
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan ekonomi yang terus meningkat membawa pengaruh pada semakin 

berkembangnya peranan pemasaran. Pemasaran tidak lagi dipandang sebagai alat 

untuk memperlancar proses penyampaian barang dan jasa yang dihasilkan semata, 

melainkan juga sebagai sarana untuk membantu perusahaan dalam melihat 

perkembangan pasar sehingga memudahkan dalam menyusun rencana dan 

kebijaksanaan pemasaran guna melakukan penyesuaian dengan perkembangan 

pasar. 

 

Salah satu jenis produk yang mengalami perkembangan pasar cukup pesat adalah 

kartu perdana (Starterpack). Dewasa ini banyak produk kartu perdana 

bermunculan mengikuti zaman sesuai dengan kebutuhan konsumen yang 

ditawarkan dengan merek yang berbeda. Ketatnya persaingan dari berbagai merek 

kartu seluler  yang ada menuntut pihak manajemen perusahaan untuk lebih berhati 

– hati dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya. Untuk itulah dalam 

menghadapi persaingan perlu merumuskan strategi atau kebijakan perusahaan 

yang tepat. Salah satu dari produk kartu seluler yang sudah dikenal oleh 

masyarakat Indonesia sejak lama sebagai sarana alat komunikasi yang hanya 

dapat digunakan pada ponsel/handphone. Berbagai merek kartu seluler telah 
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dikenal oleh masyarakat seperti Kartu HALO, Kartu As, simPATI, XL, Mentari, 

IM3, Explore, 3,Axis  dan sebagainya. Dengan adanya berbagai merek kartu 

seluler, berdampak pula pada ketatnya persaingan untuk mendapatkan konsumen.  

 

Pada pasar telepon seluler, juga terjadi peningkatan jumlah pelanggan khususnya 

sejak tahun 2005. Sampai dengan Maret 2009, jumlah pelanggan telepon seluler 

mencapai lebih dari 140 juta pelanggan yang berasal dari 8 operator telepon 

seluler di Indonesia. Peningkatan jumlah pelanggan ini berasal dari bertambahnya 

jumlah operator (dari hanya 4 operator pada tahun 2004 menjadi 8 operator pada 

tahun 2009) maupun peningkatan jumlah pelanggan yang meningkat di 

masing‐masing operator dari variasi 100 produk yang ditawarkan yang semakin 

mudah diakses konsumen. Sebagian besar dari pelanggan telepon seluler ini 

adalah pelanggan dengan sistem prabayar yang proporsinya mencapai 97,5% dari 

total pelanggan telepon seluler. Pada masing-masing operator, pelanggan jenis 

prabayar ini proporsinya berkisar antara 95% sampai dengan 98%. Pada operator 

utama seperti Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo, pelanggan prabayar ini 

proporsinya masing‐masing mecapai 97,3%, 97% dan 98,4%. Berikut disajikan 

tabel jumlah pelanggan untuk masing-masing operator. 
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Tabel 1. Jumlah Pelanggan Kartu Telepon Seluler Per Agustus 2009 Di 

Indonesia 

 

 

Sebagai perusahaan yang bersaing, PT.Excelcomindo menempati peringkat ketiga 

menguasai pasar telekomunikasi seluler di Indonesia dengan jumlah pelanggan 

24.892.000 dibawah Telkomsel 72.133.000 pelanggan dan Indosat 33.266.296 

pelanggan. 

 

Perkembangan jumlah kartu seluler terus mengalami peningkatan, peningkatan 

rata-rata pelanggan kartu seluler pada tahun 2009 terdapat 80.070.663 orang. 

Sedangkan jumlah pelanggan yang teregistrasi pada tahun 2008 sebesar 

Sumber: Ditjen Postel per agustus 2009 
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78.009.577, dan jumlah pelanggan yang tervalidasi sebesar 6.371.770 orang. 

Tabel 2 menunjukkan jumlah pelanggan kartu prabayar dan pangsa pasar. 

 

Tabel 2. Pelaku Pasar, Jumlah Pelanggan, dan Pangsa Pasar Telepon Seluler  

   di Indonesia 

 

Operator 

Jumlah 

Pelanggan 

(Orang) 

Pangsa 

Pasar 

PT. Telkomsel 72.133.000 50,43% 

PT. Indosat 33.266.296 23,26% 

PT. Excelcomindo 24.892.000 17,40% 

PT.  Hutchinson CP 4.500.609 3,14% 

PT. Natrindo Seluler 3.234.800 2,26% 

PT. Mobile-8 Telecom 2.701.914 1,89% 

PT. Smart Telecom 1.530.823 1,07% 

PT. STI 784.343 0,55% 

Jumlah 143.043.785 100% 
Sumber : Ditjen Postel Data GSM Semester 1 Tahun 2009 

 

Tabel 2 dapat dilihat bahwa PT. Telkomsel merupakan operator seluler yang 

memiliki jumlah pelanggan terbanyak yaitu sebesar 72.133.000 orang dangan 

pangsa pasar 50,42%. PT. Indosat memiliki jumlah pelanggan sebesar 33.266.296 

orang dengan pangsa pasar 23,26%. PT.Excelcomindo memiliki jumlah pelanggan 

sebesar 24.892.000 orang dengan pangsa pasar 17,40 %. PT Hutchinson CP 

memiliki jumlah pelanggan sebesar 4.500.609 orang dengan pangsa pasar 3,14%. 

