
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan naluriah bagi setiap orang di dunia ini, 

kebutuhan yang tidak termasuk kebutuhan primer namun dibutuhkan layaknya kebutuhan 

primer lainnya. Setiap hari manusia di seluruh penjuru dunia melakukan komunikasi, 

mulai dari berbicara dengan seseorang, menulis surat, menelpon, mengirim SMS (short 

message service), itu semua masuk dalam kategori komunikasi. Pengertian komunikasi 

dari Hardjana (2003) yang dikutip Nurjaman dan Umam dalam buku “Komunikasi & 

Public Relation” mengatakan Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin, 

yaitu cum, kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan, dan kata units, kata 

bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata communio, yang dalam 

bahasa Inggris disebut communion yang berarti kebersamaan, persekutuan, persatuan, 

dan gabungan. Communion dibuat kata kerja yaitu communicate yang berarti membagi 

sesuatu dengan seseorang. Jadi komunikasi adalah pemberitahuan pembicaraan, 

percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan (Nurjaman dan Umam, 2012:35). 

Di era globalisasi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan 

teknologi menuntut setiap orang bergerak lebih cepat mengikuti perubahan jaman. 

Kemajuan tersebut juga mempengaruhi cara berpikir manusia dalam berkomunikasi. 

Diimbangi dengan kemajuan teknologi, sekarang berkomunikasi tidak perlu langsung 

bertemu, tatap muka. Telepon, SMS, ataupun menggunakan social media seperti BBM 

(blackberry messenger), LINE, Facebook, Twitter dan lain sebagainya adalah salah satu 

kemajuan dalam cara berkomunikasi di jaman modern ini. Semua aplikasi tersebut dapat 

dijalankan di dalam ponsel atau Handphone. Sedangkan untuk menjalankannya 

handphone memerlukan suatu “kartu sim” untuk mendapatkan jaringan dari provider-

provider yang telah banyak bermunculan. 

Internet Service Provider (ISP) atau provider jaringan merupakan perusahaan yang 

menawarkan jasa layanan kepada seluruh masyarakat sehingga bisa terhubung ke dalam 

suatu jaringan internet. Pada saat ini sudah banyak berkembang provider atau operator 

jaringan yang menyajikan pelayanan jasa internet ataupun jaringan untuk masyarakat 

Indonesia. Provider unggulan seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, 



 

 
 

dan 3 (Tri) masih bersaing dalam mendapatkan tempat di hati para konsumennya. Mereka 

berlomba-lomba memperbaiki pelayanan mereka guna menarik perhatian dan menambah 

omset penjualan. Sampai sekarang persaingan masih berlanjut di pemasangan jaringan 

4G LTE (long term evolution) yang dimulai pada awal tahun 2015 lalu. Jaringan 4G 

adalah singkatan dari istilah fourth-generation technology. Istilah tersebut digunakan 

mengacu terhadap standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan 

pengembangan dari beberapa teknologi sebelumnya, yaitu 3G dan 2G. Sistem 4G mampu 

untuk menyediakan jaringan pita lebar ultra yang dapat digunakan untuk berbagai 

perlengkapan elektronik, seperti smartphone dan PC. 

Salah satu provider yang terkenal adalah PT. Telkomsel, Telkomsel sudah 

menjarah banyak Kota di Indonesia seperti Kota Semarang di Jawa Tengah. PT. 

Telkomsel adalah anak perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk yang 

didirikan pada tahun 1995 dan menjadi perusahaan penyedia jasa operator jaringan GSM 

pertama di Indonesia. Telkomsel meluncurkan secara resmi layanan komersial mobile 4G 

LTE pertama di Indonesia. Layanan Telkomsel 4G LTE memiliki kecepatan data access 

mencapai 36 Mbps. 

Namun, sebagai pelopor provider di Indonesia dan sebagai provider nomor satu di 

Indonesia Telkomsel masih berada dibawah pesaingnya dalam hal pelanggan jaringan 4G 

LTE yang baru Telkomsel rilis awal tahun 2015. Sebuah temuan dari sebuah artikel yang 

penulis ambil dari internet mengatakan bahwa “hingga saat ini, Telkomsel mengaku 

jumlah pelanggan yang telah menikmati layanan 4G LTE yang disediakannya masih 

terbilang sangat kecil. Dari 140 juta pelanggan yang dilayani Telkomsel di seluruh 

Tanah Air, baru 800 ribuan pelanggan yang telah berpindah menikmati layanan berbasis 

teknologi terbaru itu” (Denny Mahardy, 2015 from 

http://www.techno.id/telco/telkomsel-optimistis-jumlah-pelanggan-4g-capai-3-juta-

150729v.html, 23 Mei 2016). Ungkapan yang cukup mengejutkan, dari 140 juta 

pelanggan Telkomsel baru sekitar 800 ribuan yang menggunakan jaringan 4G LTE 

Telkomsel. Hal ini di sebabkan oleh belum meratanya pelayanan jaringan 4G di Kota-

kota Indonesia. 

