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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2000, setelah krisis melanda Indonesia, mulai banyak

bermunculan perusahaan - perusahaan penghasil telepon genggam selular dan 

dengan munculnya produk tersebut maka operator - operator selular baru mulai 

berusaha untuk merebut minat dan perhatian para konsumen. Krisis yang teijadi

baik krisis ekonomi, politik, sosial dan budaya sepertinya tidak menghalangi

perusahaan - perusahaan ini untuk terus memproduksi dan menjual produk

mereka. Bahkan masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap

perkembangan produk seluler, baik yang berhubungan dengan telepon genggam

ataupun kartu SIM card telepon genggam.

Perkembangan dunia selular yang melaju dengan pesatnya. Diiringi

dengan banyaknya produk telepon genggam seluler yang muncul saat ini dan

berkembangnya teknologi yang menyebabkan perusahaan - perusahaan penghasil

kartu SIM card atau yang disebut operator seluler mulai berlomba - lomba untuk

merebut hati para konsumen yang ada.

Mulai dari Telkomsel, Xlcomindo, Indosat, Flexi, Esia. Masing - masing

perusahaan mengeluarkan lini produk mereka. Mulai dari Telkomsel yang 

mengeluarkan kartu pra bayar yang terdiri dari kartu Simpati dan kartu AS. Serta 

kartu pasca bayar yaitu kartu Halo.1 Xlcomindo yang juga mengeluarkan kartu pra

bayar yaitu XL bebas dan XI jempol. Serta dengan produk andalan Xlcomindo

www.telkomsel.com
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dengan fasilitas pasca bayar yaitu Xplor.2 PT. Telkom pun pada awal tahun 2004 

meluncurkan produk yang bersaing dengan produk GSM lainnya. PT. Telkom

meluncurkan kartu CDMA yang dinamai Flexi. Kartu CDMA ini hanya dapat

digunakan oleh handphone yang memiliki fasilitas CDMA, sehingga

menyebabkan perusahaan - perusahaan penghasil handphone seluler mulai

memproduksi telepon genggam sel ular dengan fasilitas CDMA. Kartu CDMA

dipercaya lebih efisien dibandingkan dengan kartu GSM lainnya, karena memiliki

tarif yang lebih murah.

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan -

perusahaan penghasil kartu GSM dan kartu CDMA, maka tidak ketinggalan,

Indosat yang merupakan operator seluler yang sangat lengkap menawarkan

berbagai macam produk dan berbagar variasi fasilitas yang dapat diberikan 

Indosat kepada konsumen.3

Indosat mengeluarkan kartu pasca bayar yang tersedia untuk melayani 

pelanggannya dengan nama Matrix. Matrix memiliki beberapa keistimewaan. 

Semua pelanggan mendapat fasilitas bebas roaming nasional, jadi sangat 

menguntungkan bagi konsumen yang sering berpergian. Kartu pasca bayar ini 

memiliki fasilitas Black Berry yang mampu menerima dan mengirim e - mail

mail ini adalah yang terbaik di dunia, dan 

banyak digunakan di Kanada, Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya di 

Eropa dan Asia. Pelanggan VIP Matrix juga bisa menikmati lounge Indosat di

semudah SMS. Layanan push e

1 www.xl.com
3 Koran Punya Indosat, edisi pertama, April 2006, hal 1.

2
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beberapa Bandara Internasional di Indonesia, serta beberapa lounge lain sebagai 

hasil kerjasama Indosat dengan pihak lainnya.

Kartu CDMA pun dikeluarkan sebagai produk andalan indosat untuk 

menyaingi para pesaingnya yaitu Star One. Pada tanggal 5 Agustus 2006 yang 

lalu, Star One diluncurkan dan resmi dapat digunakan di kota Palembang.4 Star 

One sangat handal untuk komunikasi data dan cocok juga untuk komunikasi 

suara. Paket Star One memberikan banyak bonus pulsa, yang membuat pelanggan 

merasa puas terhadap operator seluler ini.5

Serta dua produk pra bayar yaitu Mentari dan IM — 3. IM — 3 adalah kartu 

pra bayar indosat yang penuh inovasi. Selain tarif telepon yang hanya Rp 250 / 

menit (sesama indosat), tarif SMS IM - 3 hanya Rp 150/ SMS (sesama indosat). 

