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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah 

merambat kedalam berbagai jenis kegiatan, salah satunya yaitu dalam sektor 

pemerintahan yang berbasis teknologi informasi elektronik (e-goverment) yang 

memiliki berbagai program kepemerintahan. Salah satu dari program pemerintah  

yaitu adanya pembuatan program Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau 

dapat kita singkat menjadi e-KTP. Dalam e-KTP ini terdapat chip yang berfungsi 

sebagai barcode, yang mana jika ingin mengidentifikasi e-KTP tersebut 

diperlukan alat untuk membaca chip-nya agar identitas seseorang dapat terbaca. 

Kartu tanda penduduk elektronik merupakan terobosan yang dilakukan 

oleh pemerintah dan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, yang dapat 

mendorong penyelenggaraan sistem teknologi informasi yang didasarkan pada 

pengamanan biometrik dan berperan sebagai komputerisasi yang didalamnya 

terdapat dokumentasi data-data kependudukan atau demografi dan biometrik yang 

mana dapat mengendalikan dan mengamankan dengan baik dilihat dari sisi 

administrasi dan teknologi informasi yang didasarkan pada database 

kependudukan yang berlaku secara nasional (Inti.co.id, 2019). 

Biometrik itu sendiri yaitu suatu bentuk penganalisisan mengenai bentuk 

tubuh dan tingkah laku manusia dalam autentifikasi (pembuktian kebenaran atas 

identitas diri saat mengkses kedalam sistem) (Wikipedia, 2019). Biometrik ini 

terbagi kedalam dua macam yaitu biometrik fisik manusia dan biometrik prilaku 

manusia. Biometrik fisik manusia ini terdiri atas sidik jari, pengenalan wajah, 

deoxyribo nucleic acid (DNA), geometri tangan, telapak tangan, pengenalan 

retina, bau atau aroma. Sedangkan biometrik prilaku terdiri dari mengetik, suara, 

kiprah, dan ritme. (Wikipedia, 2019) 

Dengan adanya e-KTP menjadikan suatu solusi dalam menghimpun dan 

memverifikasi data penduduk di wilayah Indonesia secara lebih terpadu hanya 

memiliki nomor identitas tunggal yang dapat mencegah penduplikasian atau 
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mempunyai lebih dari dua identitas kependudukan. E-KTP tersebut diawali oleh 

adanya kekurangan dari sistem kartu tanda penduduk konvensional yang 

menyebabkan masyarakat khususnya di Negara Indonesia mempunyai lebih dari 

satu KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk menghindari pembayaran pajak, 

mengamankan tindakan korupsi, menyembunyikan identitas dan lain sebagainya 

(e-ktp.com, 2019). 

E-KTP Indonesia muncul sejak tahun 2009, namun implementasiannya 

pada bulan Febuari 2011 yang diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri 

Republik Indonesia (Kemendagri RI). (e-ktp.com, 2019) Di dalam 

implementasinya, sistem informasi berbasis teknologi ini mampu meningkatkan 

keefektifitasan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat dan terjaminya akurasi atau keakuratan verifikasi data penduduk serta 

tunggalnya atau hanya terdapat satu identitas kependudukan yang didasarkan pada 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Inti.co.id, 2019). 

KTP elektronik ini memakai sistem teknologi chip untuk menyimpan data-

data demografi atau kependudukan. Pada bentuk fisik e-KTP yang sudah tercetak 

di kartu hanya ada data foto dan demografi pemilik KTP elektronik. Di dalam data 

demografi dan biometrik tersebut sudah disimpan pada chip. Sehingga, apabila 

ingin membaca e-KTP tersebut harus menggunakan alat pembaca e-KTP 

berbentuk card reader beserta SAM (Secure Access Module). SAM ini memilliki 

fungsi dalam penyimpanan sandi juga kunci yang digunakan sebagai pembaca e-

KTP tersebut. Apabila tidak menggunakan SAM, card reader belum bisa 

membaca kartu tanda penduduk elektronik. 

Dengan adanya program pemerintah dan dikeluarkanya regulasi teknis 

atau peraturan secara teknik, dimana e-KTP ini berfungsi sebagai komputerisasi 

yang diatur dalam perpu (Peraturan Presiden) RI No. 67 tahun 2011 yaitu 

pergantian yang kedua dalam perpu nomor 26 tahun 2009 mengenai penetapan 

kartu tanda penduduk berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) skala 

Nasional dan peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 

(Kemendagri RI) dan No. 34 Tahun 2014 mengenai spesifikasi teknisi alat 
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komputer. INTI Smart Reader dapat membaca hasil biodata, foto wajah, tanda 

tangan dan hasil verifikasi sidik jari bisa ditampilkan pada layar INTI Smart 

Reader yang terintegrasi di perangkat tersebut dengan melakukan scan pada 

telunjuk kiri atau kanan menggunakan finger print scanner yang disajikan dalam 

e-KTP reader. (Brosur INTI Smart Reader PT. INTI (Persero), 2019) 

Dalam buku pedoman Identik PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) (2019: 2) komponen INTI Smart Reader terdiri atas monitor, LED, card 

reader dan finger print. Fitur-fitur yang ada di dalam INTI Smart Reader yaitu 

verifikasi dan aktifasi, digital signage, raed dan view data, adanya API/SDK dan  

anti temper juga indikator LED. Menurut pedoman INTI Smart Reader ini telah 

melakukan proses verifikasi nilai TKDN oleh PT. Surveyour Indonesia untuk 

prangkat ini sebesar 32,04%. 