Selain itu, data yang penulis ambil dari Kementrian Komunikasi dan Informasi 

menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda dari artikel di atas. Walaupun mengalami 

kenaikan 20% dalam periode bulan Juni-November 2015, nyatanya jumlah pelanggan 



 

 
 

jaringan 4G Telkomsel masih berada di bawah pesaingnya yaitu XL Axiata. 

Tabel 1.1 data pelanggan jaringan 4G LTE provider di Indonesia berdasarkan 

jumlahnya bulan November 2015 

No. Nama Provider Jumlah Pelanggan 

1. XL Axiata 4 juta 

2. Telkomsel 1,8 juta 

3. Bolt 1,5 jt 

4. Smartfern 400 ribu 

Sumber : Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) 

Dari data diatas menunjukan bahwa Telkomsel sebagai provider pelopor memiliki 

pelanggan yang berada di bawah pesaingnya. Data diatas masih belum lengkap karena 

pesaing utama dari Telkomsel yaitu Indosat Ooredoo belum mempublikasikan jumlah 

pelanggan 4G mereka. 

Setelah sebulan berlalu, IndoTelko melakukan sebuah kajian mengenai “Klasemen 

Operator Jaringan 4G Tahun 2015”. Kajian ini bermaksud untuk menunjukan klasemen 

para operator yang telah bergerak di jaringan 4G LTE mereka masing-masing dengan 

dilihat dari jumlah pelanggannya. Klasemen hasil kajian tersebut dapat di lihat di Tabel 

1.2 dibawah ini : 

Tabel 1.2 Klasemen Operator Jaringan 4G LTE berdasarkan jumah 

pelanggannya Bulan Desember Tahun 2015 

No. Nama Provider Jumlah Pelanggan 
Jumlah Kota yang telah 

dilayani 

1 XL Axiata 4 juta 19 Kota 

2 Telkomsel 2,2 juta 14 Kota 

3 Indosat Ooredoo 2 juta 35 Kota 

4 Bolt 1,5 juta 5 Kota 

5 Smartfren 400 ribu 22 Kota 

Sumber : IndoTelko (http://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=klasemen-operator-4g-

2015, 23 Mei 2016) 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan jaringan 4G Telkomsel 

meningkat selama satu bulan dari awalnya 1,8 juta menjadi 2,2 juta. Namun, masalahnya 

sama yaitu Telkomsel masih berada di bawah XL Axiata yang memiliki pelanggan 4 juta. 



 

 
 

Dengan membidik segmentasi yang tergolong masih muda-muda dan dalam usia 

produktif serta kalangan mahasiswa, Telkomsel harusnya lebih bisa memanfaatkan 

segmentasi mereka dengan baik untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Telkomsel yang 

memiliki 4 produk andalan yaitu kartu Simpati, Haloo, Loop dan Kartu AS, memiliki 

segmentasi yang berbeda-beda. Menurut General Manager Prepaid Marketing 

Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi, “produk Simpati memiliki pengguna 

sekitar 62 juta, dari jumlah itu, diperkirakan sekitar 40% adalah anak muda yang berusia 

20-25 tahun,”. Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa segmentasi Telkomsel di bagi 

dalam kategori usia produktif pekerja muda, yakni antara 20-30 tahun untuk kartu 

Simpati, sementara untuk segmen anak muda yang berusia 12-19 tahun, Telkomsel akan 

lebih mengandalkan kartu prabayar Loop, dan Kartu As akan membidik pengguna umum. 

(Bayu Sadewo, 2014 from https://telset.id/85061/reposisi-simpati-telkomsel-sasar-

profesional-muda/, diakses 16 Juni 2016). Pada dasarnya, Telkomsel yang memiliki 4 

produk membidik segmentasi anak muda untuk semua produknya. Untuk membuat 

segmentasi mereka memandang jaringan 4G, Brand Awareness (kesadaran merek) perlu 

dilakukan pihak Telkomsel guna membuka pemikiran dan pemahan pelanggan mengenai 

jaringan Telkomsel 4G LTE Nations. Menurut Aaker dalam buku Rangkuti (2009:39)  

kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

Sedangkan menurut (Durianto dkk 2004:54) Brand Awareness adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian 

dari suatu kategori produk. 

