskan oleh model. Pada 

tahap ini akan diketahui sejumlah faktor yang akan diterima atau layak mewakili 

seperangkat variabel yang dianalisis dengan melihat besarnya nilai eigenvalue, 

percent of varian dan commulative percent. Jika eigenvalue lebih kecil dari 1,0 

maka faktor tidak dipertimbangkan. 

d. Rotasi faktor ( Rotate Factor ) 

Jika dari matrik sulit diinterpretasikan maka perlu rotasi faktor untuk 

memperjelas loading dalam setiap faktor sehingga mudah diinterpretasikan. Jika 

variabel memiliki faktor loading lebih besar sama dengan 0,50 maka variabel 
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berperan, tetapi sebaliknya jika loading lebih kecil sama dengan 0,50 maka 

dikeluarkan, selain itu juga bahwa faktor menjadi pertimbangan apabila percent of 

variance lebih besar dari 0,5 dan commulative variannya minimum 60%. 

e. Menginterpretasikan faktor ( Interpret Factors ) 

Dalam menginterpretasikan faktor dengan pertimbangan initial factor 

matrix, eligenvalue, percent of varians dan faktor loading minimum. Dari kriteria 

faktor loading minimal dapat ditentukan variabel masuk faktor mana sehingga 

dapat teridentifikasi nama variabel yang bergabung. 

f. Penentuan model yang tepat ( Determine Model Fit ) 

Langkah yang terakhir adalah menentukan model yang tepat berdasarkan 

asumsi pokok dalam analisis bahwa korelasi diantara variabel dapat dihubungkan 

dengan faktor umum. Maka korelasi antar variabel dapat direproduksi dari 

estimasi korelasi di antara variabel dan faktor tersebut. 

Dan perbedaan antar korelasi dan reproduksi korelasi dapat diketahui 

tingkat ketepatan modelnya. Jika terdapat banyak sekali nilai residual berarti ada 

indikasi bahwa faktor tersebut tidak dapat menyediakan model yang baik. 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini diuji sejumlah variabel yang diduga merupakan 

variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu simPATI pada 

mahasiswa FKIP UNS yang berada di kampus kentingan, Surakarta Tahun 2006. 

Variabel-variabel tersebut berjumlah 19 yang mengelompok dalam lima faktor. 

Besarnya skor maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari hasil 

penelitian dengan instrumen pengumpulan data berupa angket dari 95 responden 

terangkum dalam tabel 1 (Deskripsi Statistik Variabel Penelitian). 

Tabel 2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian. 

Variabel N Skor Minimum 
Skor 

Maksimum 
Mean 

Standar 
Deviasi 

Produk (X1) 95 1 4 18,20 2,879 
Harga (X2) 95 1 4   6,09 1,177 
Distribusi (X3) 95 1 4   9,05 1,659 
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Promosi (X4) 95 1 4 28,66 4,931 
Kultur (X5) 95 1 4   8,29 2,026 
Sub Kultur (X6) 95 1 4   5,69 1,407 
Kelas Sosial (X7) 95 1 4   5,38 1,431 
Kelompok Acuan (X8) 95 1 4   7,05 1,771 
Keluarga (X9) 95 1 4   7,96 1,217 
Peran dan Status (X10) 95 1 4   5,00 1,176 
Usia dan Tahap Siklus 
Hidup (X11) 

95 1 4   5,55 1,351 

Pekerjaan (X12) 95 1 4   7,60 1,975 
Keadaan Ekonomi (X13) 95 1 4   4,96 1,148 
Gaya Hidup (X14) 95 1 4 18,81 3,022 
Kepribadian dan 
Konsep-Pribadi (X15) 

95 1 4 11,57 1,790 

Motivasi (X16) 95 1 4   9,02 1,760 
Persepsi (X17) 95 1 4   5,58 1,058 
Pengetahuan (X18) 95 1 4   8,16 1,794 
Kepercayaan dan Sikap-
Pendirian (X19) 

95 1 4   8,93 1,684 

Sumber data diolah: lampiran 12. 