PT Natrindo Seluler memiliki jumlah pelanggan sebesar 3.234.800 orang dengan 

pangsa pasar sebesar 1,89%. PT Smart Telecom memiliki jumlah pelanggan 

sebesar 1.530.823 orang dengan pangsa pasar sebesar 1,07% dan PT STI dengan 

jumlah pelanggan sebesar 784.343 orang dengan pangsa pasar sebesar 0,55%. 
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Adanya persaingan pasar menuntut setiap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga 

mencari kepuasan. Dalam  memenuhi kepuasan atas kebutuhan hidupnya, 

konsumen semakin menuntut mutu (kualitas) dan pelayanan yang baik dari suatu 

produk sehingga pendekatan tradisional dibidang pemasaran lebih menekankan 

pada perincian teknis. Perubahan harga mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan 

keadaan pasar yang berubah begitu cepat. Situsasi ini menuntut perusahaan untuk 

selalu peka terhadap perubahan yang terjadi guna menyesuaikan kegiatan 

pemasarannya agar dapat selaras dengan perkembangan pasar.  

 

Menurut Philip kotler (2000:96), pemasaran bukanlah kegiatan periklanan dan 

wiraniaga semata, melainkan sebagai proses yang menyeluruh untuk 

mencocokkan perusahaan tersebut dengan kesempatan pasarnya yang paling baik. 

Pencapaian tujuan pemasaran tidak akan terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya sehingga perlu bagi setiap perusahaan untuk 

memperhatikannya agar kegiatannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

Menurut William J. Stanton (1997:23), 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa aktivitas  penentuan produk, 

harga, promosi dan saluran distribusi merupakan beberapa faktor penting yang 

harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik dimana penekanannya pada 
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pemberian kepuasan yang diinginkan konsumen untuk menyukseskan kegiatan 

pemasaran yang dilaksanakan perusahaan. 

 

PT. Excelcomindo Pratama tbk. merupakan perusahaan kartu seluler merek XL. 

Bisnis XL terdiri dari penyediaan layanan komunikasi suara, data, dan layanan 

seluler lainnya melalui Solusi Konsumer dan Solusi Korporat. PT. Excelcomindo 

Pratama tbk. adalah perusahaan layanan seluler swasta pertama di Indonesia. 

Sampai saat ini pangsa pasar yang dicapai oleh PT. Excelcomindo Pratama tbk. 

menempati posisi ketiga setelah Telkomsel dan Indosat (ditjen postel tahun 2009). 

 

PT. Excelcomindo Pratama tbk. menggunakan kebijaksanaan pemasaran dalam 

menjalankan kegiatannya yang mencakup: 

 

1. Kebijaksanaan produk 

Menurut Philip Kotler (2000:508), 

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, 

diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau 

kebutuhan. 

 

Produk yang ditawarkan PT. Excelcomindo Pratama tbk. untuk fasilitas 

komunikasi seluler mencakup dua yaitu XL pascabayar dan XL prabayar. 

Penggunaan produk  kartu XL prabayar sangat mudah karena konsumen hanya 

memerlukan voucher, dan fitur dan layanan yang ditawarkan dengan harga yang 

sesuai dengan kemampuan untuk menggunakannya. Perbandingan fitur dan 

layanan yang ditawarkan dari masing-masing kartu prabayar dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut ini : 
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Tabel 3.  Perbandingan Fitur dan Layanan kartu Simpati, Mentari, dan XL 

 

Fitur & Layanan 
SIM Card 

Mentari Simpati XL  

SMS (Short Message Service) √ √ √ 

MMS, GPRS, 3G √ √ √ 

Bebas Roaming Nasional √ √ √ 

Layanan data √ √ √ 

Caller ID (CLI) √ √ √ 

CLIR (Calling Line Identification Restriction) √ - - 

Call Waiting √ √ √ 

Call Hold √ √ √ 

Voice Mail √ √ √ 

Who Called √ √ √ 

Kapasitas Phone Book √ √ √ 

Cek Saldo & isi ulang cepat √ √ √ 

Pulsa tdk hangus pd ms tenggang √ √ √ 

Nomor akses khusus bebas pulsa √ √ √ 

MPC (Multy Party Calling) - √ - 

Forum untuk pelanggan - √ - 

Layanan Nada Tunggu √ √ √ 

Zona Luas √ √ √ 

Voice SMS √ - √ 
Sumber : www.satelindo.com;  www.telkomsel.com; www.xl.co.id tahun 2009 