Dan kreasi terbaru dari IM - 3 adalah IM - 3 menawarkan pulsa khusus untuk

SMS, dengan harga Rp 5.000 untuk 50 SMS (ke sesama operator indosat) atau

dengan kata lain tiap SMS dihargai Rp 100.

Kartu pra bayar Mentari punya banyak keunggulan, terutama dalam

kategori tarif dan layanan. Tarifnya flat dan zona lokalnya luas. Artinya, jika

pelanggan Mentari mengadakan panggilan ke luar kota maka tidak akan dikenai

biaya SLJJ karena pembicaran tersebut dianggap lokal. Mentari juga memberikan

fasilitas bebas bicara selama 5 jam, yang dimulai dari pukul 00.00 - 05.00. Dan

program baru, yaitu Free Talk Rp 10.000.

Dengan jaringan yang luas dan kuat, semakin memantapkan Indosat

sebagai salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Setiap saat Indosat

4 Sumatera Ekspres, 5 Agustus 2006, hal 3.
5 Koran Punya Indosat, edisi pertama. Loc cit hal 2.
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menjaga kualitas layanan dan jaringannya agar selalu berada dalam posisi terbaik. 

Hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan pelanggan dalam melakukan 

komunikasi, di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Pihak manajemen 

Indosat selalu meningkatkan kualitas layanan dengan memperluas cakupan 

jaringan hingga saat ini telah menjangkau 85% dari seluruh populasi Indonesia. 

Selain itu, tim operasional Indosat bekeija nonstop selama 24 jam, beijaga agar 

trafik berkomunikasi selalu dalam keadaan baik.6

Memperluas coverage secara nasional telah menjadi komitmen Indosat ke

depan. Sampai April 2006, Indosat telah memiliki 4851 BTS yang tersebar di 392

kabupaten di seluruh provinsi. Jumlah ini selalu bertambah setiap tahunnya, 

sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Indosat, sehingga setiap pelanggan 

pengguna Indosat dapat dengan leluasa menelpon siapa saja, dimana saja dan 

kapan saja.7

Selain itu, PT. Indosat Tbk juga sedang gencarnya menjalin keija sama

dengan perusahaan - perusahaan penghasil telepon genggam seluler. PT. Indosat

Tbk, mengadakan keija sama dengan perusahaan penghasil telepon genggam

seluler Nokia untuk mempromosikan kartu perdana Mentari. Keijasama ini

akhirnya menghasilkan program yang disebut program paket bundling Mentari

dan Nokia yang diluncurkan pertengahan Juni 2006 yang lalu. Nokia seri 1110

yang dijual beserta kartu perdana Mentari berikut pulsa Rp 10.000 dengan bonus

tas cantik dari Nokia dan pengguna telepon genggam seluler dapat mendownload 

1 I - ring lagu padi dengan 5 macam variasi lagu yang dapat dipilih sendiri serta

6 Koran Punya Indosat, edisi pertama. JLoc cit hal 2.
7 Ibid, hal 2.
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pengguna ponsel dapat mengikuti Kuis Trivia dengan hadiah utama mobil 

Mitsubishi Maven dan hadiah mingguan ponsel genggam Nokia seri 6020. 

Program ini berlaku sampai 31 Oktober 2006. Paket ini dijual dengan harga Rp 

525.000. PT. Indosat Tbk juga menjalin keija sama dengan perusahaan penghasil 

telepon genggam seluler Motorola untuk mempromosikan kartu perdana IM - 3 

yang dijual per paket. Motorola seri Cl 13 beserta perdana IM - 3 dijual dengan 

harga Rp 299.000. Program Raja Bundling ini dimulai sejak 23 Juni 2006 dan 

akan berakhir 15 September 2006.