Berdasarkan tebel di atas dapat dijelaskan bahwa skor minimum dan 

maksimum merupakan hasil dari ringkasan data yang diperoleh setelah 

penyebaran angket pada responden melalui pengukuran skala likert. Skor tertinggi 

dari semua variabel adalah 4 (Sangat Setuju) dan skor terendah untuk semua 

variabel adalah 1 (Sangat Tidak Setuju). 

Seluruh Variabel yang ada menunjukkan bahwa nilai Standar Deviasinya 

lebih kecil dari Mean, ini berarti semakin kecil nilai Standar Deviasinya semakin 

dekat nilai variabel terhadap Mean atau berada di sekitar Mean (normal). Hal ini 

berarti bahwa data tersebut telah siap digunakan untuk proses pengolahan data 

selanjutnya (analisis faktor).       

 

2. Matriks Korelasi 

Mariks korelasi pada dasarnya merupakan koefisien korelasi antar 

variabel dan sebagai bahan baku dari analisis faktor. Analisis awal digunakan 

untuk mengetahui ukuran kecukupan sampling suatu variabel. Matriks korelasi 

yang memiliki kecukupan sampling lebih dari 0,50 saja yang dilibatkan dalam 

analisis tahap selanjutnya. Berdasarkan tabel anti image matriks yang pertama, 

ada harga MSA yang kurang dari 0,5 yaitu X8 (0,356) dan X9 (0,482), karena itu 
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variabel tersebut dikeluarkan dari analisis dan pengujian diulang tanpa 

memasukkan variabel X8 dan X9. Tabel MSA hasil analisis yang kedua, 

menunjukkan masih ada harga MSA yang kurang dari 0,5 yaitu X6 (0,497), 

karena itu variabel tersebut dikeluarkan dari analisis dan pengujian diulang tanpa 

memasukkan variabel X8, X9, dan X6. Hasil analisis yang ketiga dapat dilihat 

dari tabel MSA sudah tidak ada harga MSA yang kurang dari 0,5, karena itu 

selain variabel X8, X9, dan X6 dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada lampiran 14. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

1. Uji Prasyarat 

Uji Prasyarat yang digunakan dalam proses analisis faktor antara lain 

sebagai berikut: 

a. Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Dari anti-image matrik dapat diketahui bahwa ada 3 variabel yang 

dihilangkan. Hal ini dikarenakan dalam anti-image 3 variabel (X6, X8, X9) 

tersebut lebih kecil dari 0,5, maka untuk keperluan analisis faktor lebih lanjut 

hanya ada 16 variabel yang dapat digunakan. Jadi dalam analisis faktor tentang 

MSAnya harus X > 0,5. 

b. Keiser Meiyer Olkin (KMO) 

Uji KMO untuk mendeteksi apakah secara umum analisis faktor layak 

digunakan. Nilai KMO yang tinggi antara 0,5 - 1,0 mempunyai indikasi bahwa 

analisis faktor layak untuk digunakan. Dalam analisis yang ketiga diketahui 

bahwa KMO Measure of Sampling Adiquacy adalah sebesar 0,823 lebih besar dari 

0,5, maka analisis faktor layak digunakan.  

c. Uji Model 

Untuk menguji ketepatan model dapat diperoleh dari reproduce 

correlation dengan rumus: 

[ p (p-1) ] : 2 = [16* (16-1) : 2 = 240: 2 = 120 

Dari perhitungan tersebut dapat dihitung banyaknya residu dengan nilai 

absolute kurang dari 0,05 yaitu = 120-62 = 58, karena koofisien korelasi yang 
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tidak berubah (58) lebih kecil daripada yang berubah (62) maka model yang 

dihasilkan dari analisis faktor ini adalah kurang tepat. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Penentuan Jumlah Faktor 

Penentuan jumlah faktor menggunakan metode Principle Component 

(PC) untuk melakukan ekstraksi faktor untuk mengelompokkan sebanyak P buah 

variabel manjadi Q buah variabel. Syarat untuk menentukan banyaknya faktor 

berdasarkan besarnya nilai eigenvalue >1,0. Nilai eigenvalue merupakan total 

variansi yang terdapat pada masing-masing faktor.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ternyata yang mempunyai 

eigenvalue lebih dari 1 ada sebanyak 4 faktor, sehingga dengan demikian 

banyaknya faktor hanya dapat ditentukan sebanyak 4 faktor. Faktor pertama yang 

mempunyai eigenvalue tertinggi mempunyai kemampuan menjelaskan yang lebih 

tinggi dibandingkan faktor kedua dan seterusnya. Faktor yang dihasilkan setelah 

analisis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu 

simPATI pada mahasiswa FKIP UNS yang berada di kampus Kentingan, 

Surakarta Tahun 2006. Setelah dilakukan analisis faktor, faktor-faktor yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Penentuan Jumlah Faktor 