 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa kartu XL mempunyai fitur dan layanan yang hampir 

sama dengan kartu Simpati dan Mentari. Ada fitur dan layanan pada kartu Mentari 

yang tidak dimiliki oleh kartu XL, yaitu CLIR (Calling Line Identification 

Restriction), namun jika dibandingkan dengan kartu Simpati, kartu XL memiliki 

keunggulan pada Voice SMS, namun kartu XL tidak menyediakan MPC (Multy 

Party Calling) dan forum untuk pelanggan. 

2. Kebijaksanaan Harga 

Alex S. Nitisemito (2000:55) menyatakan, 

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang 

dimana berdasarkan nilai tersebut perusahaan bersedia melepaskan barang atau 

jasa yang dimiliki kepada pihak lain. 

 

http://www.satelindo.com/
http://www.telkomsel.com/
http://www.xl.co.id/
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Tarif yang ditawarkan kartu Simpati, Mentari, dan XL untuk produk prabayar 

ditunjukkan tabel 4. 

Tabel 4.  Perbandingan Tarif kartu Simpati, Mentari, dan XL  

Kartu Seluler Simpati Mentari XL 

Tarif SMS dan 

Layanan       

a. SMS sesama  Rp.120-/pesan Rp.99-/pesan Rp 150,-/pesan 

b. SMS lintas 

    operator 
 Rp.150,-/pesan Rp.149,-/pesan Rp 150,/pesan 

c. SMS 

    internasional 
 Rp.600,-/pesan Rp.500,-/pesan Rp 499,-/pesan 

d. MMS sesame  Rp.500,-/kb Rp.1.375/50 Kbytes Rp 500/100 kb  

e. MMS lintas 

    operator 
 Rp.500,-/100kb Rp.1.375/50 Kbytes Rp 1.250/100 kb  

f. MMS 

Internasional 
Rp.3..250,-/Kbytes Rp.1.375/50 Kbytes Rp 3.300/100 kb 

g.  GPRS  Rp.5-/Kbytes Rp.1,-/Kbytes Rp 0,1/kb  

h. Voice mail  Tarif Lokal Rp.776,5/menit Tarif lokal ke PSTN 

i.  Layanan info  GRATIS GRATIS GRATIS 

j.  Customer 

    sevice 
 GRATIS GRATIS Rp 399 

Tarif Percakapan       

a. Sesama local Rp.150,-/10 detik  Rp.700/30 detik Rp 500/30 detik 

b. Sesama SLJJ Rp.900,-/30 detik Rp. 700/30 detik Rp 500/30 detik  

c. PSTN local Rp.150,/10 detik Rp. 400/30 detik Rp 350/30 detik 

d. PSTN SLJJ Rp.350/10 detik Rp. 875/30 detik Rp 1.000/30detik 

e. Operator lain 

    local 
Rp.900/,30 detik Rp. 700/30 detik Rp 750/30 detik 

f. Operator lain 

    SLJJ Rp. 900,/30 detik Rp. 875/30 detik Rp1.000/30detik  

Tarif Isi Ulang 

pulsa 

10.000; 25.000; 

50.000; 100.000 

5.000; 20.000; 

50.000; 100.000 

5.000; 10.000; 

15.000; 25.000; 

35.000; 50.000; 

100.000 

Sumber : www.satelindo.com;  www.telkomsel.com; www.xl.co.id tahun 2010 

Tabel 4 dapat dilihat bahwa untuk tarif sms sesama operator, XL lebih mahal 

daripada Mentari dan Simpati. Namun tarif MMS sesama XL lebih murah 

daripada Simpati dan Mentari. Untuk MMS lintas operator, tarif XL lebih murah 

daripada Mentari namun lebih mahal daripada Simpati. Untuk layanan GPRS, 

tarif XL lebih murah daripada tarif Simpati dan Mentari. Untuk biaya percakapan, 

pada sesama lokal, tarif XL lebih murah daripada Mentari namun lebih mahal 

daripada Simpati, sedangkan untuk sesama SLJJ tarif XL lebih murah daripada 

http://www.satelindo.com/
http://www.telkomsel.com/
http://www.xl.co.id/


 

 

9 

Simpati dan Mentari. Untuk percakapan PSTN lokal, tarif XL lebih murah 

daripada Simpati dan Mentari, namun untuk PSTN SLJJ, tarif XL lebih mahal 

daripada Mentari, tetapi lebih murah jika dibandingkan dengan tarif Simpati. Tarif 

XL untuk percakapan dengan operator lain lokal lebih murah jika dibandingkan 

dengan tarif Simpati tetapi lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif Mentari. 