Fitur layanan yang ditawarkan oleh Indosat juga bermacam. Mulai dari 

Ring Back Tone atau yang biasa disebut I - Ring, I - Say, I - Ring Copy, I - Ring 

Gift, Free Talk Mentari, IM - 3 B log, IM - 3 Messenger, Rajanya SMS. Masing -

8

masing fitur yang ditawarkan oleh produk Indosat memiliki kelebihan masing -

masing.

PT. Indosat Tbk memberikan pelayanan berupa jasa operator seluler. Jasa

melibatkan berbagai aspek keterlibatan pelanggan dalam produksi dan pentingnya

faktor waktu, membutuhkan unsur strategis lainnya juga. Maka untuk menjawab

tantangan ini, digunakanlah 7P, yang menyoroti ketujuh variabel keputusan bagi 

perusahaan jasa.9 Adapun uraian dari 7P tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Produk.

Produk merupakan semua komponen kineija jasa yang menciptakan

jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan.

8 Koran Punya Indosat, edisi kedua, Juni 2006, hal 4.
9 Christoper H. Lovelock. 2005. Manjemen Pemasaran Jasa. PT Indeks Jakarta. Hal 18-20.

5

I



2. Tempat dan Waktu.

Tempat dan waktu merupakan keputusan manajemen tentang kapan, di 

mana dan bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan.

3. Proses.

Proses merupakan metode pengoperasian atau serangkaian tindakan

tertentu, yang umumnya berupa langkah - langkah yang diperlukan

dalam suatu urutan yang telah ditetapkan.

4. Orang.

Orang merupakan karyawan dan kadang - kadang pelanggan yang

terlibat dalam proses produksi.

5. Promosi dan Edukasi.

Promosi dan edukasi merupakan semua aktivitas dan alat yang

menggugah komunikasi yang dirancang untuk membangun preferensi

pelanggan terhadap jasa dan penyedia jasa tertentu.

6. Bukti Fisik.

Bukti fisik merupakan petunjuk visual atau berwujud lainnya yang

memberi bukti atau kualitas jasa.

7. Harga.

Harga merupakan pengeluaran uang, waktu dan usaha oleh pelanggan

untuk membeli dan mengkonsumsi jasa.

Kineija dari PT. Indosat Tbk dapat dilihat pada data laporan keuangan 

pada tabel di bawah ini :10

10 www.indosat.com (annual report)

6
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Tabel 1.1
Pendapatan Operasi 

PT. Indosat Tbk

(Angka dalam satuan Triliun Rupiah)

TahunPendapatan
Operasi 20052003 20042000 2001 2002199919981997
Seluler 8,645,03,271.7 3,111.9 7,342.11,769.9

1,250.8Internet 2,157.5 2,137.9 1,807,7 1,544,7731.72,613.6110.7 272.1
Telepon

Internasional 1,263,0 1,245.7 1,483,9 1.694.01,105.12,315,8 76.51,762.61,289.1
Pelayanan
Lainnya 64.3 59.476.5 105.6 94.475.357.0 73.5
Total

Pendapatan 6,767.0 8,229.61 10,430.1 11,589.82,992.2 5,138.13,004.71,456,8 2,108,2
Sumber: www. indosat. com (annual report)

Berdasarkan laporan keuangan tahunan, diketahui bahwa pendapatan yang

diterima oleh PT. Indosat Tbk mengalami kenaikan dan penurunan dalam

beberapa periode.

Tetapi di dalam jurnal ekonomi pada surat kabar harian Media Indonesia

dinyatakan dengan lebih jelas bahwa laba bersih Indosat mengalami penurunan.