Variabel Eigenvalues % of Variance 
Cumulative % of 

variance Faktor 

X2 = Harga 6,130 38,314 38,314 
X3 = Promosi    
X4 = Distribusi    
X19 = Kepercayaan dan 
Sikap-Pendirian    

1 
 
 
 

 
X5 = Kultur 1,715 10,176 40,030 
X14 = Gaya Hidup     
X16 = Motivasi    
X17 = Persepsi    
X18 = Pengetahuan    

2 
 
 
 

 
X1 = Produk 1,337 8,355 57,385 
X10 = Peran dan Status    
X12 = Pekerjaan    

3 
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X11 = Usia dan Tahap 
Siklus Hidup 1,067 6,667 64,053 
X13 = Keadaan ekonomi       

4 
 

Sumber data diolah: lampiran 16. 

 Faktor pertama dengan nilai eigenvalue sebesar 6,130 merupakan 

gabungan dari variabel harga (X2), promosi (X3), distribusi (X4) dan kepercayaan 

dan sikap-pendirian (X19) dimana masing-masing variabel dalam faktor 

mempunyai keterkaitan atau hubungan satu sama lain. Faktor kedua dengan nilai 

eigenvalue sebesar 1,715 merupakan gabungan dari variabel kultur (X5), gaya 

hidup (14), motivasi (16), persepsi (17), dan pengetahuan (18) dimana masing-

masing variabel dalam faktor mempunyai keterkaitan atu hubungan satu sama 

lain. Faktor ketiga dengan nilai eigenvalue sebesar 1,337 merupakan gabungan 

dari variabel produk (X1), peran dan status (X10) dan pekerjaan (X12) dimana 

masing-masing variabel dalam faktor memiliki keterikatan atau hubungan satu 

sama lain. Faktor keempat dengan nilai eigenvalue sebesar 1,067 merupakan 

gabungan dari variabel usia dan tahap siklus hidup (X11) dan keadaan ekonomi 

(13) dimana masing-masing variabel dalam faktor mempunyai keterikatan atau 

hubungan satu sama lain.  

b. Matriks Faktor dan Rotasi Faktor 

Matriks faktor dan rotasi faktor pada prinsipnya mempunyai makna yang 

hampir sama yaitu variabel-variabelnya yang berkorelasi akan membentuk faktor. 

Distribusi dari variabel-variabel ke dalam faktor dengan melihat besarnya factor 

loading, jika factor loading yang lebih besar dari 0,5 berada dalam satu komponen 

maka variabel termasuk dalam faktor tersebut. Adapun distribusi variabel ke 

dalam faktor adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. Matriks Faktor dan Rotasi Faktor 

Variabel Loading Eigenvalue 
% of 

Variance 

Cumulative 
% of 

Variance 
Faktor 

X2 = Harga 0,771 6,130 38,314 38,314 
X3 = Promosi 0,724       
X4 = Distribusi 0,693       
X19 = Kepercayaan dan 
Sikap-Pendirian 0,605       

1 
 
 
 

 
X17 = Persepsi 0,763 1,715 10,176 40,030 2 
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X5 = Kultur 0,757       
X18 = Pengetahuan 0,683       
X14 = Gaya Hidup 0,572       
X16 = Motivasi 0,559    

 
 
 

  
X10 = Peran dan Status 0,780 1,337 8,355 57,385 
X1 = Produk 0,737       
X12 = Pekerjaan 0,683    

3 
 

  
X13 = Keadaan ekonomi 0,634 1,067 6,667 64,053 
X11 = Usia dan Tahap 
Siklus Hidup 0,572       

4 
 

Sumber data diolah: lampiran 19 

Tabel di atas dianalisis berdasarkan tabel total variance explained dan 

tabel rotate component matrix. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel 

yang ada tersebar pada 4 faktor dengan total varian sebesar 64,053 dan kisaran 

faktor loading dari 0,559 hingga 0,780. Urutan variabel dalam setiap faktor  

didasarkan pada besarnya nilai loading yang tertinggi sampai yang terendah. 

