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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ditengah perkembangan dunia bisnis terutama dunia bisnis 

telekomunikasi yang berkembang pesat dan bersaing saat ini, perusahaan 

dituntut untuk memiliki strategi agar produk dan layanan yang dimiliki 

perusahaan dapat bertahan di pasaran. Tujuan dari strategi tersebut adalah 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen karena konsumen 

merupakan omset terbesar bagi perusahaan. 

Prospek pasar yang potensial dan kebutuhan kita yang tinggi akan 

komunikasi, menjadikan bisnis jasa telekomunikasi memiliki daya tarik yang 

tinggi. Namun akibat dari banyaknya pemain dalam bisnis ini adalah 

terjadinya persaingan yang tinggi, untuk dapat menjaga posisinya dan 

bertahan, perusahaan harus memahami karakteristik konsumen mereka dan 

memahami bagaimana konsumen dalam memutuskan pembelian. 

Menurut Fandy Tjiptono (2016:56) "Perilaku konsumen 

mencerminkan totalitas keputusan konsumen dalam hal pembelian konsumsi, 

penghentian barang dan jasa, aktivitas, pengalaman orang, dan gagasan oleh 

unit pembuat keputusan". 

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen 

sangat erat hubungannya dengan keputusan pembelian. Baik keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok dan organisasi 
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dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka baik terhadap kebutuhan 

barang maupun terhadap jasa.  

Dalam mempengaruhi keputusan pembelian, kita tidak bisa lepas dari 

pengaruh harga dan promosi. Harga adalah salah satu bauran pemasaran yang 

sering digunakan oleh perusahaan dalam membujuk konsumen untuk 

menggunakan produk mereka.  

Seperti saat ini indosat Ooredoo sebagai salah satu badan usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa komunikasi keberadaannya benar-benar sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan informasi 

dan komunikasi. Rasa keingintahuan konsumen akan produk yang ditawarkan 

dan faktor ekonomi masyarakat yang berbeda–beda merupakan peluang 

sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk lebih tepat dalam menetapkan 

harga dan meningkatkan strategi promosi pada produk yang akan dijual. 

Terlebih saat ini trendnya banyak warga masyarakat yang bermigrasi 

dari produk telekomunikasi yang mahal ke yang lebih murah. Dalam kondisi 

sekarang ketika semua harga naik, orang semakin selektif mengelola 

anggaran. Kebijakan harga sangat menentukan dalam pemasaran sebuah 

produk jadi tidak dapat dipungkiri bahwa harga merupakan suatu unsur 

penting, baik bagi perusahaan dalam mempengaruhi konsumen maupun bagi 

perusahaan bertahan dalam persaingan. 

Hasil ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dido 

Saputra (2005) yang berjudul Pengaruh Harga dan Promosi Penjualan 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Simcard XL di Kota 
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Padang. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada kartu 

XL di Kota Padang. 

Kebijakan harga yang dilakukan indosat Ooredoo menggunakan 

metode penetration pricing yakni perusahaan berusaha memperkenalkan 

sebuah produk dengan harga murah dengan harapan akan dapat meningkatkan 

volume penjualan yang besar dalam waktu yang singkat. Selain itu 

perusahaan menetapkan harga dengan tingkat yang sama atau mendekati 

tingkat harga pesaing.  

Pada tabel berikut dapat kita lihat sejumlah perusahaan 

telekomunikasi yang ada pada kota Sintang. 

Tabel 1.1 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Data Perusahaan Telekomunikasi Di Kota Sintang 

Tahun 2017 
 

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah perusahaan 

telekomunikasi di Kota Sintang pada Tahun 2017 berjumlah 2 (dua) 

perusahaan yang bergerak dibidang yang sama. Kedua perusahaan 

telekomunikasi tersebut memiliki cara masing–masing untuk memasarkan 

produknya dan setiap produk yang diciptakan memiliki keunggulannya 

tersendiri. Untuk jenis produk dari masing-masing perusahaan telekomunikasi 

tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: 

No Nama Perusahaan 

1 PT. Telekomunikasi Seluler ( Telkomsel) 

2 PT. Indosat Ooredoo 
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Tabel 1.2 

Jenis Produk PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 

di Kota Sintang 

Tahun 2017 

NO Nama Perusahaan Produk 

1 PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 

Kartu Perdana AS 

Kartu Perdana Simpati 

Kartu Perdana Internet 

Voucher Electrik 

Sumber: PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), 2017 

Pada Tabel 1.2 perusahaan telekomunikasi seluler (telkomsel) 

memiliki empat produk unggulan yang mereka pasarkan dan dari keempat 

jenis produk tersebut memiliki keunggulan masing-masing yang tentunya 

tidak kalah bersaing dari produk unggulan dari perusahaan sejenis lainnya.  