PT Indosat Tbk mencatat laba bersih semester I 2006 sebesar Rp 548,71 miliar, 

turun 30,21 persen dibanding periode sama 2005 sebesar Rp 786,33 miliar.11

Laporan keuangan konsolidasi PT Indosat yang dipublikasikan di Jakarta,

Selasa (29/8) menunjukkan, pemicu penurunan laba adalah merosotnya jumlah

penjualan dan meningkatnya biaya-biaya.

Penjualan Indosat selama semester I 2006 turun dari Rp 5,77 triliun

menjadi Rp 5,78 triliun. Demikian juga pendapatan operasional, selama semester

11 www.mediaindonesia.com Kutipan artikel pada hari selasa, 29 Agustus 2006.
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I 2006 tercatat Rp 1,57 triliun, lebih rendah dari semester I 2005 yang mencapai 

Rp 1,92 triliun.12

Laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik Purwantono, 

Sarwoko & Sandjaja, yang merupakan anggota dari Emst & Young, juga 

menunjukkan periode yang berakhir 30 Juni 2006, penjualan telepon tetap 

menyumbang penurunan terbesar dari Rp 648,26 miliar menjadi Rp 548,94 

miliar.13

Sedangkan pendapatan dari layanan seluler tergerus dari Rp 4,31 triliun 

menjadi Rp 4,29 triliun. Sementara pendapatan dari jasa multimedia, komunikasi 

data, internet justru melonjak dari Rp 820,07 miliar menjadi Rp 927,33 miliar.

Penurunan laba juga dipicu akibat meningkatnya biaya menjadi Rp 4,20 

triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 3,864 triliun.14

Penurunan laba yang teijadi telah mengakibatkan posisi Indosat sebagai 

operator seluler nomor dua di Indonesia15 mengalami penurunan sehingga 

menjadi operator seluler dengan peringkat nomor tiga di Indonesia.16

Berdasarkan surevi yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Indosat Tbk 

cabang Palembang yang berlokasi di Jalan Veteran No. 933 Palembang, maka 

diketahui bahwa data dari transaksi yang teijadi dalam satu hari, baik pelayanan 

seluler, pelayanan internet, telepon internasional dan pelayanan lainnya, oleh 

divisi keuangan PT. Indosat Tbk cabang Palembang, langsung diadakan 

pengeditan dan data transaksi yang teijadi dalam hari tersebut dikirim ke kantor

12 www.mediaindonesia.com .Ibid hal 7.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Majalah Mix, Agustus 2006, hal 16.
16 www.aatra.com
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I

pusat PT. Indosat Tbk di Jakarta. Dan dapat dikatakan bahwa PT. Indosat Tbk 

cabang Palembang, tidak memegang data mengenai pendapatan operasional 

cabang Palembang, hal ini dikarenakan PT. Indosat Tbk menggunakan sistem

tersentralisasi, dimana laporan keuangan serta data dari pendapatan operasional

hanya boleh dikeluarkan oleh kantor pusat PT. Indosat Tbk di Jakarta.

PT. Indosat Tbk cabang Palembang, mencoba untuk menarik perhatian

konsumen agar dapat menggunakan produk yang mereka produksi. Adapun

jumlah dari pengguna produk PT. Indosat Tbk dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel 1.2
Jumlah pengguna kartu 

PT. Indosat Tbk Cabang Palembang

Ta iunJenis Kartu
2003 2004 2005 2006

Mentari 144.375 118.898 102.564 249.000
IM-3 78.750 53.750 78.126 128.281

Matrix 39.075 26.875 31.250 62.250
StarOne 15.477 17.500 15.563
Jagoan 34.906

Jumlah Pengguna] 263.000 215.000 229.440 490.000
Sumber: PT. Indosat Tbk Cabang Palembang

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pengguna kartu perdana 

yang diproduksi oleh PT. Indosat Tbk mengalami kenaikan dan penurunan dalam 

beberapa periode. Untuk jenis kartu prabayar mentari yang digunakan oleh 

konsumen di kota palembang mengalami penurunan pada dua periode yaitu pada

tahun 2004 dan 2005.
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Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka diadakan 

penelitian mengenai penggunaan produk kartu prabayar Mentari di kalangan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, dengan judul:

“Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sriwijaya Dalam Menggunakan Produk Prabayar Mentari (Studi 

Kasus PT. Indosat Tbk Cabang Palembang).”