Verifikasi dan aktifasi yaitu adanya keabsahan chip KTP-el, data KTP-el, 

dan keabsahan pemilik KTP-el (fingerprint). Digital signage yaitu dapat 

menampilkan profil perusahaan atau kantor jika tidak digunakan. Raed dan view 

data yaitu produk ini merekam biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari dari 

chip KTP-el. API/SDK dimana bisa berkomunikasi dengan komputer back-end 

berintegrasi dengan aplikasi komputer eksternal. Anti temper juga indikator LED 

dimana apabila casing dibuka tidak dapat digunakan dan indikator keberhasilan 

atau tidaknya sebuah transaksi. (Pedoman Identik PT. INTI (Persero), 2019: 2) 

Aplikasi perangkat lunak pembaca KTP elektronik yang tersedia dalam 

INTI Smart Reader yaitu berbentuk aplikasi Graphical User Interface (GUI) dan 

dalam bentuk Software Development Kit (SDK) yang dilngkapi dengan 

Application Programming Interface (API) yang kemungkinan membuat KTP-el 

Reader dapat melakukan komunikasi dengan perangkat komputer back-end dan 

Software Development Kit (SDK) yang kemungkinan dapat menciptakan aplikasi-

aplikasi yang selaras dengan kebutuhan user (pengguna). (Brosur INTI Smart 

Reader PT. INTI (Persero), 2019) 

Dalam buku pedoman Identik PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) (2019: 1) menjelaskan bahwa INTI Smart Reader ini mendukung sistem 

yang terintegrasi mencangkup aplikasi validasi kependudukan, aplikasi e-voting, 
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aplikasi perbankan, aplikasi buku tamu, dan aplikasi integrasi dengan 

EDC/vanding machine. Aplikasi untuk validasi kependudukan dapat memindai 

sidik jari dan menampilkan biodata pemilik e-KTP sehingga bisa membandingkan 

kesamaan antara rekaman sidik jari penduduk di data chip e-KTP dengan jari hasil 

pemindaian. (Pedoman Identik PT. INTI (Persero), 2019: 4) 

Aplikasi dalam INTI Smart Reader untuk e-voting (pemilu berbasis 

elektronik) dimana dapat dipakai panitia pemilu (pemilihan umun) yang dengan 

mudahnya menverifikasi keabsahan pemilih, kemudian pemilih nantinya akan 

menerima smartcard untuk mengaktivasi mesin e-voting. Hal ini berguna agar 

pemilu bisa dilakukan lebih efektif dan efisien, tidak membutuhkan waktu yang 

lama dan biaya yang besar. Sehingga, pemilu bisa berjalan dengan cepat dan tidak 

ada kecurangan didalamnya (Pedoman Identik PT. INTI (Persero), 2019: 5) 

Aplikasi dalam INTI Smart Reader untuk sistem perbankan yaitu dapat 

dipakai dalam registrasi nasabah baru dan dapat mengklaim ahli waris tabungan 

dimana adanya teknologi smart verification dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan identitas KTP elektronik pada saat ahli waris akan melakukan 

klaim dari akun sebuah bank. Sistem ini akan menyamakan sidik jari ahli waris 

dengan sidik jari yang telah ada di dalam chipset KTP elektronik. (Pedoman 

Identik PT. INTI (Persero), 2019: 6) 

Aplikasi dalam INTI Smart Reader untuk meeting management with QR 

code yaitu berfungsi untuk alat verifikasi tamu yang tidak membawa undangan 

dan untuk mempercepat registrasi tamu penting yang tidak masuk dalam daftar 

undangan sebelumnya atau perwakilan tamu yang berhalangan hadir atau update 

data undangan. Aplikasi dalam INTI Smart Reader untuk registrasi tamu yaitu 

berfungsi sebagai perangkat pendukung dalam visitor management system. Sistem 

konvensional yang mengharuskan tamu untuk menyimpan ID di resepsionis dapat 

digantikan dengan perangkat ini. (Pedoman Identik PT. INTI (Persero), 2019: 7) 

Aplikasi dalam INTI Smart Reader untuk verifikasi EDC (Electronic 

Money) yaitu berfungsi sebagai proses approval dengan mengikuti bisnis bank 

pemilik EDC yang menggunakan verifikasi sidik jari agar dapat menyelesaikan 

proses transaksi EDC. Aplikasi untuk vending machine yaitu terminal komputer 
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Penerapan KTP-el reader ini akan berkembang sangat luas, bukan hanya 

digunakan sebagai identitas jati diri di bidang atau sektor instansi pemerintahan 

setiap tingkatannya, tetapi dapat diaplikasikan pada semua sektor bidang 

pelayanan publik yang telah disebutkan sebelumnya yaitu seperti perbankan, 

kesehatan, pendidikan, perpajakan, asuransi, jaminan sosial, pembuatan SIM 

(surat izin mengemudi) dan bahkan bisa digunakan sebagai sarana pemberian hak 

suara saat pemilu (e-Voting) untuk kedepannya. (Inti.co.id, 2019) 

Namun seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, 

juga regulasi pemerintah yang betubah-ubah dan juga dengan adanya pesaing-

pesaing bisnis yang mengeluarkan produk sejenis mengakibatkan PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) mengalami permasalahan terkait proses 

keputusan pembelian konsumen karena banyaknya konsumen yang 

membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainya terutama dalam 

segi penetapan harga dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat 

mempengaruhi asumsi konsumen untuk membeli produk yang kita jual.  

