
 

 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi kinerja pemasaran. Perilaku 

konsumen akan sangat membantu dalam strategi pemasaran. Dari segi pemasaran, 

perilaku dapat di pandang sebagai dasar dari pemasaran. Perilaku konsumen 

membentuk bagaimana mereka membuat keputusan-keputusan pembelian dan 

bagaimana mereka menggunakan dan mengatur barang dan jasa. Pemahaman 

perilaku konsumen dan juga menyangkut tentang faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian dan penggunaan produk dan jasa yang di lakukan oleh 

konsumen. 
 

Menurut (Hoyer, 2010) perilaku konsumen didefinisikan sebagai keputusan 

totalitas konsumen mengenai apa yang akan diperoleh, digunakan, sikap pada produk 

atau jasa, waktu dan ide seseorang dalam membuat suatu keputusan. Manurut (Kotler, 

2015), perilaku konsumen adalah pembelajaran tentang individu, kelompok, dan 

organisasi untuk memilih, membeli, dan menggunakan barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan mereka 
 

Memahami dan memprediksi tentang bagaimana prilaku konsumen adalah 

cara perusahaan agar dapat membangun strategi yang tepat melalui kegiatan yang 

efektif dalam rangka mempengaruhi konsumen sehingga mereka tertarik untuk 

membeli produk dan jasa. Perusahaan dapat mengetahui apa yang di inginkan 

konsumen sehingga dapat memproduksi suatu produk dan jasa yang di harapkan 

konsumen. Konsumen akan beraksi apabila merasa tidak mendapatkan kepuasan 

atas manfaat yang dijanjikan dari suatu produk. Untuk memahami perilaku 

konsumen perlu juga mempelajari faktor-faktor mempengaruhi konsumen dalam 

proses pengambilan keputusannya membeli produk barang ataupun jasa. 
 

Menurut (Kotler, 2015), keputusan pembelian adalah tahap evaluasi untuk 

konsumen membentuk preferensi pada merek merek yang ada di dalam kumpulan 

pilihan konsumen. Dalam beberapa kasus, konsumen bisa mengambil keputusan 

untuk tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. 
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Perseroan Terbatas Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) sebagai Badan 

Usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi diharapkan mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan (costumer requirement). Distributor 

Telkomsel Gresik berkomitmen untuk selalu memberikan kompetensi customer 

service representative dan kualitas produk yang unggul kepada pelanggan sehingga 

dapat memenuhi harapan pelanggan dan menciptkan citra positif perusahaan. 

Telkomesl mempunyai beberapa paket salah satunya paket data bulk, paket data bulk 

adalah paket data yang digunakan pengguna Telkomsel untuk internetan, sosial 

media, gaming, ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan internet. 

Sedangkan direct selling adalah distributor Telkomsel yang langsung berhubungan 

dengan pelanggan sehingga untuk mengetahui voice of user secara langsung. Berikut 

data penjualan paket data bulk (direct selling) Telkomsel tiga bulan terakhir pada 

tahun 2019 dari Distributor Telkomsel Gresik. Area Distributor Telkomsel Gresik 

yang dipilih adalah semua area Gresik dari Gresik Utara Sampai Gresik Selatan 

Kecuali Pulau Bawean. 
 

Berdasarkan data penjualan distributor Telkomsel Gresik tiga bulan 

terakhir dari bulan Oktober 2019 income penjualan sebesar 285.000.000,00, pada 

bulan November 2019 income penjualan mengalami penurunan sebesar 7%, dan 

pada bulan Desember 2019 income penjualan mengalami penurunan sebesar 

1,8%, kesimpulan dari data tersebut income penjualan tiga bulan terakhir tahun 

2019 mengalami penurunan karena persaingan dengan provider lainnya yang 

menawarkan paket lebih bervariasi dan murah. 
 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

kualitas produk, harga, dan Citra produk. Menurut (Lupiyoadi, 2009) mengatakan 

bahwa kualitas produk adalah proses produksi suatu barang, dimana kualitas produk 

yang diberikan oleh perusahaan dapat menciptakan suatu persepsi positif dari 

pelanggan terhadap perusahaan dan menghasilkan suatu kepuasan serta loyalitas 

pelanggan. Hal ini didukung penelitian terdahulu milik Iswayati (2010) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kualitas Produk, kualitas Layanan dan Tempat Terhadap 