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang tertulis di atas maka penulis, merumuskan

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor - faktor bauran pemasaran jasa terhadap 

keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam

menggunakan produk prabayar mentari ?

2. Faktor manakah yang memberikan pengaruh dominan terhadap

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam

menggunakan produk prabayar mentari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui faktor - faktor bauran pemasam jasa yang 

mempengaruhi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

dalam menggunakan produk prabayar mentari.
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2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memberikan pengaruh 

dominan terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Sriwijaya dalam menggunakan produk prabayar mentari.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Indosat Tbk, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi PT. Indosat Tbk dalam mengembangkan 

produk serta fasilitas yang nantinya akan ditawarkan kepada

konsumen.

2. Bagi Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,

diharapkan agar mahasiswa/I dapat mengetahui faktor yang dominan

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ketika mereka

melakukan pembelian terhadap sebuah produk operator seluler.

3. Bagi Peneliti yang lainnya, diharapkan agar penelitian ini dapat

menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi penelitian yang lebih

lanjut lagi.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Desain Penelitian

Desain atau Rancangan Penelitian adalah kerangka atau framework untuk 

mengadakan penelitian, yang didalamnya tercakup penjelasan secara terperinci
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mengenai Tipe Desain Riset yang memuat prosedur yang dibutuhkan dalam 

memperoleh informasi serta mengolahnya dengan tujuan memecahkan masalah.17

Rancangan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atas 

penelitian ini adalah riset konklusif. Riset konklusif bertujuan utama untuk 

menguji hubungan spesifik tertentu.18

Riset konkulsif ini terdiri atas dua macam, yaitu riset deskriptif dan riset 

kausal. Penelitian ini akan menggunkaan riset kausal.

Riset kausal, yaitu tipe riset konklusif yang bertujuan utama menentukan 

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) dari suatu fenomena.19 Riset kausal 

cocok untuk tujuan - tujuan berikut:

a) Memahami variabel yang menjadi penyebab (variabel independen)

dan variabel yang menjadi akibat (variabel dependen) dari suatu

fenomena.

b) Menentukan karakteristik hubungan antara variabel kausal dampak

yang diprediksi.

1.5.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah Mahasiswa/I Fakultas

Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penulis mengambil sampel dari populasi

Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dikarenakan demi

menghemat biaya, waktu dan tenaga. Metode sampling yang digunakan adalah

17 Freddy Rangkuti. 2003. Riset Pemasaran. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 24.
18 Singgih Santoso et.al. 2001. Riset Pemasaran Konsep & Aplikasi dengan SPSS. Elex Media Komputindo 
Jakarta. Hal 48.
19Ibid.
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Non Random Sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota 

populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.20

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Convenience

Sampling atau Accidental Sampling, di mana metode ini merupakan prosedur

sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai 

atau diakses yang menggunakan mahasiswa sebagai responden21, di mana

banyaknya sampel ditentukan oleh peneliti sehingga sampel - sampel yang terpilih

dapat memberikan data yang sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 50 orang

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang menggunakan produk

kartu prabayar Mentari dengan kriteria yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti

yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

1.5.3 Variabel Penelitian

1.5.3.1 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti 

dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi. Variabel penelitian meliputi faktor- 

faktor yang berperan penting dalam peristiwa atau gejala yang diteliti.