Sedangkan untuk tarif percakapan operator lain SLJJ, tarif XL lebih mahal jika 

dibandingkan dengan Simpati dan Mentari. 

 

3. Kebijaksanaan Promosi 

Menurut Basu Swastha DH dan Irawan (2000:257), 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau lembaga kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

 

Promosi yang dijalankan PT. Excelcomindo Pratama tbk. untuk wilayah 

pemasaran Bandarlampung mencakup periklanan dan promosi penjualan. 

Periklanan dilakukan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, 

sedangkan promosi penjualan dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan 

olahraga, kesenian, dan lain-lain yang ada di Bandarlampung, begitu juga dengan 

PT.Telkomsel dan PT. Indosat. Ketiga perusahaan ini sering melakukan promosi 

penjualan produknya.   

 

4. Kebijaksanaan Saluran Distribusi 

Menurut Basu Swasta DH dan Irawan (2000:212), 

Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang memasarkan produk,yang berupa 

barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 
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Saluran distribusi yang digunakan oleh PT. Excelcomindo Pratama tbk. dalam 

memasarkan produknya bersifat tidak langsung yang dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Saluran Distribusi PT Excelcomindo Pratama tbk 

Bandarlampung 

 

Sumber : PT Excelcomindo Pratama tbk .Tahun 2009. 

 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa PT. Excelcomindo Pratama tbk. menggunakan 

tenaga penyalur outlet-outlet yang tersebar dalam memasarkan produk XL. Para 

penyalur, menyalurkan produk-produk kartu XL kepada para konsumen. 

Distribusi yang efektif tidak hanya menyalurkan produk kepada penjual atau 

outlet, tetapi juga mendukung jangkauan layanan. Jaringan distribusi merupakan 

faktor utama dalam memastikan penyediaan produk sehingga dapat menjangkau 

pangsa pasar yang dituju. Tantangan di area ini adalah menciptakan sistem yang 

dapat memberikan kinerja yang positif bagi mitra perusahaan dalam 

mendistribusikan produk XL serta bagi pelanggan sebagai pengguna akhir.  

Distribusi yang efektif tidak hanya mendistribusikan produk kepada penjual atau 

tempat penjualan, tetapi juga mendukung perluasan distribusi. Persaingan ketat 

PT Excelcomindo Pratama tbk 

Bandarlampung 

Outlet 

 

 

Konsumen 
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antar operator seluler memacu XL membangun sistem yang dapat 

mendistribusikan produk sesuai permintaan pasar, juga secara aktif 

mempromosikan penjualan. Bukti kontribusi dari saluran distribusi untuk 

kesuksesan XL adalah pencapaian 26 juta pelanggan pada 2008. Walaupun 

sebelumnya telah mempunyai sistem distribusi yang baik, PT. Excelcomindo 

Pratama tbk. secara rutin mengevaluasi bagaimana sistem distribusi yang ada 

senantiasa dapat berjalan mengikuti kondisi pasar secara dinamis. 

Pada tahun 2007, PT. Excelcomindo Pratama tbk. melakukan perubahan dengan 

mengimplementasi sistem distribusi baru. PT. Excelcomindo Pratama tbk. telah 

mengimplementasikan sistem distribusi hybrid, yaitu gabungan antara sistem 

indirect (dealer management) dan direct. Sistem ini mengambil contoh dari 

sistem distribusi untuk fast moving consumer goods (FMCG) dengan tujuan 

menjangkau pelanggan dan mengawasi saluran distribusi serta ketersediaan 

produk dan layanan dengan lebih merata. Dengan sistem tidak langsung (indirect), 

PT. Excelcomindo Pratama tbk. telah menjalin perjanjian kerja sama dengan 

dealer area (DA), dealer regional (DR), dan dealer nasional (DN) untuk 

penyaluran produk dan layanan secara non-eksklusif kepada pemakai kartu XL 

melalui pengecer/retailer independen. Masing- masing dealer pada setiap kategori 

memiliki target dan kuota pengambilan produk yang harus dicapai dan 

dipertahankan. Pada akhir Desember 2008, DN, DR, dan DA masing-masing 

berjumlah 3,19, dan 119. 

Para dealer memiliki cakupan area penjualan sebagai berikut: 

 Dealer Area mempunyai satu fokus area di kabupaten tertentu 
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 Dealer Regional merupakan lapis kedua, yang mempunyai cakupan area 

yang lebih luas dengan dua atau lebih fokus area yang berbeda. 

 Dealer Nasional merupakan tingkat yang lebih tinggi dengan fokus area 

secara menyeluruh dalam lingkup nasional. 