Dan pada tabel  dibawah ini dapat kita lihat jenis produk dari PT. 

indosat Ooredoo Sintang : 

Tabel 1.3 

Jenis Produk PT. Indosat Ooredoo 

di Kota Sintang 

  Tahun 2017 

NO Nama Perusahaan Produk 

1 PT. Indosat Ooredoo 

im3 Ooredoo 

Mentari Ooredoo 

Voucher Electrik 

Sumber: PT. Indosat Ooredoo, 2017  

Setiap perusahaan telekomunikasi memiliki bermacam variasi produk 

unggulan sesuai dengan manfaatnya masing–masing. Produk-produk tersebut 

diciptakan sesuai dengan kebutuhan konsumen di pasaran. Dalam 

menciptakan produk–produk yang ingin dijual, perusahaan dituntut untuk 

lebih cermat dalam mengikuti persaingan dengan perusahaan lain yang 

sejenis baik dari segi kualitas, manfaat dan harga. 
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Berikut tarif harga telepon yang diberikan oleh indosat Ooredoo 

melalui salah satu produknya yakni im3 Ooredoo : 

Tabel 1.4 

PT. Indosat Ooredoo Sintang 

Tarif Telepon im3 Ooredoo 

Ketentuan 
Tarif 

Sesama Operator Operator Lain 

0 menit – 5 menit Rp. 1/detik Rp. 1/detik 

6 menit – 10 menit  Rp. 1/detik Rp. 4/detik 

10 menit sampai dengan seterusnya Rp. 1/detik Rp. 6/detik 

Sumber : PT. Indosat Ooredoo Tahun 2017  

Sedangkan untuk tarif sms berlaku sebesar Rp. 699,00 per satu kali 

sms dan mendapatkan bonus sms sebesar 100 kali sms dengan pembagian 80 

sms ke sesama operator dan 20 sms ke operator lain. Untuk kebijakan 

promosi yang dilakukan oleh indosat Ooredoo adalah berupa pengadaan 

event, sponsor untuk mendukung kegiatan–kegiatan sekolah, branding outlet, 

pembuatan shopblind outlet, frontliner, flayer dan lain–lain. Dan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Bekti Setiawati (2006) hasil penelitiannya 

bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Untuk dapat mengetahui harga yang diterapkan dari masing– masing 

produk pada perusahaan telekomunikasi tersebut dapat kita dilihat pada Tabel 

1.5 dan Tabel 1.6 dibawah ini : 
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Tabel 1.5 

PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) 

Harga Produk Menurut Jenis 

Tahun 2017 

NO Nama Perusahaan  Produk Harga (Pcs) 

1. 
PT. Telekomunikasi 

Seluler (Telkomsel) 

Perdana AS 5K Rp13.000  

Perdana Simpati 10K Rp18.000  

Perdana Internet 8 Gb Rp55.000  

Perdana Internet 11 Gb Rp75.000  

Voucher Electrik 5K Rp6.000  

Voucher Electrik 10K Rp11.000  

Voucher Electrik 20K Rp20.500  

Voucher Electrik 25K Rp25.500  

Voucher Electrik 50K Rp49.500  

Voucher Electrik 100K Rp97.500  

Sumber Data : PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), 2017 

Seperti yang kita lihat pada Tabel 1.5 diatas harga yang diberikan 

untuk para pengguna atau konsumennya sangat bervariasi sesuai dengan jenis 

produk dan kegunaannya. Tentu saja harga produk dan kualitas yang 

diberikan tersebut juga tidak kalah saing dengan produk pada perusahaan 

pesaingnya. Dibawah ini tabel harga produk PT. indosat Ooredoo :  