Menurut Y.W, Best yang disunting oleh Sanipah Faisal, variabel 

penelitian adalah kondisi - kondisi atau serenterikstik - serenterikstik yang oleh 

peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobseravsi dalam suatu penelitian.22 

Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan nasional (Diknas) menjelaskan bahwa

— Muhamad Teguh.. 2001. Metodologi Penelitian Ekonomi. Penerbit Grasindo Jakarta. Hal 154. 
" Singgih Santoso et.al. Loc cit hal 90.
— Y. W.,Best. 1883. Metodologi Penelitian Pendidikan. Usaha Nasional Surabaya. Hal 118.
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yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi 

obyek pengamatan penelitian. Dari kedua pengertian tersebut dapatlah dijelaskan 

bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor - faktor yang berperan dalam 

peristiwa atau gejala yang akan diteliti.23

Peneliti mengidentifikasi variabel penelitian sebagai berikut:

a) Variabel terikat ( Y ) yaitu kondisi atau karakteristik yang berubah

atau muncul ketika penelitian mengubah atau mengganti variabel

bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah

penggunaan produk prabayar mentari.

b) Variabel bebas ( X ) yaitu kondisi atau karakteristik yang oleh

peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan

hubungannya dengan fenomnea yang diteliti. Dalam penelitian ini,

variabel bebas yang digunakan adalah faktor - faktor bauran

pemasaran jasa yang mempengaruhi keputusan mahasiswa

Fakultas Ekonomi Univeristas Sriwijaya.

Identifikasi variabel penelitian dalam kuesioner :

a) XI = Produk.

b) X2 = Tempat dan Waktu.

c) X3 = Promosi dan Edukasi.

d) X4 = Bukti fisik.

e) X5 = Harga.

f) Y = Keputusan untuk menggunakan kartu prabayar mentari.

i' Moh. Nazir. 1998. Metode Penelitian Untuk Ekonomi. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 151.
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1.5.3.2 Batasan Variabel Penelitian

Batasan variabel penelitian adalah alur yang menjadi kerangka konseptual

dalam penelitian dengan tujuan agar pembahasan penelitian tidak keluar dari

masalah yang diteliti. Batasan variabel penelitian memberikan definisi pada

variabel yang dianalisis dengan tujuan memberikan kemudahan dan pengertian

terhadap variabel penelitian.

Adapun batasan variabel penelitian yang dianalisa adalah sebagai berikut:

a) Produk Mentari adalah manfaat yang disediakan perusahaan untuk

memenuhi kebutuhan tertentu pelanggan.

b) Tempat dan waktu adalah kemudahan pelanggan untuk

mendapatkan produk prabayar mentari dan voucher isi ulang

mentari di counter yang melakukan penjualan produk seluler.

c) Promosi dan edukasi Mentari adalah aktivitas yang dilakukan oleh

perusahaan dalam rangka menjalin komunikasi di antara produsen

dan konsumen.

d) Bukti fisik Mentari adalah petunjuk berwujud yang dapat dilihat

dan dirasakan untuk memberi bukti atas kualitas jasa.

e) Harga Mentari adalah pengorbanan yang harus diberikan oleh 

konsumen untuk mendapatkan produk prbayar mentari atau 

voucher isi ulang mentari.

f) Keputusan untuk menggunakan kartu prabayar mentari adalah 

keputusan seorang konsumen untuk menggunakan sebuah produk
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dalam jangka waktu tertentu dan konsumen yakin terhadap

pilihannya.

1.5.3.3 Pengukuran Variabel Penelitian

Digunakan sejumlah daftar pertanyaan secara terstruktur kepada

responden yang dipilih dalam mengukur variabel. Skala likret ditemukan oleh

Rensis Likert pada tahun 1932, dimana dalam skala likret dipilih item - item yang 

mempunyai distribusi yang baik yang dipilih dari hal - hal yang ingin diketahui.24

Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan skala ordinal model likert adalah

membuat nilai atau kelas-kelas terhadap ukuran variabel penelitian.