Semarang menjadi salah satu Kota yang menjadi perhatian dari PT. Telkomsel. 

Dengan adanya Telkomsel Regional Jateng-DIY di Kota Semarang, dan banyaknya 

Universitas yang ada di Kota Semarang, membuat Telkomsel menghadirkan event-event 

untuk anak muda Semarang. Event seperti “Loop Soccer Fans Fest”, “Kejuaraan DOTA 

2” dan “Nonton Bareng Liga Champions” adalah event-event yang Telkomsel gelar di 

Semarang untuk menarik perhatian dan untuk peningkatan jumlah pengguna produk 

Telkomsel di kalangan anak muda. 

1.2. Rumusan Masalah 

Sebagai provider pertama di Indonesia, Telkomsel tentunya memiliki visi tersendiri 

di dalam karirnya. Visi untuk menjadi nomor satu dari segala aspek, baik aspek 



 

 
 

pelayanan, pelanggan dan kesejahteraan pegawainya. Untuk mencapai visi tersebut, 

Telkomsel harus memberikan pelayanan yang maksimum, kreatif dan inovatif serta 

mampu memberi apa yang dibutuhkan pelanggannya. Selain itu, keberadaan pesaing juga 

harus diperhatikan.  

Berada di peringkat kedua dalam klasemen jumlah pelanggan jaringan 4G yang di 

keluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadi sebuah masalah yang 

cukup serius bagi PT. Telkomsel. Kurang cepatnya Telkomsel dalam hal pemasangan 

BTS (Base Transceiver Station) jaringan 4G di Kota-kota Indonesia membuat mereka 

berada di peringkat kedua dalam klasemen jumlah pelanggan jaringan 4G (dapat dilihat 

pada Tabel 1.2, Telkomsel telah melayani 14 Kota namun, XL Axiata telah melayani 19 

Kota). Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jaringan 4G membuat 

masyarakat menganggap bahwa jaringan 4G dan 3G sama saja dan masyarakat tetap setia 

dengan jaringan 3G mereka (opini penulis berdasarkan pengalaman pribadi). 

Jika jumlah pelanggan jaringan 4G LTE Telkomsel dibiarkan berada di bawah 

jumlah pelanggan XL Axiata ini akan berakibat buruk. Tidak hanya dari segi pendapatan, 

namun juga image Telkomsel sebagai provider pertama juga akan tergoyahkan karena 

keadaan ini. Perlu diukur sejauh apa brand awareness masyarakat terhadap Jaringan 4G 

LTE Telkomsel agar perusahaan dapat menentukan program yang akan diambil untuk 

mengatasi permasalahan brand awareness jaringan 4G LTE Telkomsel. Untuk menyikapi 

hal tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kesadaran 

Merek (brand awareness) Pengguna Produk Telkomsel di Universitas Diponegoro 

Semarang terhadap Jaringan Telkomsel 4G LTE Nations?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tingkat Kesadaran Merek (Brand 

Awarness) Jaringan Telkomsel 4G LTE Nations. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

 Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, konsep, dan teori tentang Brand 

Awarenes yang terkait dalam bidang kehumasan. 

 

 



 

 
 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu bahan evaluasi bagi PT Telkomsel 

Kota Semarang dalam meningkatkan Brand Awareness Jaringan 4G Telkomsel yang 

baru. 

1.5. Kerangka Konsep 

1.5.1. Marketing Public Relations (MPR) 

Thomas. L. Harris (1991), melalui bukunya The Marketer’s Guide to Public 

Relations memberi pengertian dengan mengungkapkan Marketing Public Relations 

merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program yang 

mendorong minat beli serta kepuasan konsumen, melalui penyampaian informasi dan 

kesan yang meyakinkan, dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan dan produk-

produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan dan minat konsumen (Di 

adopsi dari Edgardo T. Velasco dalam Alifahmi, 1994:30). 