Faktor loading mengindikasikan korelasi antara variabel dengan faktor itu sendiri. 

Misalkan untuk faktor pertama, variabel harga (X2) memiliki nilai loading sebesar 

0,771 artinya variabel harga (X2) memiliki korelasi sebesar 0,771 terhadap 

faktornya dan untuk mengetahui korelasi masing-masing variabel terhadap tiap-

tiap faktornya dapat dilihat pada tabel di atas berdasarkan nilai loading masing-

masing variabel. 

c. Penamaan Faktor 

Penamaan faktor baru merupakan pemberian nama yang dianggap 

mampu mencakup atau memayungi keseluruhan variabel yang mengelompok 

dalam satu faktor. Penamaan faktor baru ini sangat tergantung pada nama-nama 

variabel yang menjadi satu kelompok pada faktor tersebut, pada interpretasi 

masing-masing peneliti dan aspek lainya. Sehingga pemberian nama baru 

terhadap faktor bersifat subyektif. Untuk penamaan faktor baru yang 

mempengaruhi keputusan pembelian kartu simPATI pada mahasiswa FKIP UNS 

Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Penamaan Faktor Baru yang dipertimbangkan Konsumen Dalam 
Mengambil Keputusan Pembelian Kartu simPATI. 

Variabel Loading Eigenvalue 
% of 

Variance 
Cumulative 

% of 
Penamaan 

Faktor 
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Variance 

X2 = Harga 0,771 6,130 38,314 38,314 
X3 = Promosi 0,724    
X4 = Distribusi 0,693    
X19 = Kepercayaan dan 
Sikap-Pendirian 0,605    

 
Faktor 
citra 

produk 
 

 
X17 = Persepsi 0,763 1,715 10,176 40,030 
X5 = Kultur 0,757    
X18 = Pengetahuan 0,683    
X14 = Gaya Hidup 0,572    

X16 = Motivasi 0,559    

 
Faktor 

nilai dan 
psikologi 
individu 

 
 

X10 = Peran dan Status 0,780 1,337 8,355 57,385 
X1 = Produk 0,737    
X12 = Pekerjaan 0,683    

Faktor 
kebutuhan 

sosial 

 
X13 = Keadaan ekonomi 0,634 1,067 6,667 64,053 
X11 = Usia dan Tahap 
Siklus Hidup 0,572    

Faktor 
Demografi 

 

 

 

 

 

3. Kesimpulan Pengujian dan Hipotesis 

Dalam hipotesis dinyatakan bahwa faktor bauran pemasaran, budaya, 

sosial, pribadi dan psikologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian kartu simPATI pada mahasiswa FKIP UNS yang berada di 

kampus Kentingan, Surakarta Tahun 2006. Selain itu dalam hipotesis juga 

disebutkan bahwa faktor budaya merupakan faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian kartu simPATI pada mahasiswa FKIP 

UNS yang berada di kampus Kentingan, Surakarta Tahun 2006.  Untuk menjawab 

hipotesis ini digunakan analisis faktor. 

Hipotesis tersebut tidak terbukti, karena dari 5 faktor yang diduga 

ternyata setelah dilakukan analisis faktor terjadi penyempitan dan pengelompokan 

variabel menjadi 4 faktor baru dengan penamaan faktor yang berbeda, yaitu faktor 

citra produk, nilai dan psikologi, kebutuhan sosial dan demografi. Hipotesis yang 

kedua juga tidak terbukti, dimana faktor budaya diduga memiliki pengaruh paling 
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dominan terhadap keputusan pembelian kartu simPATI. Berdasarkan hasil analisis 

faktor ternyata faktor citra produk memiliki nilai varian tertinggi sebesar 38,314% 

dan mempunyai nilai eigenvalue sebesar 6,130. Faktor ini mampu memberikan 

sumbangan 38,314% dalam pengambilan keputusan pembelian kartu simPATI 

yang dilakukan konsumen.  