Tabel 1.6 

PT. Indosat Ooredoo 

Harga Produk Menurut Jenis 

Tahun 2017 

NO Nama Perusahaan  Produk Harga ( Pcs) 

1. PT. Indosat Ooredoo 

im3 Ooredoo Rp3.000 

Mentari Ooredoo Rp3.000 

Voucher Electrik 5K Rp5.000 

Voucher Electrik 10K Rp10.000 

Voucher Electrik 25K Rp25.000 

Voucher Electrik 50K Rp50.000 

Voucher Electrik 100K Rp100.000 

Sumber : PT. Indosat Ooredoo Tahun, 2017 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa harga yang diberikan perusahaan 

telekomunikasi melalui berbagai macam produknya terhitung masih sangat 

mudah untuk dijangkau oleh konsumen yang memiliki pendapatan sangat 

minim ataupun menengah keatas. 

Pada Tabel 1.7 berikut memperlihatkan jumlah penjualan kartu pada 

indosat Ooredoo dari Tahun 2014 – 2016. 

Tabel 1.7 

Indosat Ooredoo Sintang 

Data Penjualan Kartu Indosat Ooredoo 

Tahun 2014 – 2016 

No  Tahun  Jumlah (Pcs) 

1 2014                      1.507.223  

2 2015                      2.599.316  

3 2016                      3.470.737  

Sumber Data : Cluster Indosat Ooredoo Sintang Tahun 2017 

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah penjualan kartu disetiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan yakni pada Tahun 2014 ke Tahun 

2015 terjadi peningkatan penjualan sebesar 72,45% dan pada Tahun 2016 

terjadi peningkatan penjualan dengan jumlah kenaikan sebesar 33,52% 

dimana penjualan kartu terbanyak terjadi pada Tahun 2016. 

Banyaknya jumlah pengguna kartu im3 Ooredoo dari tahun ke tahun 

dapat dilihat pada Tabel 1.8. 

Tabel 1.8 

Indosat Ooredoo Sintang 

Jumlah Pengguna kartu im3 Ooredoo di Kota Sintang  

tahun 2014 – 2016 

Tahun Jumlah Pengguna Kartu im3 (Orang ) 

2014 119.803 

2015 142.249 

2016 266.427 

Sumber data : Cluster Indosat Ooredoo Sintang Tahun 2017 
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengguna kartu im3 

diwilayah Kabupaten Sintang disetiap tahunnya mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 jumlah pengguna kartu 

im3 sebesar 18,7% dan jumlah pengguna kartu terbanyak terjadi pada Tahun 

2016 dengan jumlah sebanyak 87,2%. Jadi jumlah pengguna kartu im3 dari 

tahun ke tahun meningkat sebesar 68,5%. 

Berdasarkan data pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8 dapat kita simpulkan 

bahwa pada Tahun 2014 jumlah pengguna kartu im3 Ooredoo hanya 8% dari 

total penjualan kartu im3 Ooredoo sedangkan pada Tahun 2015 hanya 

berjumlah 5% dan pada Tahun 2016 berjumlah 7%.  

Penulis memilih indosat Ooredoo khususnya produk im3 Ooredoo 

sebagai objek penelitian diantaranya adalah karena pada saat ini indosat 

Ooredoo melalui produknya im3 Oordeoo sedang berkembang pesat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lidya Mongi (2013) yang berjudul Kualitas Produk, Promosi Dan Harga 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Simpati Telkomsel Di 

Kota Manado. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
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"Bagaimana pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli kartu im3 Ooredoo pada indosat Ooredoo 

Sintang?" 

C. Pembatasan Masalah 

Agar analisis dan pembahasan yang akan dilakukan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini pada bauran pemasaran yang terdiri dari harga dan promosi 

untuk melihat pengaruhnya terhadap keputusan konsumen membeli kartu im3 

Ooredoo pada indosat Ooredoo Sintang. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan konsumen 

membeli kartu im3 Ooredoo pada indosat Ooredoo Sintang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan menerapkan 

teori–teori yang diperoleh selama menempuh kuliah terutama yang 

berhubungan dengan ruang lingkup masalah. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan dan masukan guna mengevaluasi harga dan promosi 

yang telah diberikan kepada konsumen. 
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3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan 

untuk referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai faktor yang mempengaruhi terhadap minat beli 

konsumen. 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat pengaruh bauran 

pemasaran yang terdiri dari harga dan promosi terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

Dimana menurut Fandy Tjiptono (2016:20) "Pengertian dari harga 

adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan 

produk, sedangkan promosi adalah aktivitas komunikasi dengan pelanggan 

sasaran dalam rangka menginformasikan, mengingatkan kembali, dan/atau 

membujuk mereka untuk membeli produk". 