Proses keputusan pembelian konsumen (buying decision process) 

merupakan proses yang berhubungan dengan psikologis dasar yang memiliki 

peranan penting dimana konsumen memahami sebenar-benarnya dalam membuat 

sebuah keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian ini melalui lima 

tahapan yaitu mulai dari pengenalan masalah, melakukan pencarian informasi, 

pengevaluasian alternatif, melakukan keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian. (Kotler & Lane Keller, 2014: 184) 

Seiring dengan banyak pesaing yang mengeluarkan produk e-KTP juga, 

penjualan produk INTI Smart Reader PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) ini mengalami penurunan baik dari jumlah konsumen maupun 

penjualannya. Ditinjau dari segi marketing atau pemasarannya, ini disebabkan 

oleh penetapan harga produk yang kurang tepat dan juga terkait alat-alat promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi penurunan pembelian 

produk INTI Smart Reader dan dapat berpengaruh pada proses keputusan 

pembelian konsumen. (R. Rizqi Ramadi, wawancara, 11 November 2019) 
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Penetapan harga (pricing) merupakan kebijakan atas keputusan-keputusan 

tentang harga yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen. Sedangkan yang 

dimaksud dengan harga yaitu sejumlah uang yang berperan sebagai alat tukar 

untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Harga ini dapat dikatakan sebagai 

penentuan nilai sebuah produk dalam benak konsumen (Saladin, 2007: 95). 

Sedangkan, bauran promosi merupakan proses komunikasi dan informasi penjual 

dan pembeli yang tujuannya untuk mengubah sikap dan perilaku (tingkah laku) 

pembeli, yang sebelumnya tidak tau menjadi tau (Saladin, 2007: 123). 

Menurut Rikky Rizqi Ramadi (Wawancara, 11 November 2019) 

mengatakan banyaknya konsumen dalam membeli suatu produk, salah satu 

pertimbangannya adalah dari segi faktor harga. Penetapan harga INTI Smart 

Reader yang diproduksi oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ini 

terbilang cukup mahal dibandingkan dengan harga pesaing sehingga selalu kalah 

tender dari segi harga, spesifikasi teknis dan benefit. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 

dibawah ini, yang merupakan tabel realisasi penjualan INTI Smart Reader PT. 

Industri Telekomunikasi Indonesia tahun 2014-2018. 

Tabel 1.1  

Realisasi Penjualan INTI Smart Reader Tahun 2014-2018 
 (Rp. Juta) 

No Tahun 

Produksi 

Barang & 

Jasa 

Investasi 

Pengemb

angan 

Produk 

Penjualan 
Kontrak 

Penjualan 

Target 

Penjualan 

Naik/Turun 

(Dalam %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2014 - 80,3 - - - - 

2 2015 - 16,9 382,5 382,5 - - 

3 2016 53 Unit 12,9 - - - - 

4 2017 400 Unit 160,62 17.626,38 25.983,62 117.574,00 - 

5 2018 878 Unit - 3.506,73 3.117,09 35.080,54 (80,11) 

Sumber: Annual Report Laporan Tahunan PT. INTI (Persero) (2018) 

Dapat dilihat dari data yang telah disajikan oleh penulis diatas yang 

merupakan penyimpulan dari data realisasi produksi barang dan jasa, investasi 

pengembangan produk, pencapaian penjualan, dan kontrak penjualan PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2014-2018 tersebut bahwa penjualan 

dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dalam kondisi yang naik-turun atau fluktuatif 
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yaitu dimana penjualan produk INTI Smart Reader tersebut tidak stabil, berada 

pada keadaan yang berubah-ubah. 

Dapat dilihat dari segi penjualan yaitu pada tahun 2015 total penjualan 

INTI Smart Reader sebesar 382,5 juta. Pada tahun 2016 tidak ada penjualan 

produk INTI Smart Reader, namun menghasilkan atau memproduksi barang 

sebanyak 53 unit. Pada tahun 2017 terdapat penjualan kembali sebesar 17.626,38 

juta dengan realisiasi produksi 400 unit dan ditahun 2018 penjualan INTI Smart 

Reader menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3.506,73 juta dengan realisasi 

produksi barang 878 unit, jauh dari target penjualan yang ingin dicapai sebesar 

35.080,54 juta di tahun 2018. 