Hermawan Kertajaya (1995) dalam Prisgunanto (2006:7) dalam mengatakan 

konsep Marketing Mix (product, price, place, promotion) pertama kali diperkenalkan 

oleh Jerome McCarthy, lalu dikembangkan serta di populerkan oleh Philip Kotler. Kotler 

menambahkan 2P dalam Marketing Mix dan menjadi 6P atau disebut dengan mega 

marketing. Dimana 2P ini adalah power dan Public Relations, kedua P ini biasa dipake 

ketika pasar belum diakses atau di rambah oleh suatu perusahaan. Namun, sekaran teknik 

mega marketing sudah jarang digunakan karena power sudah tidak berlaku di dunia 

marketing yang sekarang, sementara public relations memang menjadi sebuah keharusan 

bagi semua perusahaan. 

Kebanyakan orang menempatkan Marketing Public Relations atau komunikasi 

pemasaran pada periklanan dan promosi, namun pada perkembangannya komunikasi 

pemasaran muncul dengan komunikasi yang lebih komplek dan berbeda. Banyak 

akademisi dan praktisi mendifinisikan komunikasi pemasaran adalah semua elemen-

elemen promosi dari marketing mix yang melibatkan antar organisasi dan target audience 

pada segala bentuknya yang ditujukan untuk performance pemasaran (Prisgunanto, 2006: 

8). 

Melakukan pemasaran dengan pendekatan komunikasi adalah salah satu ciri dari 

marketing public relations atau komunikasi pemasaran. Seperti itulah hal yang telah PT 

Telkomsel lakukan untuk memasaran ataupun memperkenalkan jaringan 4G LTE 



 

 
 

Telkomsel kepada para konsumennya. Kesadaran akan merek baru dari Telkomsel yang 

berupa sebuah jaringan 4G masih tergolong rendah di kalangan masyarakat (Tabel 1.2), 

maka pemasaran menggunakan metode marketing public relations perlu ditingkatkan 

guna mendongkrak awareness dari pelanggan yang akan berdampak pada jumlah 

pemasukan atau pendapatan perusahaan. 

1.5.2. Merek (Brand) 

Menurut UU Merek No.1 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang 

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi 

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan baraang atau jasa. Pengertian ini juga selaras dengan definisi merek dari 

American Marketing Association yang menekankan peranan merek sebagai identifier 

(penunjuk identitas) dan differentiator (pembeda) (Tjiptono, 2005: 2). 

Sebuah merek memiliki beberapa elemen atau identitas, baik yang bersifat 

tangible ataupun intangible. Secara garis besar elemen-elemen tersebut bisa dijabarkan 

menjadi nama merek (brand names), URL (Uniform Resource Locators), logo, simbol, 

karakter, juru bicara, slogan, jingle, kemasan, dan signage (Keller, 2003). Nama merek 

bisa berdasarkan pada sejumlah aspek (Paiva dan Costa, 1993; Room, 1998; Turley dan 

Moore, 1995), di antaranya: 

 Nama Orang, nama pendiri atau orang yang berjasa di perusahaan. 

 Nama Tempat, tempat ditemukannya, tempat jualannya ataupun tempat mereka 

berkembang. 

 Nama Ilmiah, nama yang dipilih biasanya dari bahasa yunani. 

 Status Names 

 Good Associations Names 

 Descriptive names, nama brand yang mendiskrisikan manfaat ataupun kegunaan 

brand tersebut. 

 Artifical names, nama brand yang bisa jadi tidak memilii arti khusus. 

 Alpha-numeric brand names, nama brand yang mengandung unsur angka. 

Merek juga dibagi dalam beberapa pengertan lain, seperti: 

 Brand name (nama merek) yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan. 



 

 
 

 Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali 

namun tidak dapat diucapkan. 

 Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek 

yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang 

istimewa. 

 Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-

undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik atau 

karya seni. 

Jadi merek adalah janji penjual untuk secara konsisten memberi feature, manfaat, 

dan jasa tertentu kepada pembeli (Rangkuti, 2009:2). 

Merek atau brand sangatlah penting bagi suatu perusahaan yang memiliki produk 

jasa ataupun barang. PT Telkomsel yang telah merilis jaringan 4G LTE pada awal tahun 

2015 menyematkan nama jaringan 4G tersebut dengan “Telkomsel 4G LTE Nation”. 

Nama brand tersebut memiliki tujuan ataupun harapan untuk jaringan 4G telkomsel 

menjangkau seluruh negeri dan menjadi nomor satu di Indonesia. 