Cara Mengukur Variabel:

1) Pengukuran variabel faktor-faktor bauran pemasran jasa yang

mempengaruhi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi

Univeristas Sriwijaya dengan jawaban :

a) SS (sangat setuju) dengan nilai 5

b) S (setuju) dengan nilai 4

c) N (netral) dengan nilai 3

d) TS (tidak setuju) dengan nilai 2

e) STS (sangat tidak setuju) dengan nilai 1

2) Pengukuran variabel penggunaan produk prabayar Mentari

dengan jawaban:

a) SS (sangat setuju) dengan nilai 5

b) S (setuju) dengan nilai 4

Moh. Nazir. Loc cit hal 396.
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c) N (netral) dengan nilai 3

d) TS (tidak setuju) dengan nilai 2

e) STS (sangat tidak setuju) dengan nilai 1

1.5.4 Instrumen Penel itian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpul data dan informasi, yaitu dengan jalan menyebarkan daftar pertanyaan

yang telah disusun secara terstruktur kepada responden untuk mendapatkan 

informasi.25

1.5.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area wilayah penelitian dari objek yang akan

diteliti. Pada riset ini peneliti memilih lokasi Fakultas Ekonomi Universitas

Sriwijaya yang berlokasi di Inderalaya.

1.5.6 Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua macam metode pengumpulan data yaitu 

data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya.

a) Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali 

(dikumpulkan) dari sumber utamanya (sumber asli), dalam

penelitian ini pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 

merupakan salah satu dari alat pengumpulan data primer.26

25 Cholid Narbuko et. al. 2002. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara Jakarta. Hal 76.
26 Muhamad Teguh. Loc cit hal 121.
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b) Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui

hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.

27Data ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber.

1.5.7 Peralatan Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data juga akan menggunakan alat analisis 

pendukung yaitu berupa program SPSS for Windows ver 11.5.

Alat dari analisis data yang akan digunakan ada empat macam, antara lain:

a) Freguency.

b) Cross Tabulalion.

c) Faclor Analysis.

d) Correlation & Multiple Regression.

Dengan rumus persamaan linear ganda :

Y = a + bxi + bx2 + bx3 + bx4 + bxs

Di mana :

Y = penggunaan produk prabayar mentari.

a = konstanta.

b = koefisien regresi.

xj = variabel produk.

X2 = variabel tempat dan waktu.

x3 = variabel promosi.

X4 = variabel bukti fisik.

x5 = variabel harga.

27 Muhamad Teguh. Loc cit hal 121.
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1.6 Kerangka Umum Konseptual

^ Keputusan menggunakan 

produk prabayar mentari
Bauran pemasaran jasa

Produk

Tempat & Waktu

Promosi & Edukasi

Bukti Fisik

Harga

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang pemilihan masalah atau objek 

yang dibahas di dalam skripsi. Juga dilengkapi dengan perumusan dari masalah 

yang diteliti, tujuan diadakannya penelitian dan manfaat diadakannya penelitian 

serta metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan metode 

dalam pengumpulan data. Juga dilengkapi dengan rancangan atau desain 

penelitian, serta penentuan populasi dan sampel. Pada bab ini juga dibahas 

mengenai variabel penelitian, instrumen penelitian dan alat analisis data dan 

dilengkapi dengan kerangka konseptual penelitian yang akan menggambarkan 

variabel dependen dan variabel independen.
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2. Bab II Studi Pustaka

Bab ini akan berisikan referensi dari berbagai buku dan pengarang

mengenai landasan teori yang akan dipergunakan dalam menyusun kuesioner.

3. Bab III Gambaran Objek Penelitian

Bab ini akan berisikan gambaran objek yang akan dieliti. Mendeskripsikan

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk yang ditawarkan

oleh perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian atau hasil 

dari pengumpulan data yang dilakukan dengan alat kuesioner. Data dari kuesioner 

yang didapat akan diolah dengan menggunakan program SPSS ver 11.5.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan penarikan kesimpulan dari hasil yang didapatkan dalam 

penelitian. Dan juga dilengkapi dengan saran yang diberikan oleh penulis 

mengenai masalah atau objek yang sedang diteliti.

> y. -, VvA V'f w
'St* W

- t
7 ^ y*
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