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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga 

paket, kualitas jaringan, dan promosi terhadap keputusan pembelian kartu 

perdana dengan survei pada mahasiswa FEB UMS. Jenis penelitian merupakan 

penelitian kuantitatif, dengan populasi seluruh mahasiswa FEB UMS yang 

berjumlah 4848 mahasiswa sebagai populasi, dengan sampel 105. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik convinience-purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data penelitian melalui kuesioner dengan skala Likert. Metode 

analisis data yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda. Hasil 

menunjukkan bahwa baik secara parsial variabel harga paket, kualitas jaringan, 

dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada 

koefisien determinan (R²) diperoleh hasil 0,290 artinya variabel harga paket 

(X1), kualitas jaringan (X2), dan promosi (X3) mampu menerangkan variabel 

keputusan pembelian (Y) sebesar 0,290 atau 29%, sisanya dapat dijelaskan 

variabel lain yang tidak terdapat didalam model. 

 

Kata kunci: harga paket, kualitas jaringan, promosi, dan keputusan pembelian  

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the influence of package price, 

network quality, and promotion toward the decision of purchasing of phone 

card by survey at college student of FEB UMS. The type of research is 

quantitative research, with population of all FEB UMS students who numbered 

4848 students as population, with sample 105. The sampling is using 

convenience-purposive sampling technique. Techniques of collecting research 

data through questionnaires with Likert scale. Data analysis methods is 

multiple linear regression analysis test. The results show that partially the 

packet price, network quality, and promotion variables significantly influence 

the purchasing decisions. In determinant coefficient (R²), the result is 0,290. It 

means that package price (X1), network quality (X2), and promotion (X3) are 

able to explain the purchase decision variable (Y) 0,290 or 29%, the rest can 

be explained by other variables that are not available in the model. 

 

Keyword: price, network quality, promotion, and decision of purchasing 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat, 

mengakibatkan adanya tuntutan komunikasi yang lancar untuk 

menyampaikan berbagai informasi. Komunikasi merupakan interaksi yang 

dilakukan antar manusia seperti orang tua kepada anaknya, dosen kepada 

mahasiswa, pimpinan dan bawahan dan sebagainya. Dengan adanya internet 

akan memudahkan mendapatkan dan menyebarkan informasi, serta lebih 

efisien dalam berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu. Beberapa 

perusahaan bersaing dengan cara berinovasi mengeluarkan perdana yang 

berbentuk paket kuota sehingga dapat mengurangi biaya pengaksesan. 

Persaingan tersebut dapat kita lihat dari banyaknya kartu perdana internet 

yang tersebar di pasaran seperti Simpati, XL, Axis, Smartfren, Indosat 

Oredo dan lain-lain. Banyaknya kartu perdana internet yang tersebar 

dipasaran akan memberikan keluasan bagi konsumen untuk memilih merek 

yang diinginkan. Konsumen hanya ingin mendapatkan kemudahan 

berkomunikasi dan tarif yang murah, sehingga banyak konsumen yang 

berganti-ganti operator walaupun masing-masing operator mempunyai 

kelebihan dan kekurangan.  

Harga memiliki peran terpenting dalam pengambilan keputusan 

pembelian oleh konsumen bahkan tidak sedikit pula konsumen yang 

mematok kualitas sebuah produk dengan harga (Ratna, 2016). Perusahaan 

harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa sesuai 

keinginan konsumen dengan harga yang pantas. Selain itu, kualitas jaringan 

juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen akan 

memperhatikan cepat atau lambatnya jaringan pada waktu pengaksesan 

internet. Jaringan yang tersedia mulai dari 2G, 3G (WCDMA/GSM) hingga 

sekarang keluar 4G (LTE). 4G LTE merupakan jaringan yang tertinggi 

diantara 2G dan 3G. Tidak hanya harga dan kualitas yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian, tanpa adanya strategi pemasar 

dengan mempromosikan produk melalui iklan, media sosial, personal 

selling dan lain lain untuk menarik konsumen melakukan pembelian. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis adanya pengaruh harga paket terhadap 

keputusan pembelian. 

2) Untuk menganalisis adanya pengaruh kualitas jaringan terhadap 

keputusan pembelian. 

3) Untuk menganalisis adanya pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian. 

Menurut Abidin, dkk. (2017) keputusan pembelian adalah proses 

pengintegrasian yang dikombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Keputusan pembelian 

adalah tindakan konsumen dalam menilai baik buruknya suatu produk yang 

berupa barang maupun jasa. Pengambilan keputusan konsumen merupakan 

hal yang penting bagi konsumen. Oleh karena itu penting bagi pemasar 

dalam mengembangkan strategi pemasaran. Menurut Wijaya, (2013) yang 

menjadi indikator keputusan konsumen dalam melakukan pembelian adalah 

mengenali kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian.  