 

C. Pembahasan Hasil 

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, maka pembahasannya 

sebagai berikut: 

Faktor 1: Citra Produk 

Faktor citra produk merupakan faktor utama yang dipertimbangkan 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian kartu simPATI. Faktor ini 

mempunyai eigenvalue sebesar 6,130> 1. Variabel ini mempunyai range factor 

loading 0,605 sampai 0,771, makanya korelasi antara variansi dengan faktor 

berkisar antara 60,5% sampai 77,1%. 

Korelasi tertinggi pada variabel harga dan korelasi terendah pada variabel 

kepercayaan dan sikap-pendirian. Faktor ini mampu menjelaskan variansi yang 

terjadi sebesar 38,314%. Jadi faktor pertama ini memberikan sumbangan sebesar 

38,314% pada faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian kartu 

simPATI. Faktor ini meliputi variabel: harga, promosi, distribusi, dan kepercayaan 

dan sikap-pendirian. 

Kartu simPATI memiliki tarif yang kompetitif, hal ini dengan 

pertimbangan bahwa antara kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen sesuai dengan uang yang dibayarkan, sehingga konsumen memperoleh 

produk/ jasa yang diinginkan dan manfaat yang diharapkan. Kartu simPATI juga 

menyajikan iklan-iklan yang mampu menarik minat konsumen, baik itu dengan 

menampilkan figur artis terkenal atau desain iklan yang inovatif. Selain itu 

konsumen diberikan kemudahan dalam mendapatkan produknya, dengan 

mendistribusikan ke berbagai pelosok daerah. Sekarang jangkauan sinyal simPATI 

tersebar di semua kabupaten di seluruh Indonesia.  
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Kartu simPATI sebagai produk yang pertama kali ditawarkan pada 

konsumen, telah menumbuhkan kepercayaan di hati konsumennya akan kualiatas 

dan pelayanan yang diberikan. Banyak kelebihan lainnya yang ditawarkan kartu 

simPATI sebagai pelengkap kebutuhan konsumen akan sarana kominikasi yang 

praktis dan ekonomis.  

 

Faktor 2: Nilai dan Psikologi 

Faktor kedua ini mampu menjelaskan keragaman dari variabel sebesar 

10,176% yang artinya faktor ini mampu memberikan sumbangan sebesar 10,176% 

dalam mengambil keputusan dalam pembelian kartu simPATI. Yang termasuk 

faktor ini adalah persepsi, kultur, pengetahuan, gaya hidup, dan motivasi. Variabel 

yang tergabung dalam faktor nilai dan psikologi mempunyai range factor loading 

0,559 sampai 0,763 makanya korelasi antara variabel dengan faktor berkisar 

antara 55,9% sampai 76,3%. Korelasi tertinggi terletak pada variabel persepsi dan 

korelasi terendah adalah variabel motivasi.  

Kartu simPATI membangun dan mempertahankan image atau persepsi 

yang bagus dari awal produk ini ditawarkan pada publik sampai sekarang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kartu simPATI 

selama ini bersifat positif. Persepsi ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti 

tingkat kejernihan suara, jangkauan sinyal yang luas, layanan fitur bebas biaya, 

tarif yang ekonomis dan kompetitif, dan lain sebagainya.  

 Kebiasaan di tempat tinggal ternyata dapat memberikan pengaruh positif 

pada pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli kartu 

simPATI. Salah satu produk Telkomsel ini telah menarik konsumen untuk 

dijadikan sebagai sarana komunikasi dalam keluarga yang secara otomatis 

kedudukan konsumen setara dengan sesama penggunanya. 

 Kartu simPATI juga teratur mengkomunikasikan diri melalui iklan di 

berbagai media dan mengadakan seminar-seminar nasional. Program promosi ini 

menambah pengetahuan konsumen mengenai kartu simPATI.     

Fitur yang ada pada kartu simPATI dibuat sedemikian rupa agar sesuai 

dengan gaya hidup pelanggannya. Kartu simPATI juga sangat memperhatikan 
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kualitas maupun pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya agar mereka 

mantap dan puas setelah menggunakan jasa dari produk tersebut. Selain itu 

kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh kartu simPATI cukup mampu 

menjadikannya produk yang disukai dan melekat dibenak para konsumennya. Hal 

ini ditunjukkan oleh sikap para pelanggan/ konsumen mengenai produk/ jasa yang 

diberikan kartu simPATI yang bisa dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan 

melalui pengisian angket.  

