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ABSTRAKSI 

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, serta pendapatan yang mulai 
terangkat, secara otomatis akan meningkatkan daya beli (Buying Power) masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan barang maupun jasa. Keadaan ini 
menyebabkan munculnya kelas menengah sebagai lokomotif pembangunan ekonomi 
dalm struktur ekonomi nasional. Yang pada gilirannya akan membawa dampak pada 
pergeseran pola pikir, gaya hidup, serta tingkat konsumsi dari masyarakat 
tradisionalis menuju masyarakat modemis yang sarat dengan berbagai aktivitas dan 
mobilitas yang begitu tinggi. 

Atas dasar pennintaan pasar dan pola perHaku masyarakat, serta keterbatasan 
yang dimiliki oleh telepon dengan sistem kabel dan didorong oleh kemajuan 
teknologi di berbagai sektor kehidupan. Kita ketahui bersama di negara manapun, 
telekomunikasi mendorong timbulnya nilai tambah suatu bangsa. Maka kehadiran 
telepon seluler (handphone) tidak bisa terelakkan lagi, dan kecenderungan ini telah 
dialami oleh industri telekomunikasi di tanah air. Sehingga terjadi persaingan yang 
begitu kompetitif dengan berbagai jurus dan strategi pemasaran dalam merebut 
pangsa pasar antara perusahaan telekomunikasi. Adalah tugas pemasar dalam 
membuat suatu perencanaan pemasaran dalam mempelajari pola perilaku konsumen 
ma:upun strategi pemasaran. 

Dalam penulisan skripsi inilah penulis mencoba untuk mempelajari pola 
perilaku pemakai telepon seluler terutama yang berteknologi GSM. Hal ini dilakukan 
dengan penyebaran kuesioner sebanyak 200, dan yang kem?ali seb.anyak 1~4 
responden. Metode penarikan sampel adalah non random purposlf sampltng. Teknlk 
analisis yang digunakan adalah uji statistikregresi linier berganda dengan bantuan 
program regression SPSS, dlam rangka unutk mengetahui seberapa besar ke~atm: 
hubungan (pengaruh) antara faktor pribadi konsumen, l~n~kungan dan .stlmult 
pemasaran dalam tindakan pemakaian telepon seluler speslahs GSM, Studl kasus 
pada PT SATELINDO GSM di S~baya.

HasH analisis statistik menunjukkan bahwa semua faktor te~ebu~ 
berpengaruh secara signiftkan. Dari semua fakto: tersebut tem!ata faktor pnb~dl 
konsumen mempunyai pengaruh yang paling domlnan terhadap tlnd~an ?em~an 
telepon seluler spesialis GSM. Dan mempunyai koe~sien detennlnasl (R) dan 
koefisien korelasi (R) terbesar dibanding faktor-faktor lalnnya.. . b k 
Kemudian informasi ini dapat dilmanfaatkan perusahaan untuk me~gem an~an 
strate i emasaran yang sudah ada, sehingga diharapkan dapat me~~enkan ma~ an 
guna ~~ningkatkan pangsa pasar pengg1,lIlll telepon seluler SpeSIaI1S GSM dlmasa 

yang akan datang. 
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