1.5.3. Brand Awareness 

Untuk meningkatkan jumlah pelanggan jaringan 4G LTE Telkomsel, langkah 

pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran merek para pelanggan 

mereka tentang apa itu jaring 4G, apa manfaatnya dan apa bedanya dengan jaringan 3G 

yang telah lebih dulu digunakan. Kesadaran merek atau brand awareness merupakan 

kemampuan seorang pelanggan untuk mengingat suatu merek atau iklan tertentu secara 

spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunci (Rangkuti, 2004). Kesadaran 

merek ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk efektivitas pemasaran. Keller 

dalam Rangkuti (2004:41), mendifinisikan brand awareness sebagai kekuatan dari suatu 

merek di dalam memori konsumen, seberapa mudah konsumen untuk mengingat suatu 

merek. Menurut Keller dalam Rangkuti (2004:42), ada dua tipe brand awareness, yaitu: 

a. Brand Recognition 

Berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi atau 

mengkonfirmasi pengalamannya terhadap suatu merek tertentu apabila 

petunjuknyang digunakan adalah merek itu sendiri. 

b. Brand Recall 

Berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengingat suatu merek dari 



 

 
 

 

memorinya ketika diberikan petunjuk mengenai suatu kategori produk tertentu, 

kebutuhan yang dipenuhi oleh kategori produk tertentu, atau suatu situasi pembelian 

atau penggunaan. Brand recall lebih sulit jika dibandingkan dengan brand 

recognation, karena mengingat sesuatu itu lebih sulit dibandingkan dengan 

mengenali atau mengidentifikasinya. brand awareness yang tinggi memberi 

kemungkinan lebih besar kepada suatu perusahaan untuk masuk ketahap brand recall 

tersebut. 

Aaker dalam Rangkuti (2004:39), brand awareness sendiri didefinisikan menjadi 

4 tingkatan, digambarkan dalam piramida berikut : 

Gambar 1.1. Piramida Brand Awareness 

 

 

           

        Top of Mind      

  

      Brand Recall 

       Brand Recognition 

                   

                   Unware of Brand 

Sumber : Rangkuti (2004:40) 

 Dan untuk penjelasan dari tingkatan brand awareness dijelaskan sebagai berikut: 

1. Top of mind (puncak) 

Adalah tingkatan tertinggi dimana merek tertentu telah mendominasi benak 

para konsumen, sehingga dalam level ini mereka tidak membutuhkan 

pengingat apapun untuk bisa mengenali merek produk tertentu. 

2. Brand recall (mengingatkan kembali) 

Kesadaran merek langsung muncul di benak para konsumen setelah merek 

tertentu disebutkan. Berbeda dengan recognition yang membutuhkan alat 

bantu, brand recall hanya membutuhkan pengulangan/ penyebutan ulang 

untuk mengingat merek produk. 

 

 



 

 
 

3. Brand recognition (pengenalan) 

Merupakan tingkatan yang paling rendah, dimana para konsumen baru 

mengenal sebuah merek dan masih membutuhkan alat bantu untuk bisa 

mengingat merek tersebut. 

4. Unware of brand 

Adalah tingkatan dalam piramida Brand awareness, dalam tingkatan ini 

konsumen tidak menyadari adanya suatu merek pada suatu kategori tertentu 

1.6. Definisi Konseptual 

Menurut Aaker dalam buku Rangkuti (2009:39)  kesadaran merek adalah 

kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

1.7. Definisi Operasional 

Brand Awareness Jaringan Telkomsel 4G LTE Nations adalah kesadaran pengguna 

produk Telkomsel di Universitas Diponegoro Semarang untuk mengenali dan mengingat 

kembali brand jaringan Telkomsel 4G LTE Nations yang mencakup tingkat pengetahuan 

pengguna terhadap produk jaringan Telkomsel 4G Nations. 

Awareness pengguna terhadap brand Jaringan Telkomsel 4G LTE Nations dapat 

diidentifikasikan dengan melihat beberapa aspek berikut : 

a. Brand Recognition (Pengenalan) 

Tingkat pengetahuan responden tentang jaringan Telkomsel 4G LTE Nations : 

- Mengerti nama jaringan 4G Telkomsel 

- Mengerti logo dari jaringan 4G Telkomsel 

- Mampu menyebutkan waktu launching jaringan 4G Telkomsel di Indonesia dan 

Kota Semarang 

b. Brand Recall (Mengingat Kembali) 

Mampu menyebutkan event-event yang berhubungan dengan launching jaringan 4G 

LTE Telkomsel di Kota Semarang : 

- Mengetahui event “Roadshow Digital to Campus : Student Competition” 

- Mengetahui event “Konser Telkomsel 4G LTE. 

c. Top of Mind (Puncak) 

- Melihat dimana responden menempatkan posisi jaringan Telkomsel 4G LTE 

Nations saat mendengarkan sesuatu tentang jaringan 4G. 