PT. Excelcomindo Pratama tbk. bekerjasama dengan retailer independen mampu 

meningkatkan distribusi dan ketersediaan starter pack XL dan isi ulang pulsa. Di 

akhir tahhun 2008, PT. Excelcomindo Pratama tbk. memiliki lebih dari 240.000 

retailer independen. 

PT. Excelcomindo Pratama tbk. menyalurkan produk dan layanan melalui XL 

Center dan outlet XL Center, bank melalui ATM dan phone banking, serta retail 

outlet di hypermarket. Selain dari distribusi fisik, PT. Excelcomindo Pratama tbk. 

juga memanfaatkan saluran distribusi untuk fungsi layanan pelanggan. Sebagian 

besar dari fungsi tersebut dilakukan melalui XL Centre yang perusahaan miliki 

dan kelola sendiri serta outlet XL Centre yang dioperasikan pihak ketiga lewat 

perjanjian waralaba. 

 

XL Center dan outlet XL Center pelanggan dapat berlangganan layanan pasca 

bayar, membeli voucher pulsa isi ulang atau pulsa elektronik, starter pack, serta 

memperoleh informasi mengenai produk dan layanan XL. Petugas customer 

service perusahaan membantu pelanggan dalam proses pembayaran tagihan, 

migrasi dari prabayar ke pasca bayar dan sebaliknya, serta menjawab pertanyaan 

dan keluhan. Oleh sebab itu, XL Center dan outlet XL Center dapat menjadi 
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sarana untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pada akhir tahun 

2008, terdapat 338 XL Center, yang terdiri dari: 

 125 XL Centre (termasuk Mobile XL Centre) 

 213 outlet XL Centre 

PT. Excelcomindo Pratama tbk. membuka kesempatan kepada perusahaan di 

sektor retail dan produk konsumen lainnya untuk berbisnis seluler dengan XL. 

Pada akhir tahun 2008, PT. Excelcomindo Pratama tbk. memiliki 8.825 mitra 

dengan kategori dealer non-tradisional. Melalui kemitraan dengan perusahaan 

tersebut, produk XL selain tersedia di Indonesia, produk XL tersedia juga di 

Malaysia, Hong Kong, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, dan Jepang. 

Peningkatan penjualan produk XL yang signifikan pada tahun 2008 juga 

dikarenakan oleh transformasi dealer managemen perusahaan, di mana XL 

memperkenalkan mindset baru dari trader™ menjadi retailer™. Dengan 

transformasi ini, PT. Excelcomindo Pratama tbk. berharap dapat menciptakan 

kondisi pasar yang terkontrol. Dengan kondisi pasar yang terkontrol, dealer dapat 

memperoleh kesempatan eksklusivitas di area tersebut. 

Sistem baru ini memungkinkan PT. Excelcomindo Pratama tbk. untuk melakukan 

pengawasan yang lebih fokus terhadap saluran distribusi. Dengan demikian, PT. 

Excelcomindo Pratama tbk. dapat semakin memotivasi para dealer untuk lebih 

aktif dalam mempromosikan penjualan ke tingkat pengecer. Pendekatan ini 

menguntungkan para dealer karena menawarkan marjin yang lebih besar 

dibandingkan menjual produk kepada pedagang besar. Begitu juga dengan 

perusahaan pesaing utamanya, yaitu PT. Telkomsel dan PT.Indosat. Kedua 
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perusahaan ini juga memiliki saluran distribusi yang hampir sama dengan PT. 

Excelcomindo Pratama Tbk.   

 

Peningkatan yang terus dilakukan membuahkan keuntungan bersama bagi 

Perusahaan, pengecer dan pelanggan.  

Aktivitas pemasaran yang kompetitif yang fokus pada perang harga sebagai isu 

sentral menimbulkan persaingan harga yang cenderung merugikan perusahaan 

dalam jangka panjang. Kompetisi dengan peranan sentral adalah harga, ternyata 

tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, maka semakin 

pentingnya perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan berlandaskan pada kompetisi non harga.(www.xl.co.id tahun 2008) 

Salah satu jalan untuk meraih keunggulan kompetisi berkelanjutan adalah dengan 

membentuk image merek yang baik di mata konsumen. Image merek yang baik 

secara emosional akan membentuk kepuasan dalam diri individu yang 

menghasilkan kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan pelanggan atas mutu 

produk) terhadap suatu merek. Perusahaan yang ingin bertahan lama dipasar, 

sebaiknya, mengalokasikan biaya untuk pembentukan citra merek (brand image). 

Hal ini karena dengan memiliki merek yang kuat dan dikenal luas oleh konsumen 

merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Seperti halnya merek XL 

yang dikenal luas oleh konsumen.  

Menurut Philip Kotler (1999:127) 

Citra merek (brand image) adalah seperangkat kepercayaan yang menggambarkan 

merek tertentu. 