 

Faktor 3: Kebutuhan Sosial 

Faktor yang ketiga diberi nama faktor baru yaitu faktor kebutuhan sosial 

yang terdiri dari variabel peran dan status, produk, dan pekerjaan. Faktor ini 

mampu menjelaskan variasi data sebesar 8,355 % yang berarti faktor ketiga ini 

memberikan sumbangan sebesar 8,355 % dalam mempengaruhi seseorang dalam 

pengambilan keputusan pembelian kartu simPATI. Variabel yang tergabung dalam 

faktor ini mempunyai range factor loading 0,683 sampai 0,780 makanya korelasi 

antara variabel dengan faktor berkisar 68,3% sampai 78%. Korelasi tertinggi 

terletak pada variabel peran dan status sedangkan korelasi terendah adalah 

variabel pekerjaan.  

Status yang dimiliki seseorang berbeda-beda sesuai dengan perannya 

dalam masyarakat, dalam hal ini kartu simPATI dengan layanan yang diberikan 

terbukti cukup membantu seseorang dalam melakukan perannya tersebut. Kartu 

simPATI juga sangat memperhatikan kebutuhan konsumen yang mempunyai latar 

belakang yang berbeda-beda. Di dalam teori disebutkan bahwa untuk produk 

mempunyai strategi mengembangkan suatu produk, antara lain:  

a. Penentuan loggo dan motto 

 Kartu simPATI memiliki loggo yang sederhana dan mudah dikenal yaitu 

gambar orang-orang dengan berbagai aktivitasnya dan menggunakan background 

balok bertingkat dan warna dasar merah. Kemudian motto yang mereka gunakan 

berbahasa inggris yaitu “NoCompromise No Problem”.  

b. Menentukan merek 
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 Merek yang dipilih kartu simPATI adalah merupakan kombinasi kata 

“simPATI” yang memiliki kepanjangan dari kata “Sistem Informasi Cepat dan 

Terkini”.   

c. Menciptakan kemasan 

 Untuk kemasan yang digunakan kartu simPATI ialah berbentuk amplop 

dengan warna dasar merah dan menggunakan background yang berbeda-beda 

untuk beberapa periode.  

d. Keputusan label 

 Pada bungkus atau kemasan kartu simPATI terdapat beberapa label, 

diantaranya adalah lebel peringatan, label keunggulan produk, label masa berlaku 

dan label no sim card dan no ICCID.  

Bila dikaitkan dengan teori bahwa pola konsumsi seseorang juga 

dipengaruhi oleh pekerjaannya, baik pengaruh secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu kartu simPATI sesuai dengan merek dan loggonya 

memberikan pelayanan yang cepat dan terkini serta memberikan kemudahan 

kepada pelanggan/ konsumen untuk melakukan berbagai aktivitasnya.  

 

 

 

Faktor 4: Demografi 

Faktor ini mampu menjelaskan variasi data sebesar 6,667%, artinya 

faktor ini mampu memberikan sumbangan sebesar 6,667% pada pertimbangan 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian kartu simPATI. Faktor ini 

terdiri dari variabel keadaan ekonomi dan usia dan tahap siklus hidup. Variabel ini 

mempunyai factor  loading sebesar 0,634% untuk variabel keadaan ekonomi dan 

0,572 untuk variabel usia dan tahap siklus hidup. 

Keadaan ekonomi seseorang memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap pilihan produk. Kartu simPATI menawarkan produk yang terjangkau 

oleh pendapatan konsumen dengan kualitas bagus sehingga terciptalah suatu 

keputusan untuk membeli kartu simPATI. Selain itu kartu simPATI telah terbukti 

memiliki jumlah pelanggan/ konsumen terbanyak di segala penjuru daerah, mulai 
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dari yang muda sampai yang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu 

simPATI dengan berbagai fitur yang ditawarkan cocok digunakan untuk segala 

usia.  