 

 
 

- Responden mengetahui dan mampu menyebutkan kelebihan dari jaringan 

Telkomsel 4G LTE Nations. 

- Responden mengetahui dan mengerti bagaimana cara mendapatkan informasi dan 

layanan jaringan Telkomsel 4G LTE Nations. 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Tipe Penelitian 

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif pada penelitian ini. 

Menurut Bungin (2005:44) penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan 

untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang 

terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, 

situasi ataupun variabel tersebut. 

1.8.2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna produk 

Telkomsel di Universitas Diponegoro Semarang. Penetapan populasi ini 

disesuaikan dengan segmentasi dari Telkomsel yang membidik profesional muda 

(usia produktif) dan mahasiswa sebagai segmentasi mereka. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini tidak diketahui. 

2. Sampel 

a. Jumlah Sampel 

Menurut Sugiyono (2009:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti mengalami 

keterbatasan dalam menentukan jumlah sampel karena jumlah populasi yang 

begitu besar, menurut Sugiarto (2001:10) bilamana sampel sebesar 10% dari 

populasi dianggap besar (lebih dari 30) maka alternatif yang biasa digunakan 

adalah mengambil sampel sebanyak 30, dengan pertimbangan ukuran sampel 

tersebut telah dapat memberikan ragam sampel yang telah stabil sebagai 

pendugaan ragam populasi. Dengan dasar seperti itu, maka penulis mengambil 

jumlah sampel sebesar 40 responden untuk penelitian ini. 

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Diponegoro Semarang yang menggunakan dan/atau pernah menggunakan produk 



 

 
 

Telkomsel (Simpati, Loop, Kartu AS, dan Kartu Halo). Universitas Diponegoro 

dipilih karena Mahasiswa dari Universitas Diponegoro sesuai dengan segmentasi 

yang di sasar Telkomsel yaitu kategori usia produktif pekerja muda, yang berkisar 

pada umur 20-30 tahun serta segmentasi anak muda yang berusia 12-19 tahun. 

Selain itu, adanya Flash Lounge di Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro, memperkuat bahwa Telkomsel memang benar-benar membidik 

Mahasiswa dari Universitas Diponegoro untuk menjadi pangsa pasar mereka. 

Banyaknya kegiatan untuk anak muda dan melibatkan Telkomsel, seperti kegiatan 

“Campus Hiring PT Telkomunikasi Seluler” dimana kegiatan itu dilakukan pada 

11 Februari 2016 di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Selain itu, adanya 

kerjasama antar pihak Universitas Diponegoro dan Telkomsel menunjukan bahwa 

Telkomsel memang ingin membidik mahasiswa ataupun warga dari Universitas 

Diponegoro. 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk menentukan sampel penulis menggunakan non-probability sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009 : 

84). Mengingat jumlah populasi yang besar Teknik yang diambil adalah teknik 

incidental sampling yang artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang 

diambil berdasarkan sebuah situasi dimana  siapa saja yang secara kebetulan / 

accidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2009 : 85). 

1.8.3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

(Numerik). 

b. Sumber data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 



 

 
 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari internet, media 

massa, pihak Telkomsel atau yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. 

1.8.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

kuesioner. Menurut Bungin (2005:133), kuesioner adalah serangkaian atau daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. 

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari para responden yang telah 

ditentukan, kuesioner berisi pertanyaan yang mencangkup tingkat pengetahuan 

mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang terhadap jaringan 4G LTE Telkomsel. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan tertulis yang terdapat pada 

kuesioner kepada responden penelitian yaitu mahasiswa Universitas Diponegoro 

Semarang. 

1.8.5. ANALISIS DATA 

Analsisi data dalam penelitian kuantitatif merupakan sebuah kegiatan yang 

dilakukan setelah semua data terkumpul dari responden atau sumber lain. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, dan melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah 

(Bungin, 2005:147). Teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah statistik 

deskriptif, dimana statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Bungin, 2005:181). 

Untuk keperluan analisis data, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang 

diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot dari setiap pertanyaan 

berdasarkan skala likert. Skala likert adalah metode skala bipolar yang mengukur baik 

tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Adapun skor jawabannya 



 

 
 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 1.3. 

Alternatif jawaban responden 

 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

  

  