 

http://www.xl.co.id/
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Menurut Fandy Tjiptono ,2005. 

Brand Image atau brand description adalah deskripsi tentang asosiasi dan   

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu.  

 

Menurut Alexande L. Biels (1992), Brand Image memiliki tiga komponen  

pendukung, (Dikutip dari Inspiring the World tahun 2008) yaitu :  

1. Citra perusahaan (corporate image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa.  

Indikator – indikator citra pembuat adalah sebagai berikut : 

a.  Popularitas Perusahaan 

Popularitas Perusahaan terdiri dari nama besar perusahaan kartu XL  yaitu 

PT Excelcomindo Pratama tbk. 

b.  Kredibilitas Perusahaan 

XL merupakan perusahaan yang terpercaya. 

c.  Jaringan atau Cabang Perusahaan 

PT  Excelcomindo memiliki jaringan perusahaan terbesar di Indonesia, 

PT Excelcomindo memilki outlet-outlet center XL di seluruh Indonesia. 

 

2. Citra pemakai (user image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.  

Indikator –Indikator citra pemakai adalah : 

a. Gaya Hidup atau Kepribadian 

Kartu XL ini dipakai oleh orang – orang yang mementingkan kenyamanan 

saat berkomunikasi.  
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b. Kelas Sosial 

Kartu XL ini dipakai oleh orang – orang yang berasal dari kalangan 

menengah ke bawah dan menengah. 

3. Citra produk (product image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen  terhadap suatu produk.  

Indikator – indikator yang terdapat dalam citra produk adalah : 

a.  Atribut Produk 

Atribut produk dari kartu XL  dari harga baik harga kartu perdana sampai 

harga voucher yang cukup bervariasi dan terjangkau, serta kemasan dari 

kartu perdana XL yang berwarna orange dan biru serta putih sehingga 

mudah di ingat oleh konsumen. 

b.  Jaminan Kualitas 

Kartu XL memiliki sinyal dan jaringan yang kuat hampir di seluruh 

Indonesia, serta memiliki suara yang jernih dalam berkomunikasi. 

c.  Penawaran Produk 

Penawaran Produk meliputi fasilitas – fasilitas yang terdapat dalam kartu 

XL seperti fasilitas aktif langsung GPRS, Blackberry™ dan VIBE yang 

merupakan anggota dari perkumpulan pengguna XL. Kartu XL juga 

memilki jangkauan 3G yang luas serta harga tarif  yang lebih murah. 

 

Persaingan yang semakin ketat yang terjadi di dunia telekomunikasi terjadi seiring 

dengan semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, 

kebijakan pemberlakuan office chanelling membuat suasana perebutan konsumen 

loyalis kartu seluler semakin kental. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya 
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persaingan utama kartu seluler, khususnya produk XL bukanlah dengan sesama 

produk XL lainnya, tetapi dengan kartu seluler lainnya.  

Fenomena persaingan ini menuntut para pemasar untuk selalu menginovasi 

strategi bisnisnya. 

  

Citra merek adalah jenis assosiasi yang muncul di benak konsumen ketika 

mengingat sebuah merek tertentu. Citra merek (brand image) merupakan salah 

satu komponen yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Perusahaan yang 

kompetitif menggunakan citra merek untuk menarik perhatian sehingga membeli 

produk dan mengikat loyalitas konsumen.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui citra merek yang dicari pada pelanggan 

kartu prabayar produk  XL  khususnya para Mahasiswa. Hal ini dikarenakan 

banyaknya kartu seluler yang beredar di lingkungan Mahasiswa, permasalahan 

yang akan dihadapi oleh Mahasiswa adalah bagaimana memilih, membeli dan 

menggunakan kartu seluler yang sesuai dengan harapan, mengingat Mahasiswa 

termasuk sebagai konsumen yang kritis dan sedang mengalami proses 

pendewasaan mental dan intelektual. Disamping itu Mahasiswa termasuk dalam 

segmen smart customer yang membutuhkan banyak pertimbangan sebelum 

melakukan keputusan pembelian pada suatu produk. Obyek dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa yang masih aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung karena 

merupakan salah satu Fakultas dari Universitas Negeri di Kota Bandar Lampung 

yang memiliki jumlah Mahasiswa jurusan sosial terbesar dengan komposisi 
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mahasiswa yang lebih beragam (kelas sosial, pemikiran, kultur, dan sebagainya). 

Oleh karena itu Mahasiswa dari Fakultas ini dinilai oleh peneliti sudah cukup 

mewakili jumlah pelanggan kartu XL di kota  Bandar Lampung.  

Uraian diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: 

“ Pengaruh Citra Merek Produk Kartu XL Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung). 

 

B. Permasalahan 

 

Keberhasilan pemasaran suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan menyelami persepsi para pembelinya dengan cara mengetahui 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai alasan dan pola pembelian mereka.  PT. 