Menurut Fandy Tjiptono (2016:60) “Proses keputusan pembelian 

dapat dikategorikan secara garis besar kedalam tiga tahap utama  : Tahap pra-

pembelian, konsumsi, dan evaluasi purnabeli. Tahap pra-pembelian 

mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya 

transaksi pembelian dan pemakaian produk. Tahap ini meliputi tiga proses 

yakni identifikasi kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi alternatif. 

Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen di mana 

konsumen membeli dan menggunakan produk dan jasa. Sedangkan tahap 

evaluasi purnabeli merupakan tahap proses pembuatan keputusan konsumen 

sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan 

pembelian yang tepat”. 

Menurut Fandy Tjiptono (2016:64) Tahap keputusan pembelian terdiri 

dari tahap–tahap sebagai berikut yakni : 

1. Identifikasi Kebutuhan yaitu proses pembelian diawali ketika seseorang 

mendapatkan stimulus (pikiran, tindakan atau motivasi) yang mendorong 

dirinya untuk mempertimbangkan pembelian barang atau jasa tertentu. 

2. Pencarian Informasi bisa dilakukan secara pasif maupun proaktif. Dalam 

pencarian internal (pasif), konsumen mengakses dan mengandalkan 
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memorinya berkenaan dengan informasi-informasi relevan menyangkut 

produk atau jasa yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli. Sedangkan 

dalam pencarian eksternal (proaktif), konsumen mengumpulkan informasi-

informasi baru melalui sumber-sumber lain selain pengalamannya sendiri, 

misalnya bertanya kepada teman, membaca koran atau majalah, mem-

browsing portal dan situs-situs perusahaan di Internet. 

3. Evaluasi Alternatif, proses evaluasi dan seleksi alternatif produk atau 

merek dilakukan dengan jalan menetapkan kriteria evaluasi, menentukan 

tingkat kepentingan masing-masing kriteria dan mengidentifikasi alternatif 

produk atau merek yang akan dinilai. 

4. Tahap pembelian dan konsumsi merupakan salah satu perbedaan 

fundamental antara pembelian barang dan pembelian jasa adalah 

menyangkut proses produksi dan konsumsi. Pada barang, tahap pembelian 

dan konsumsi biasanya terpisah. 

5. Tahap evaluasi purnabeli, setelah pilihan dibuat dan produk dibeli serta 

dikonsumsi, evaluasi purnabeli akan berlangsung. 

Para konsumen harus melalui semua tahap keputusan pembelian 

dalam membeli suatu produk atau jasa. Namun konsumen tidak selalu 

melewati seluruh tahap yang ada. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

1.1 : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : Harga 

X2 : Promosi 

Y : Keputusan konsumen membeli kartu im3 Ooredoo pada 

  indosat Ooredoo Sintang 

 

X1 

X2 

Y 
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G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. 

Menurut Siregar (2012:15) “Metode deskriptif adalah metode yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel 

lain”. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:37) : “Data Primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan”. 

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

lapangan yang bersumber dari responden pengguna kartu im3 Ooredoo di 

kota Sintang. Adapun data–data primer sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Menurut Siregar (2012:39) "Kuesioner yaitu teknik pengumpulan 

informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, 

keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam 

organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem 

yang sudah ada". 

Dalam penelitian ini kuesioner akan disebar kepada seluruh 

responden yang menggunakan kartu im3 Ooredoo di Sintang dan 

diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. 
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b. Wawancara 

Menurut Danang Sunyoto (2012:32) : “Wawancara merupakan 

metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, 

mendalam, tidak terstruktur, dan individual”. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan 

pimpinan indosat Ooredoo di Sintang beserta karyawannya untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan. 

c. Observasi 

Menurut Sugiyono (2017:145) : “Observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan”.  