 

 

 

  

   

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Sesuai dengan tujuan, rumusan masalah, landaan teori yang relevan 

dalam penyusunan hipotesis kemudian dianalisis faktor, maka hasil penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan analisis faktor, dihasilkan empat 

faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian kartu simPATI pada 

mahasiswa FKIP UNS yang berada di kampus Kentingan, Surakarta Tahun 2006, 

yang berturut-turut sebagai berikut: 1). Faktor citra produk yang diwakili variabel 

harga, promosi, distribusi, kepercayaan dan sikap-pendirian. 2). Faktor nilai dan 

psikologi individu yang diwakili variabel persepsi, kultur, pengetahuan, gaya 
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hidup dan motivasi. 3). Faktor kebutuhan sosial yang diwakili variabel peran dan 

status, produk, dan pekerjaan. 4). Faktor demografi yang diwakili variabel 

keadaan ekonomi dan usia dan tahap siklus hidup. 

Dari keempat faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

keputusan pembelian kartu simPATI pada mahasiswa FKIP UNS TAHUN 2006 

adalah faktor citra produk, hal ini dikarenakan nilai eigenvaluenya tertinggi 

sebesar 6,130. Sedangkan untuk ketiga faktor lainnya nilai eigenvaluenya berada 

jauh dibawahnya. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti dapat mengemukakan 

implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dalam membeli kartu 

simPATI yang perlu mempertimbangkan berbagai faktor, supaya memperoleh 

kepuasan maksimal dari kartu ID/ sim card sebagai salah satu sarana 

komunikasi yang diinginkannya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Telkomsel, 

bahwa faktor citra produk, nilai dan psikologi individu, kebutuhan sosial, dan 

demografi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kartu 

simPATI pada mahasiswa FKIP UNS yang berada di kampus Kentingan, 

Surakarta Tahun 2006. 

3. Mendidik perusahaan untuk bersaing secara sehat dalam menarik minat 

konsumen dengan cara menyesuaikan kondisi produk dengan kebutuhan 

konsumen seperti melengkapi produk dengan fasilitas fitur yang beragam, 

penetapan tarif yang relatif lebih murah, dan memberikan pelayanan yang 

memuaskan, agar sesuai dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. 

4. Mendidik perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumen dengan 

mempertahankan image produk, kualitas produk dan pelayanan yang 

memuaskan. 
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5. Diharapkan perusahaan dapat bersikap terbuka terhadap sumbang saran dan 

kritik dari konsumen sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengembangan kualitas produk.    

 

C. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mampu 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya calon konsumen dalam memutuskan untuk membeli kartu ID/ sim 

card, benar-benar memperhatikan kualitas dan mengenal daripada produk 

yang akan dibeli sehingga tidak merasakan kekecewaan setelah membeli 

produk tersebut. Pastikanlah kartu/ sim card yang dibeli sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan serta memperhatikan masa berlakunya, karena bila 

tidak, kartu tidak dapat digunakan lagi.  

2. Bagi perusahaan hendaknya menjaga dan meningkatkan pelayanan melalui 

penyajian program fitur yang berkualitas sehingga dapat memberikan 

kepuasan pada konsumen.  

3. Dari analisis penelitian diketahui bahwa faktor citra produk (harga, promosi, 

distribusi, dan kepercayaan dan sikap-pendirian) merupakan faktor utama 

yang dipertimbangkan konsumen, hendaknya faktor tersebut menjadi 

perhatian utama bagi pemenuhan kepuasan konsumen dan lebih 

dimungkinkan untuk ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar loyalitas 

konsumen terhadap kartu simPATI dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

4. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini pengaruh motivasi masih 

dirasa rendah, maka seharusnya perusahaan  Telkomsel memperbaiki strategi 

pemasarannya agar lebih efektif dan efisien untuk menimbulkan minat 

konsumen yang lebih besar terhadap kartu simPATI.  

5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dalam pembuatan angket lebih 

diperhatikan lagi keterkaitan antara item-item pertanyaan dengan variabel-

variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. 

Hendaknya item-item pertanyaan dibuat sespesifik mungkin dari variabel-

variabel yang bersangkutan sehingga mampu mengungkapkan data sesuai 
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dengan masalah yang ingin diungkapkan. Selain itu perlu juga diperhatikan 

dalam penyebaran angket, hendaknya sampel yang diambil tepat. 
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