Excelcomindo Pratama tbk. merupakan sebuah perusahaan yang berusaha 

memberikan nilai dan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya agar dapat 

memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen dalam rangka memenuhi 

kebutuhan konsumen (consumer’s need-satisfaction).  Selain itu juga untuk 

tercapainya nilai penjualan yang stabil dan maksimal dalam rangka 

mempertahankan eksistensi perusahaan. 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa PT.Excelcomindo menempati peringkat ketiga 

menguasai pasar telekomunikasi seluler di Indonesia dengan jumlah pelanggan 

24.892.000 dibawah Telkomsel 72.133.000 pelanggan dan Indosat 33.266.296 

pelanggan. Pencapaian realisasi penjualan sering tidak mencapai target.  Selain itu 

jika dilihat dari tabel 2 yaitu jumlah pelanggan kartu prabayar dan pangsa pasar 
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operator seluler di Indonesia, dapat dilihat bahwa PT. Telkomsel merupakan 

operator seluler yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak yaitu sebesar 

50.548.000 orang dangan pangsa pasar 49%. PT. Indosat memiliki jumlah 

pelanggan sebesar 25.750.628 orang dengan pangsa pasar 25%. PT.Excelcomindo 

memiliki jumlah pelanggan sebesar 22.423.262 orang dengan pangsa pasar 22%. 

PT. Bakrie telecom memiliki jumlah pelanggan sebesar 4.251.642 orang dengan 

pangsa pasar sebesar 4%. PT. Mobile-8 Telecom memiliki pelanggan sebesar 

2.175.731 orang dangan pangsa pasar 2,2%. PT Natrindo Seluler memiliki jumlah 

pelanggan sebesar 9.590 orang dengan pangsa pasar >0,5%. PT. Sampoerna 

Telekom memiliki jumlah pelanggan sebesar 198.000 dengan pangsa pasar 

>0,5%. PT. Hutchinson CP memiliki jumlah pelanggan sebesar 3.209.196 dengan 

pangsa pasar sebesar 3%. PT. NTS memiliki jumlah pelanggan sebesar 591.990 

dengan pangsa pasar 1%. 

 

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Apakah citra merek berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli produk kartu XL?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli produk XL. 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi atau bahan masukan yang berguna bagi perusahaan 

penyedia kartu seluler, dalam hal ini yakni para pemasar didalam merumuskan 

strategi pemasaran yang tepat. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 

khususnya jurusan Manajemen pemasaran dalam kaitannya dengan studi kasus 

yang berkaitan dengan implementasi bauran pemasaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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D.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Gambar 2. Bagan kerangka Pemikiran Citra Merek) Brand Image, Menurut 

Alexande L. Biels (1992), Dikutip dari Inspiring The World Tahun 

2008. 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah tentang tingkat loyalitas 

merek yang lebih khusus yaitu berkaitan dengan keputusan pembelian terhadap 

citra merek (brand image).  

Brand image, on the other hand, is the totality of consumer perceptions about the 

brand, or how they see it, which may not coincide with the brand 

identity.(Corporate Identity, Brand Identity, and Brand Image June 2002)  

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa citra merek adalah saat 

dimana seorang pelanggan atau sekelompok pelanggan dapat mempersepsikan 

suatu produk, bagaimana mereka melihat atau tidak sama dengan identitas merek. 

Definisi dari citra merek  lainnya adalah sekumpulan asosiasi merek yang 

terbentuk dan melekat di benak konsumen. Konsumen yang terbiasa 

menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap brand 

image. 
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Pentingnya nama merek bagi seseorang pelanggan adalah untuk mengurangi 

resiko, terutama pada produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, 

kecantikan, dan keamanan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persepsi 

resiko yang harus dihindari adalah dengan mengaitkan secara langsung dengan 

produk secara fungsional. 

 

Pelanggan yang telah mengenal suatu merek biasanya ingin mengetahui seberapa 

jauh manfaat produk tersebut. Adanya persepsi mengenai tingkat  kepentingan dan 

kebutuhan yang berbeda-beda menyebabkan selera setiap konsumen tidak sama. 

Untuk membedakan produk dengan produk pesaing, perusahaan harus melakukan 

tambahan nilai-nilai personality pada masing-masing merek. Manajemen harus 

mampu menciptakan personality untuk merek yang dimiliki dan terus menerus 

memperbaiki kesan personalitas merek agar tidak ketinggalan jaman. 

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, konsumen sudah tidak  lagi 

melakukan pemilihan produknya saja tetapi sudah mulai pada mereknya. Barang-

barang yang awalnya dipasarkan tanpa memakai merek dapat mengalami 

kesulitan karena konsumen akan sulit mengenali produk terutama dalam 

melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut.  