Dalam penelitian ini penulis turun ke lapangan yaitu kantor indosat 

Ooredoo Sintang untuk dapat mengamati dan mencatat segala sesuatu 

yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian. 

Menurut Siregar (2012:37) “Data sekunder adalah data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”.  

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari 

dokumen indosat Ooredoo di Kabupaten Sintang. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:61) : “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 
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kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen yang 

menggunakan produk indosat Ooredoo khususnya im3 Ooredoo di Kota 

Sintang dengan jumlah populasi atau pengguna sebanyak 266.427 

orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:149) : “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 

yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (mewakili)”. 

 

Maka untuk menentukan besarnya jumlah sampel adalah dengan 

menggunakan teknik Solvin : 

n = 
 

       

Keterangan : 

n  :  Sampel 

ɴ  : Populasi 

e  : Perkiraan tingkat kesalahan 

Dengan perkiraan tingkat kesalahan sebesar 10% atau 0,1 maka 

jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut : 

n = 
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Berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh sampel minimal dari 

populasi sebanyak 99,9 orang, sehingga dapat ditetapkan jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode pengumpulan 

sampel secara sengaja (purposive sampling) artinya penarikan sampel 

berdasarkan pertimbangan mengingat adanya keterbatasan dana, waktu 

dan tenaga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang menggunakan kartu im3 Ooredoo. Adapun syarat 

sampel pada purposive sampling adalah pengguna yang berusia 17 - 55 

tahun. 

4. Teknik Analisis Data 

a) Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Uji validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure 

if it succesfully measure the phenomenon). Uji validitas ini 

menggunakan korelasi product moment. Kriteria keputusannya 

adalah jika nilai rXY >  rtabel maka pernyataan dalam kuesioner 

dinyatakan valid. Sebaliknya jika rXY  <  rtabel maka kuesioner 

dinyatakan tidak valid. 

2) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 
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atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. Uji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan 

secara eksternal maupun internal. 

Dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach maka suatu 

instrumen penelitian dikatakan reliabel, bila koefisien reliabilitas 

(r_11) > 0,6. Rumus yang digunakan untuk menentukan reliabilitas 

instrumen adalah sebagai berikut : 

    [
 

   
] [  

∑ 
 
 

 
 
 

] 

Keterangan : 

    =  Koefisien reliabilitas instrumen 

  =  Jumlah butir pertanyaan 

∑ 
 
 
   =  Jumlah varian butir 

 
 
 

      = Varian Total 

b) Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian 

data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas data yaitu dengan metode Kolmogorov-

Smirnov dan uji normalitas data. secara manual. Adapun rumus 
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untuk menguji normalitas dengan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut : 

K2 = 
   

 
 

Keterangan : 

i = sampel ke.... i 

n = jumlah data 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uji 

heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik 

dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk 

menguji terjadinya perbedaan variansi dari nilai residual pada 

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Dasar 

pengambilan keputusan dalam metode ini adalah : 

 Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas kali ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Rank Spearman. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
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(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Dalam uji autokorelasi ini menggunakan uji 

autokorelasi dengan Durbin Watson (DW test). Dasar 

pengambilan keputusan pada metode pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

 Jika d < dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. 

 Jika d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol 

diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. 

 Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-

dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

4) Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 

Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas dibagi 

menjadi dua cara yakni : 

Melihat nilai tolerance : 

 Jika nilai toleran lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak 

terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. 

 Jika nilai toleran lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi 

multikolonieritas terhadap data yang diuji. 

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) : 
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 Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi 

multikolonieritas terhadap data yang diuji. 

 Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi 

multikolonieritas terhadap data yang diuji. 

c) Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi 

linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang, 

berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu 

atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak 

bebas (dependent). Penerapan metode regresi berganda jumlah 

variabel bebas yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi 

satu variabel tak bebas. 