Tabel 1.2  

Penjualan INTI Smart Reader Tahun 2015-2019 

No Tahun Qty Harga Satuan 

1 2015 4 9.562.500 

2 2016 164 171.156.818 

3 2017 388 155.259.091 

4 2018 495 274.549.743 

5 2019 382 160.774.432 

Sumber: Data Penjualan INTI Smart Reader (2020) 

Dapat dilihat dari data penjualan INTI Smart Reader pada tahun 2015-

2019 yang telah disajikan oleh penulis diatas, penjualan INTI Smart Reader PT. 

Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa penjualan dari 

tahun 2015 sampai tahun 2018 dalam kondisi yang naik-turun atau fluktuatif atau 

konstan, dimana penjualan produk INTI Smart Reader tersebut tidak stabil, berada 

pada keadaan yang berubah-ubah yang menyebabkan ketidakstabilan pada 

penjualan produk tersebut. 

Mengapa INTI Smart Reader realisasi penjualan produk dan penjualannya 

dalam kondisi fluktuatif atau konstan? Realisasi penjualan produk dan penjualan 

INTI Smart Reader menurun karena INTI Smart Reader menetapkan harga yang 

middel dari pesaing lain yaitu harganya ditengah-tengah, tidak mahal atau murah 

dan banyak pesaing sejenis mengeluarkan produknya dengan menetapkan harga 

produk yang lebih rendah dibandingkan INTI Smart Reader dan juga penawaran 



10 

 

 

promosi yang dilakukan perusahaan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) ini terbatas. (R. Rizqi Ramadi, wawancara, 11 November 2019) 

Selain itu, banyak permintaan akan produk yang tidak bisa terpenuhi 

karena, produk yang dipasarkan tersebut hanya menggunakan sistem PO (Pre 

Order) tidak bisa langsung tersedia di tempat dan ada barangnya pada saat itu 

juga. Sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi pada proses keputusan 

pembelian konsumen dalam menentukan apakah konsumen akan membeli atau 

tidak membeli produk INTI Smart Reader yang dihasilkan oleh PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) tersebut. (R. Rizqi Ramadi, wawancara, 11 

November 2019) 

Ketatnya persaingan bisnis dibidang barang dan jasa tersebut sebagai 

penyedia atau sama-sama memproduksi alat sejenis e-KTP reader, menjadi 

tantangan yang besar bagi PT. Industri Telekomunikasi (Persero) untuk 

mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dijualnya. Karena dari 

pesaing tersebut akan berdampak pada jumlah konsumen yang akan membeli 

produknya. Dampak yang terjadi dari persaingan ketat tersebut dapat dilihat dalam 

Tabel 1.3 yang menunjukkan data jumlah konsumen INTI Smart Reader. 

Tabel 1.3  

Jumlah Konsumen INTI Smart Reader PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tahun 2015-2019 

No Tahun Jumlah Konsumen 

1 2015 1 

2 2016 9 

3 2017 8 

4 2018 19 

5 2019 16 

Total Konsumen 53 

Sumber: Data Konsumen INTI Smart Reader (2020) 

Pada Tabel 1.3 diatas, menunjukkan jumlah konsumen INTI Smart Reader 

pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ini memiliki sifat konstan 

atau fluktuatif, artinya terjadi kenaikan dan penurunan karena adanya suatu faktor 

yang mempengaruhi kondisi tersebut pada setiap tahunnya. Tabel 1.3 tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh dari ketatnya persaingan bisnis yang 



menyebabkan konstannya jumlah konsumen yang membeli produk INTI Smart 

Reader yang diproduksi oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, 

khusunya pada produk INTI Smart Reader ini menggunakan dua jenis bauran 

promosi yaitu direct selling atau direct marketing (penjualan langsung/pemasaran 

langsung) dan advertising (periklanan). Direct marketing merupakan sebuah 

sistem dari pemasaran interaktif yang memakai beberapa media (satu atau lebih 

media) dalam periklanan (Saladin, 2007: 149). Sedangkan advertising yaitu cara 

penyampaian dan promosi berupa ide atau gagasan, barang maupun jasa yang 

dilakukan oleh sponsor secara tidak personal (Kotler, 2002: 658). 

Faktor yang menyebabkan hanya penjualan langsung dan penjualan 

pemasaran saja yang diplih sebagai alternatif promosi penjualan yaitu terkait 

dengan sumber dayanya baik manusia, barang maupun yang lainnya, yang 

termasuk kedalam 7M yaitu man, money, materials, methods, machines, market 

dan minute (Sugiyono, 2018: 16). Promosi yang dilakukan oleh PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) ini yaitu menggunakan brosure dan 

penjualan via website resmi bisa diakses pada www.inti.co.id. Berikut ini 

Gambar 1.3 tampilan brosur INTI Smart Reader.         

Tampilan Brosur Bagian Depan Tampilan Brosur Bagian Belakang 

Sumber: Brosur INTI Smart Reader PT. INTI (Persero) (2019) 

Gambar 1.3 

Brosur Produk INTI Smart Reader 
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PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dalam melakukan 

kegiatan pemasaran produknya tersebut, belum melakukan sebuah inovasi terkait 

dengan pengembangan dari sisi promosi untuk menarik minat pembeli dan bauran 

promosi apa yang tepat juga cocok untuk memasarkan produknya selain melalui 

penjualan langsung atau pemasaran langsung dan periklanan. Menurut Kotler 

(2002: 643) bauran promosi terdiri atas periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan publisitas, penjualan personal dan pemasaran langsung. 