Menurut Kotler dan Armstrong, (2009) harga adalah jumlah semua 

nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga adalah satu-

satunya elemen yang dapat menghasilkan pendapatan dan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian, sehingga harga mempunyai pengaruh bagi 

laba perusahaan. Indikator harga adalah harga terjangkau, harga bersaing, 

harga isi ulang paket bervariasi, harga termasuk faktor utama, kesesuaian 

harga dengan kualitas, dan kenaikan harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Menurut Waode, (2014) kualitas jaringan adalah suatu titik yang 

menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya dengan adanya 

koneksi yang tersedia sehingga dapat melakukan komunikasi antar orang 

lain untuk menyampaikan suatu informasi. Internet memiliki berbagai 
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macam jaringan yang disesuaikan dengan teknologi yang sedang digunakan. 

Karena pada dasarnya setiap pengguna internet memiliki kecepatan internet 

yang berbeda-beda. Indikator kualitas jaringan adalah kecepatan internet, 

jangkauan terluas hingga pelosok kota, dan jangkauan terkuat.  

Promosi merupakan bauran pemasaran yang penting untuk 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam memasarkan produk. Promosi 

adalah fungsi pemasaran yang fokus untuk mengkomunikasikan program-

program pemasaran persuasive kepada target pelanggan untuk mendorong 

terciptanya transaksi (Hasan, 2009). Indikator promosi adalah iklan dari 

berbagai media dan elektronik, informasi kartu perdana dari penjual, 

promosi yang dilakukan menarik, dan mendapat tambahan bonus dalam 

pembelian. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tiga variabel 

independen yaitu harga paket, kualitas jaringan, dan promosi dan variabel 

independen yaitu keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian adalah 

seluruh mahasiswa FEB UMS dengan sampel sebanyak 105 responden. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang akan dijawab oleh 

responden dengan menggunakan metode convenience-purposive sampling. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Analisis Linier Berganda 

Koefisien 

Model Koef. Tidak Standar Koef. 

Standar 

T Sig. 

 B Standar Kesalahan Beta   

 Konstanta 6,582 1,994  3,300 ,001 

 Harga ,263 ,093 ,287 2,824 ,006 

 Kualitas 

Jaringan 

,209 ,083 ,212 2,525 ,013 

 Promosi ,317 ,118 ,273 2,692 ,008 

R
2
 = 0,290      

Sumber: Data primer, 2017 

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) 

menunjukkan bahwa harga, kualitas jaringan, dan promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh R square sebesar 0,290 (29%) bahwa 

kemampuan variabel harga, kualitas jaringan, dan promosi mampu 

menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 29% dan masih 

dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar 71%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Jackson Weenas, (2013) yang menyatakan harga memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian spring bed 

comforta. Implikasi dari penelitian ini adalah konsumen ada kemungkinan 

memiliki pandangan lain tentang kartu perdana seperti citra yang dibangun 

perusahaan. Dengan image yang dibangun konsumen akan tetap rela 
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membeli kartu perdana walaupun mahal dan juga terlihat disuatu daerah 

sekitar, konsumen akan melihat kualitas jaringan sebagai contoh ternyata 

jaringan di daerah tersebut yang paling bagus Indosat atau Telkomsel  maka 

konsumen tetap akan rela membeli kartu perdana tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jaringan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Waode, (2014) yang menyatakan jaringan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kartu 

prabayar As. Implikasi dari penelitian ini adalah jaringan yang mampu 

memberikan sinyal yang kuat di daerah-daerah bahkan sampai yang 

terpencil membuat akses secara online lebih mudah dan sangat membantu 

masyarakat dalam berkomunikasi tanpa harus datang ke suatu tempat, serta 

dapat memberikan informasi secara luas dengan adanya koneksi jaringan 

yang kuat. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung dalam melakukan 

komunikasi dengan yang lain. Dengan kartu perdana yang mampu 

menjangkau jaringan akan memberikan keyakinkan konsumen dalam 

melakukan keputusan membeli kartu pedana tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Agustin, (2016) yang menyatakan promosi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian motor honda vario. 

Implikasi dari penelitian ini adalah promosi harus mampu mengajak 

masyarakat secara luas agar tertarik terhadap suatu produk yang 

dipromosikan dan berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi untuk 

menghasilkan keuntungan dan penjualan. Promosi akan membawa dan 

mengarahkan konsumen dalam membeli produk-produk yang telah 

dirancang oleh produsen dengan sedemikian rupa guna memenuhi 

kebutuhan konsumen dan memberikan tingkat kepuasan konsumen. Dengan 

kegiatan promosi masyarakat akan semakin mengetahui informasi yang 

diberikan produsen dan akan memberikan keyakinan akan keputusan yang 

akan diambil. 
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4. PENUTUP 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi dan 

komunikasi sangat pesat mengakibatkan adanya tuntutan komunikasi yang 

lancar sehingga beberapa perusahaan bersaing mengeluarkan berbagai 

macam kartu perdana internet. Dengan hal itu, maka perusahaan harus 

mengetahui apa yang menjadikan konsumen membeli kartu perdana 

internet. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa harga, kualitas jaringan, dan 

promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Keterbatasan dalam penelitian, hanya mengambil responden 

sebanyak 105 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS dimana setiap 

tahunnya mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga ribuan 

sehingga perlunya lebih banyak sampel yang digunakan. 

Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan objek yang lebih 

spesifik dan subjek yang lainnya seperti komunitas atau perbedaan gender, 

serta menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi 

keputusan pembelian.  
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