 

Perusahaan- perusahaan modern pada umumnya menggunakan promosi sebagai 

bagian dari komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak sasarannya, 

terutama dalam mempromosikan produk yang dipasarkannya. Dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen tersebut. Dengan kegiatan pemasaran yang lebih spesifik 
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konsumen diharapkan akan merasakan kepuasan yang tinggi setelah melakukan 

pembelian atau setelah kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. 

Merek dapat dikatakan sebagai sebuah nama, logo, dan simbol-simbol lain yang 

membedakan sebuah produk atau layanan dari kompetitor dengan kriteria-kriteria 

yang ada di dalamnya. Tetapi merek lebih luas lagi cakupannya, dan mengarah 

kepada apa yang disebut sebagai identitas. Pembedaan antara produk dan merek 

menurut Aaker dapat dipakai sebagai panduan untuk memperjelas tentang 

identitas. Produk meliputi ruang lingkup, atribut, kualitas, dan penggunaan. 

Sedangkan merek meliputi simbol, kepribadian merek, segala asosiasi terhadap 

organisasi, negara asal, pencitraan oleh pengguna, manfaat ekspresi diri, manfaat 

emosional, dan hubungan antara merek dan pelanggan.  

 

Model perilaku pembelian yang dikutip dari Kotler, 2000:223 bahwa putusan 

pembelian harus bisa memilih jenis merek yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Dari model tersebut menggambarkan bagaimana pilihan akan merek 

juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen. Dalam 

tahap inilah merek merupakan satu atribut yang dipandang penting terutama 

dalam dalam menumbuhkan persepsi yang positif. Persepsi yang positif dan 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek akan menciptakan citra merek 

(brand image). 
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Menurut Philip Kotler (2005 : 84) 

Identitas merek dibangun dari beberapa elemen, yaitu nama, logo, warna, slogan, 

simbol, desain kemasan, dan desain produk itu sendiri. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai dua 

unsur yaitu brand name yang terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata yang dapat 

terbaca, serta brand mark yang berbentuk simbol, desain atau warna tertentu yang 

spesifik. Kedua unsur dari sebuah merek berguna untuk mempermudah konsumen 

untuk mengenali dan mengidentifikasi barang dan jasa yang hendak dibeli. 

Memiliki brand position dan identitas yang konsisten (Consistency over time) 

juga merupakan kekuatan untuk tetap memiliki merek yang kuat. 

 

Menurut Fandy Tjiptono,(Brand Management & strategy 2005), 

Brand Image atau brand description adalah deskripsi tentang asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu.  

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pengasosiasian dari persepsi konsumen tentang suatu merek maka akan terbentuk 

suatu citra merek. Dalam dinamika pasar yang sangat kompetitif, merek 

mempunyai peran yang sangat penting sebagai pembeda. Produk mudah sekali 

ditiru tetapi merek, khususnya citra merek yang terekam dalam benak konsumen 

tidak dapat ditiru. Tanpa citra yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi 

perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada, 

dan pada saat yang sama ‘meminta’ mereka membayar harga yang tinggi. 
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Citra Perusahaan (corporat image) merupakan salah satu asosiasi merek yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu perusahaan yang menciptakan atau 

membuat suatu produk. 

 

Citra Pemakai (user image) merupakan asosiasi merek yang dipersepsikan oleh 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. 

Kelas sosial merupakan salah satu bagian dari citra pemakai yang merupakan 

pembagian – pembagian anggota- anggota masyarakat. Ukuran atau kelas sosial 

suatu masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Golongan Atas  

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain adalah pengusaha- pengusaha kaya, 

pejabat-pejabat tinggi. 

2. Golongan Menengah 

Yang termasuk dalam kelas golongan menengah ini adalah karyawan instansi 

pemerintah, pengusaha menengah. 

3. Golongan Rendah 

Yang termasuk dalam golongan ini adalah buruh – buruh pabrik, pegawai 

rendah, tukang becak, dan pedagang kecil. 

 

Gaya Hidup atau kepribadian seseorang mencerminkan bagaimana seseorang 

menghabiskan waktu dan uangnya, yang dinyatakan dalam aktivitas – aktivitas, 

minat dan opini – opininya. 
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Citra  Produk (product image) merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Atribut produk (product 

attributes), meliputi aspek produk dan non-produk dari produk SIM Card yang 

ditawarkan. Aspek produk meliputi variasi produk, kualitas (daya tahan, 

keandalan jangkauan sinyal), nama merek, logo, warna, slogan, symbol, desain 

kemasan, desain produk itu sendiri, dan nomor cantik. Aspek non produk meliputi 

fitur dan layanan yang ditawarkan. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan adalah : 

1. Citra Pembuat (corporate image) kemungkinan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Citra Pemakai (user image) kemungkinan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Citra Produk (product image) kemungkinan berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 