Kebijakan manajemen perusahaan dalam menetapkan harga dan 

menentukan bauran promosi tersebut dapat mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk menentukan pembeliannya. Perusahaan harus mengambil tindakan yang 

tepat juga keputusan yang tepat dan strategi pemasaran yang tepat untuk 

menumbuhkan minat beli konsumen, agar konsumen dapat mengenal produk yang 

ditawarkan perusahaan sehingga jumlah konsumen dan penjualan produk yang 

ditawarkan perusahaan dapat meningkat. 

Manajemen perusahaan dapat mengambil suatu keputusan untuk 

menetapkan harga yang sesuai dan cocok dengan produk yang dijualnya dan dapat 

menentukan bauran promosi yang tepat dalam memasarkan produk KTP-el reader 

tersebut agar konsumen dapat membeli dan terus mengingat produknya sehingga 

loyalitas konsumen akan terbentuk. Dari permasalahan terkait proses keputusan 

pembelian (buying decision process) yang disebabkan oleh penetapan harga 

(pricing) dan bauran promosi (promotion mix) yang dipakai tersebut. 

Maka dari itu, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa adanya pengaruh 

yang signifikan dari penetapan harga dan bauran promosi terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen dari produk INTI Smart Reader pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero). Sehingga, penulis menetapkan judul 

penelitian mengenai “Pengaruh Pricing dan Promotion Mix terhadap Buying 

Decision Process INTI Smart Reader pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero)”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari masalah yang sudah di paparkan oleh penulis dalam latar belakang 

masalah diatas terkait dengan variabel dependen yaitu Buying Decision Process, 

selanjutnya di identifikasi permasalahan yang di duga dapat mempengaruhi 

variabel dependen tersebut yakni Pricing dan Promotion mix. Maka dari itu, dapat 

di identifikasi terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait produk INTI 

Smart Reader yang dikeluarkan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) yaitu sebagai berikut: 

1. Penetapan harga INTI Smart Reader yang cukup mahal. 

2. Kalah tender dari segi harga, spesifikasi teknis dan benefit. 

3. Banyak pesaing yang mengeluarkan produk sejenis dengan harga yang 

rendah. 

4. Permintaan INTI Smart Reader cukup tinggi sedangkan PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) hanya menerima sistem PO (Pre-

Order) sehingga harganya middle (harganya ditengah-tengah dari 

produk sejenis dengan kualitas yang sama). 

5. Penawaran yang dilakukan perusahaan terbatas. 

6. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan direct selling 

(penjualan langsung) dan periklanan di website juga brosur. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan pengambilan sebagian dari masalah yang 

sudah di identifikasi atau dibatasi atas luasnya tempat yang akan diteliti karena 

terdapat keterbatasan waktu, tenaga maupun dana, yang mana tidak semua 

identifikasi masalah tersebut diteliti oleh penulis (Sugiyono, 2018: 316). Maka 

dari itu, masalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan dibatasi pada 

Pricing, Promotion Mix dan Buying Decision Process dan tempat penelitian pada 

PT. Industri Telekomunikasi  Indonesia (Persero) yang beralamatkan di Jalan 

Moh. Toha Nomor 77 Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa 

Barat, kode pos 40253.  
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D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yaitu dimana terdapat sebuah pertanyaan mengenai 

penelitian yang perlu dicari sebuah jawaban melewati pengumpulan data dan 

pengumpulan atas berbagai informasi yang dibutuhkan oleh penulis (Sugiyono, 

2018: 88). Jadi, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang perlu dicari 

jawabannya menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh penulis. Pada 

pemaparan yang peneliti sebutkan pada bagian latar belakang, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar Pricing secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Buying Decision Process INTI Smart Reader pada 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)? 

2. Seberapa besar Promotion Mix secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Buying Decision Process INTI Smart Reader pada 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)? 

3. Seberapa besar Pricing dan Promotion Mix secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Buying Decision Process 

INTI Smart Reader pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero)? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan diteliti dan berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditulis 

sebelumnya (Sugiyono, 2018: 318). Jadi, tujuan penelitian itu merupakan tujuan 

apa yang akan dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian yang dapat 

mengungkap jawaban yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan 

perumusan masalah tersebut yang telah dijabarkan oleh penulis, maka tujuan 

penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pricing secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Buying Decision 

Process INTI Smart Reader pada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero). 
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2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Promotion Mix 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Buying 

Decision Process INTI Smart Reader pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

3. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pricing dan 

Promotion Mix secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Buying Decision Process INTI Smart Reader pada PT. 

Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan akibat dari pencapaian suatu tujuan. 

Apabila tujuan penelitian bisa dicapai dan rumusan permasalahan bisa dijawab 

oleh data yang akurat maka kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

tersebut ditujukan untuk apa (Sugiyono, 2018: 318). Jadi, kegunaan penelitian 

merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk apa.  

Didasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka 

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Akademika 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat 

secara teoritis bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam Manajemen 

Pemasaran mengenai Pricing (Penetapan Harga), Promotion Mix (Bauran 

Bromosi) dan Buying Decision Process (Proses Keputusan Pembelian) 

terutama mengenai Pengaruh Pricing dan Promotion Mix terhadap Buying 

Decision Process. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah 

wawasan bagi para akademis dalam mengembangkan teori manajemen 

khususnya manajemen pemasaran dan dapat dijadikan sebagai bahan studi 

kepustakaan dalam penelitian ilmiah. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan 

dapat menambah referensi kepustakaan mengenai teori penetapan harga, 

bauran promosi dan proses keputusan pembelian konsumen terutama 





Studi Observasi Studi Pustaka 

Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian: 

• Penyebaran kuesioner pada 

konsumen INTI Smart Reader 

• Pricing (Djaslim Saladin, 2007) 

• Promotion Mix (Philip Kotler, 2002) 

• Buying Decision Process (Djaslim 

Saladin, 2011) 





Selesai 



(Nandiroh & Yolamalinda, 2013) 

(Lasut & Tumbel, 2017) 

` 

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2019)  

Gambar 1.5  

Paradigma Penelitian 

 

Promotion Mix 

Bauran Promosi 

(X2) 

 
1. Periklanan (Advertising) 

2. Promosi Penjualan (Sales 

Promotion) 

3. Hubungan Masyarakat (Public 

Relation) 

4. Penjualan Personal (Personal 

Selling) 

5. Pemasaran Langsung (Direct 

Marketing) 

 

(Kotler, 2002: 643) 
 

 

Pricing 

(Penetapan Harga) 

(X1) 

 
1. Penetapan Harga Berorientasi 

Pada Biaya  

(Cost Oriented Pricing) 

2. Penetapan Harga Berorientasi 

Pada Permintaan 

(Demand Oriented Pricing) 

3. Penetapan Harga Berorientasi 

Pada Pesaing 

(Competitor Oriented Pricing) 

 

(Saladin, 2007: 96) 

 

 

Buying Decision Process 

(Proses Keputusan Pembelian) 

(Y) 

 
1. Pengenalan Kebutuhan  

(Problem/Need Recognition) 

2. Pencarian Informasi 

(Information Search) 

3. Penilaian Alternatif 

(Information Evaluation) 

4. Keputusan Membeli 

(Purchase Decision) 

5. Perilaku Setelah Membeli 

(Post Purchase Behavior) 

 

(Saladin, 2011: 11) 

 

(Manik, 2017) 

(Parlina & Madiawati, 2016) 

H1 

H2 

H3 

(Idrafauzi, 
2017) 



21 

 

 

H. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yaitu usaha peneliti dalam mencari perbandingan dan 

juga untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Di lain hal, 

penelitian terdahulu dapat membantu penulis dalam menempatkan posisi 

penelitian dan memperlihatkan orisinalitas atau keaslian dari penelitian. Dalam 

bagian ini penulis mencantumkan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang 

terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berikut Tabel 1.4 

mengenai penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis. 

Tabel 1.4  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Analisa 

Perbandingan 

1 Ade Candra 

Gunawan dan 

Febsri Susanti 

(2019) 

 

(Gunawan & 

Susanti, 2019) 

Pengaruh Bauran 

Promosi dan 

Harga Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Produk 

Kosmetik  

Maybelline di 

Kota Padang   

- Bauran Promosi 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

Keputusan 

Pembelian produk 

kosmetik 

Maybelline di 

Kota Padang.  

- Harga tidak 

berpengaruh secara 

parsial terhadap 

Keputusan 

Pembelian produk 

kosmetik 

Maybelline di 

Kota Padang. 

- Bauran Promosi 

dan Harga 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

Keputusan 

Pembelian produk 

kosmetik 

Maybelline di 

Kota Padang. 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

sama 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

saja 

- Variabel 

Y sama 

- Metode 

penelitian 

berbeda 

2 Cornelia 

Dumarya 

Manik  

(2017) 

Pengaruh 

Pentapan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Penetapan Harga 

berpengaruh positif 

secara simultan dan 

parsial terhadap 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Analisa 

Perbandingan 

 

(Manik, 2017) 

Pembelian Panel 

Listrik pada PT. 

Cakra Raya 

Teknologi di 

Tanggerang Kota 

Keputusan Pembelian 

Panel Listrik pada PT. 

Cakra Raya Teknologi 

di Tanggerang Kota 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Penetapan 

Harga 

- Variabel 

Y sama 

- Metode 

penelitian 

berbeda 

3 Ghazy Farras 

Idrafauzi 

(2017) 

 

(Idrafauzi, 

2017) 

Pengaruh Bauran 

Promosi dan 

Penetapan Harga 

terhadap Proses 

Keputusan 

Pembelian pada 

PT Astra 

Internasional Tbk. 

Honda Cabang 

Bandung 

Bauran Promosi dan 

Penetapan Harga 

mempunyai keeratan  

hubungan yang sangat 

kuat dengan Proses 

Keputusan Pembelian 

pada PT Astra 

Internasional Tbk. 