Keputusan Pembelian Studi Pada Rumah Makan Angkring Mas Boed Semarang” 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, kualitas 

layanan, harga dan tempat terhadap keputusan pembelian di Rumah Makan 
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Angkring Mas Boed Semarang. dari hasil analisis regresi linier berganda, 

dinyatakan bahwa seluruh variabel bauran pemasaran Kualitas Layanan, Harga, 

dan Tempat yang ada secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan konsumen memilih rumah makan angkring Mas Boed Semarang. 
 

Selain kualitas produk faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah harga. Menurut (Alma, 2011) mendefinisikan bahwa : “Harga 

sebagai nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang”. Harga memiliki dua 

peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan 

alokasi dan peranan informasi. Berikut data harga dari distributor Telkomsel 

Gresik sebagai berikut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Syaleh (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi 

Dan Tempat Pendistribusian Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor 

Yamaha Pada CV. Tjahaja Baru Bukittinggi”, menyatakan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kualitas produk, kualitas layanan, harga dan tempat terhadap 

keputusan pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada CV. Tjahaja Baru Bukittinggi, 

dari hasil analisis regresi linier berganda, dinyatakan bahwa seluruh variabel 

bauran pemasaran Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Haga, Dan Tempat yang 

ada secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen 

memilih Sepeda Motor Yamaha Pada CV. Tjahaja Baru Bukittinggi 
 

Berdasarkan data harga distributor Telkomsel Gresik untuk paket 3 GB 

sebesar Rp. 23.000, untuk paket 4 GB sebesar Rp. 38.000, untuk paket 7 GB sebesar 

Rp. 63.000, untuk paket 10 GB sebesar Rp. 83.000, buntu paket 12 GB sebesar Rp. 

99.000, untuk 25 GB sebesar Rp. 149.000, untuk paket 50 GB sebesar Rp. 197,000. 
 

Selain harga faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah Citra 

Merck. Menurut (Kanuk, 2007) “Citra merek adalah sekumpulan asosiasi mengenai 

suatu merek yang tersimpan dalam benak atau ingatan konsumen”. Hal ini di dukung 

penelitian milik Dharmawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Produk, Harga, 

Promosi, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic 

Honda Beat Di Kota Semarang” menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas produk, kualitas layanan, harga dan tempat terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Matic Honda Beat di Kota Semarang, dari hasil analisis 

regresi linier berganda, dinyatakan bahwa seluruh variabel bauran 
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pemasaran Produk, Harga, Promosi, dan Citra Merek yang ada secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen memilih Sepeda 

Motor Matic Honda Beat Di Kota Semarang. 
 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Citra 
 

Merek Terhadap Keputusan Pembelian Di Distributor Telkomsel Gresik” 

dengan menggunakan metode analisis regresi berganda merupakan suatu metode 

statistik yang umum digunakan untuk meneliti antara dua variabel atau lebih. 

Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat. Selain 

itu regresi linear berganda digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear 

berganda yang nantinya akan diolah dengan program SPSS. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 
 

1 Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 

Distributor Telkomsel Gresik ? 
 

2 Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Distributor 

Telkomsel Gresik ? 
 

3 Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian di Distributor 

Telkomsel Gresik ? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 
 

1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 

Distributor Telkomsel Gresik. 
 

2. Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Distributor 

Telkomsel Gresik. 
 

3. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian di 

Distributor Telkomsel Gresik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan : 
 

1. Bagi Penulis 
 

Memperluas wawasan penulis terhadap fenomena yang terjadi dalam bidang 

pemasaran. 
 

2. Bagi Perusahaan 
 

Diharapkan sebagai sumbangan informasi bagi perusahaan dalam 

menetapkan strategi pemasaran sehingga perusahaan mampu meningkatkan 

kualitas produknya untuk menaikkan minat dan mempengaruhi konsumen 

dalam keputusan pembelian suatu produk. 
 

3. Bagi Pihak Lain 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang 

kelak bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 
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