Rumus regresi linier berganda 

Y = ɑ + b1X1 + b2X2 + b3X3 + .... + bnXn 

Keterangan : 

Y  =  Variabel terikat 

X1 =  variabel bebas pertama 

X2 =  Variabel bebas kedua 

X3 =  Variabel bebas ketiga 

Xn  =  Variabel bebas ke – n 

ɑ dan b1 serta b2 =  konstanta 
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d) Koefisien Korelasi 

Menurut Siregar (2012 : 337) : “Korelasi adalah bilangan 

yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua variabel”. Nilai 

korelasi (r) = (-1 ≤ 0 ≤ 1). Rumus : 

  
  ∑     ∑  ∑   

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

Keterangan : 

n = Jumlah data (Responden) 

x = Variabel bebas 

y = variable terikat 

Selanjutnya untuk menginterprestasikan nilai koefisien 

korelasi tersebut maka dapat dilihat sebagai berikut : 

 Jika nilai Interval koefisien 0,00 – 0,199 maka dijelaskan bahwa 

tingkat hubungan koefisien korelasi tersebut sangat rendah. 

 Jika nilai Interval koefisien 0,20 – 0,399 maka dijelaskan bahwa 

tingkat hubungan koefisien korelasi tersebut rendah. 

 Jika nilai Interval koefisien 0,40 – 0,599 maka dijelaskan bahwa 

tingkat hubungan koefisien korelasi tersebut cukup. 

 Jika nilai Interval koefisien 0,60 – 0,799 maka dijelaskan bahwa 

tingkat hubungan koefisien korelasi tersebut kuat. 

 Jika nilai Interval koefisien 0,80 – 1,000 maka dijelaskan bahwa 

tingkat hubungan koefisien korelasi tersebut sangat kuat. 
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e) Koefisien Determinasi 

Menurut Siregar (2012 : 338) : “Koefisien determinasi (R) 

adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui 

kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau 

lebih X (bebas) terhadap Y (terikat)”. 

Rumus : KD =      x 100% 

Sebagai catatan, besarnya nilai koefisien determinasi atau R 

square hanya antara 0-1, sementara jika dijumpai R square bernilai 

minus ( - ) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh X 

terhadap Y. Berikut penjelasan mengenai hasil dari koefisien 

determinasi : 

 Semakin kecil nilai R square maka nilai pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat semakin lemah. 

 Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati 1 maka nilai 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kuat. 

f) Uji F (Uji Pengaruh Secara Simultan) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidak 

pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan (bersama-sama). Oleh karena itu, uji F ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yang terdiri dari Harga dan 

Promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli kartu im3 Ooredoo di Kota Sintang. Tahap-tahap 

dalam uji F adalah membuat suatu hipotesis kemudian dilanjutkan 
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dengan membandingkan F hasil perhitungan dengan F tabel. Kriteria 

yang dapat diambil yakni : jika F hitung > F tabel maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Sebaliknya jika F hitung < F tabel maka Ha ditolak 

dan Ho diterima. 

Adapun hipotesis yang diajukan pada uji F ini adalah sebagai 

berikut : 

Ho : Harga dan promosi secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen membeli kartu im3 pada 

indosat Ooredoo di Kota Sintang. 

Ha : Harga dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen membeli kartu im3 pada indosat 

Ooredoo di Kota Sintang. 

g) Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 

pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial (sendiri–sendiri). Oleh karena itu, uji t dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel bebas seperti harga dan 

promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli kartu im3 Ooredoo di Kota Sintang. Tahap–tahap 

dalam uji t adalah membuat suatu hipotesis kemudian dilanjutkan 

dengan membandingkan t hasil perhitungan dengan t tabel. Kriteria 

keputusan yang dapat diambil mengacu pada kriteria : t hitung > t 



23 
 

 
 

tabel maka Ho di tolak dan Ha diterima. Sebaliknya jika t hitung < t 

tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

Adapun hipotesis yang diajukan untuk variabel harga dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen membeli kartu im3 pada indosat Ooredoo di Kota 

Sintang. 

Ha : Harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen membeli kartu im3 pada indosat Ooredoo di Kota 

Sintang. 

 Sedangkan untuk variabel promosi uji hipotesis dalam uji t 

ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen membeli kartu im3 pada indosat Ooredoo di Kota 

Sintang. 

Ha : Promosi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen membeli kartu im3 pada indosat Ooredoo di Kota 

Sintang. 

 

 

 

 

 