Honda Cabang 

Bandung. 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

sama 

- Variabel 

X sama 

tetapi 

posisi 

variabel 

X1 dan X2 

berbeda 

- Variabel 

Y sama 

Metode 

penelitian 

berbeda 

4 Rianita, Lasut, 

dan Altje L 

Tumbel  

(2017) 

 

(Lasut & 

Tumbel, 2017) 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Keputusan 

Pembelian pada 

PT. Astra 

Internasional 

TBK-Daihatsu 

Cabang 

Malalayang 

Manado (Studi 

Kasus pada 

Pembeli Produk 

Ayla) 

Bauran promosi secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan 

Pembelian pada PT. 

Astra Internasional 

TBK-Daihatsu Cabang 

Malalayang Manado 

(Studi Kasus pada 

Pembeli Produk Ayla). 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

Metode 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Analisa 

Perbandingan 

penelitian 

berbeda 

5 Tito Bagus 

Darmanto 

(2017) 

 

(Darmanto, 

2017) 

Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Warunk 

Upnormal 

Bandung 

Bauran Promosi 

berpengaruh signifikan 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

Keputusan pembelian 

Warunk Upnormal 

Bandung. 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

- Metode 

penelitian 

berbeda 

6 Lanni Parlina 

dan Putu Nina 

Madiawati 

(2016) 

 

(Parlina & 

Madiawati, 

2016) 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Proses Keputusan 

Pembelian pada 

Kedai Ice Cream 

Lick Over Lips 

(LOL) Bandung 

Berdasarkan uji 

hipotesis T (parsial) 

Bauran Promosi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

proses Keputusan 

Pembelian 

sedangkan, Promosi 

Penjualan berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap proses 

Keputusan Pembelian. 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

- Metode 

penelitian 

berbeda 

7 Michael N. 

Lontoh 

(2016) 

 

(Lontoh, 2016) 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Keputusan 

Pembelian Mobil 

Toyota pada PT. 

Hasjrat Abadi 

Manado Cabang 

Tenden 

Bauran Promosi 

berpengaruh signifikan 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

keputusan pembelian 

Mobil Toyota pada PT. 

Hasjrat Abadi Manado 

Cabang Tenden. 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Analisa 

Perbandingan 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

Metode 

penelitian 

berbeda 

8 Dewa Bagus 

Nugraha 

Windusara dan 

A.A. Gd 

Agung Artha 

Kusuma 

(2015) 

 

(Windusara & 

Kusuma, 2015) 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Keputusan 

Pembelian Mobil 

Toyota pada PT. 

Hasjrat Abadi 

Manado Cabang 

Tenden 

Bauran Promosi 

berpengaruh signifikan 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Mobil Toyota pada PT. 

Hasjrat Abadi Manado 

Cabang Tenden. 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

Metode 

penelitian 

berbeda 

9 Febryan 

Sandy, Zainul 

Arifin dan 

Fransisca 

Yaningwat 

(2014) 

 

(Sandy, 2014) 

Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian OPPO 

Smartphone 

Bauran Promosi 

berpengaruh signifikan 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

Keputusan Pembelian 

OPPO Smartphone. 

 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

Metode 

penelitian 

berbeda 

10 Nandiroh dan 

Yolamalinda 

(2013) 

 

(Nandiroh & 

Yolamalinda, 

Pengaruh Bauran 

Promosi terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei pada 

Mahasiswa 

Bauran Promosi 

berpengaruh signifikan 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

Keputusan Pembelian 

pada Mahasiswa 

- Objek 

penelitian 

berbeda 

- Jumlah 

variabel 

berbeda 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Analisa 

Perbandingan 

2013) Jurusan Bisnis 

Angkatan 2010-

2012 

Fakultas Ilmu 

Administrasi 

Pengguna Indosat 

di Universitas 

Brawijaya) 

Jurusan Bisnis 

Angkatan 2010-2012 

Fakultas Ilmu 

Administrasi Pengguna 

Indosat di Universitas 

Brawijaya. Pada 

indikator promosi 

penjualan sangar 

berpengaruh dominan 

terhadap Keputusan 

pembelian pada 

Mahasiswa Jurusan 

Bisnis Angkatan 2010-

2012 

Fakultas Ilmu 

Administrasi Pengguna 

Indosat di Universitas 

Brawijaya. 

- Variabel 

X sama 

pada 

Bauran 

Promosi 

- Variabel 

Y sama 

Metode 

penelitian 

berbeda 

Sumber: Data Diolah Penulis (2019) 

Didasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan kembali bahwa penelitian 

yang dilakukan oleh penulis mempunyai perbedaan-perbedaan dengan penelitian 

terdahulu yang diperoleh oleh penulis. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat 

dijelaskan kembali berikut ini: 

1. Pada Objek dan Variabel Penelitian. Dimana dalam salah satu 

penelitian terdahulu dari Ghazy Farras Idrafauzi (2017) yang berjudul 

Pengaruh Bauran Promosi dan Penetapan Harga terhadap Proses 

Keputusan Pembelian pada PT Astra Internasional Tbk. Honda 

Cabang Bandung. Dimana perbedaanya itu terletak pada objek 

penelitiannya yaitu dalam penelitian milik Ghazy Farras Idrafauzi 

(2017) objek penelitiannya berada pada PT Astra Internasional Tbk. 

Honda Cabang Bandung, sedangkan dalam penelitian ini penulis 

mengambil objek pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) yang berada di daerah Bandung juga. Kemudian, dalam 

penelitian  Ade Candra Gunawan dan Febsri Susanti (2019) yang 

berjudul Pengaruh Bauran Promosi dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Kosmetik Maybelline di Kota Padang dan 
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perbedaanya terltak pada variabel X yaitu dimana dalam penelitian ini 

Penetapan Harga menjadi variabel X1 dan Bauran Promosi menjadi 

variabel X2.  

2. Jenis dan Metode Penelitian. Dimana dalam penelitian ini memakai 

metode penelitian yang bersifat kuantitaif. Walaupun penelitian 

terdahulu juga banyak memakai metode penelitian yang serupa, tetapi 

terdapat beberapa jenis dan metode penelitian yang berbeda terutama 

yang mencolok dari perbedaan tersebut yaitu terletak pada penentuan 

populasi dan sampel. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Michael N. Lontoh (2016) yang berjudul Pengaruh Bauran Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota pada PT. Hasjrat Abadi 

Manado Cabang Tenden. Dimana dalam penelitian tersebut 

menggunakan rumus slovin dalam menentukan populasi dan 

sampelnya sedangkan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

sampel jenuh. Kemudian, dalam penelitian Rianita, Lasut dan Altje L 

Tumbel (2017) yang berjudul Pengaruh Bauran Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian pada PT. Astra Internasional TBK-Daihatsu 

Cabang Malalayang Manado (Studi Kasus pada Pembeli Produk 

Ayla), dimana dalam metode dalam penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian asosiatif. 

3. Tahun Penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu yang diambil oleh 

penulis sebagai referensi yaitu pada tahun 2013 sebanyak 1 penelitian 

terdahulu, tahun 2014 sebanyak 1 penelitian terdahulu, tahun 2015 

sebanyak 1 penelitian terdahulu, tahun 2016 sebanyak 2 penelitian 

terdahulu, tahun 2017 sebanyak 4 penelitian terdahulu dan pada tahun 

2019 sebanyak 1 penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis 

dengan variabel yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. 

Sedangkan, penulis meneliti pada tahun 2019-2020. 

4. Analisis Data. Dimana dalam penelitian ini alat analisis yang 

digunakan yaitu memakai uji validitas, uji reliabilitas, uji koefisien 

korelasi, uji regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji 
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F) dan uji koefisien determinasi. Sedangankan, dalam penelitian 

terdahulu yang lainnya misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Febryan Sandy, Zainul Arifin dan Fransisca Yaningwat (2014) yang 

berjudul Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

OPPO Smartphone, dalam penelitiannya analisis yang digunakan yaitu 

uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji t.  Meskipun ada beberapa alat analisis 

pada penelitian terdahulu diatas yang memiliki persamaan dengan 

analisis data dalam penelitian ini. 

5. Program Pengolahan data. Dimana dalam penelitian ini, program yang 

dipakai dalam mengolah data yaitu memakai program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versi 20. Sedangkan 

dalam penelitian lainnya terdapat perbedaan alat statistik yang 

digunakan seperti pada penelitian Lanni Parlina dan Putu Nina 

Madiawati (2016) yang berjudul Pengaruh Bauran Promosi terhadap 

Proses Keputusan Pembelian pada Kedai Ice Cream Lick Over Lips 

(LOL) Bandung, yang menggunakan SPSS (Statistical Program for 

Science) versi 21 dalam menganalisis datanya. Meskipun terdapat alat 

penelitian yang serupa menggunakan aplikasi program SPSS dalam 

penelitian-penelitian terdahulu tetapi versi yang digunakan berbeda 

satu sama lainnya dan dari segi objek juga tahun penelitiannya 

berbeda. 

Dari pemaparan diatas secara keseluruhan sudah menjelaskan tentang 

perbedaan-perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

diteliti oleh penulis ini. 

I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan hasil jawaban sementara dimana belum didasarkan 

pada fakta empiris tetapi baru didasarkan pada teori relevan, yang mana rumusan 

masalah yang diteliti sudah dinyatakan kedalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi, 

hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yaitu jawaban teoritis akan 
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rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018: 134). Dari pernyataan yang tertera 

di dalam kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

dibentuk oleh penulis dalam penelitian ini yakni berikut ini: 

Hipotesis 1 (H1): 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial Pricing terhadap 

Buying Decision Process INTI Smart Reader pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

Ha : Terdapat pengaruh positif secara parsial Pricing terhadap 

Buying Decision Process INTI Smart Reader pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

Hipotesis 2 (H2): 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial Promotion Mix 

terhadap Buying Decision Process INTI Smart Reader pada 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

Ha : Terdapat pengaruh positif secara parsial Promotion Mix 

terhadap Buying Decision Process INTI Smart Reader pada 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

Hipotesis 3 (H3): 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif secara simultan Pricing dan 

Promotion Mix terhadap Buying Decision Process INTI Smart 

Reader pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

Ha : Terdapat pengaruh positif secara simultan Pricing dan 

Promotion Mix terhadap Buying Decision Process INTI Smart 

Reader pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 


