
 1 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari keinginan dan 

kebutuhan untuk berkomunikasi. Untuk jangka waktu yang lama, komunikasi 

yang dikenal hanyalah komunikasi secara langsung, melalui surat dan telegram 

hingga akhirnya ditemukan teknologi telepon. Dasar-dasar teknologi telepon 

pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell (1847-1922). Penemuan 

Bell tersebut adalah sebuah lompatan besar dalam sejarah manusia karena 

komunikasi yang dilakukan menjadi lebih cepat dan mudah dengan jarak yang 

dekat ataupun jauh. Namun, telepon dianggap tidak fleksibel karena 

membutuhkan kabel sebagai media transmisi sehingga dikembangkan teknologi 

wireless (nirkabel) telepon handset yang dapat dibawa-bawa (Tarigan, 2006).  

Akan tetapi teknologinya masih berbasis public switched telephone network 

(PSTN).  Sampai akhirnya pada era 1980-an ditemukan teknologi mobile phone 

atau cellular phone (telepon seluler) (Tarigan, 2006). Teknologi tersebut 

memungkinkan sebuah handset dibawa ke mana saja selama masih dijangkau 

sinyal dari base transeiver station (BTS) yang disebar di setiap daerah (Tarigan, 

2006). Teknologi ponsel tersebut berkaitan dengan hasil percobaan yang 

dilakukan oleh dua orang ilmuwan yaitu James Clerk Maxwell (1831-1879) dan 

Heinrich Hertz (1857-1894). Hasil percobaan Maxwell adalah kecepatan radiasi 

gelombang magnet dan listrik sama dengan kecepatan perambatan cahaya sekitar 

186.000 mil (300.000 km per detik) yang merupakan bagian dari fenomena alam 

tentang gelombang elektromagnetik. Sementara itu, Hertz melengkapi hasil 

tersebut bahwa gelombang radio adalah bagian dari fenomena alam tersebut 
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(www.dedyisn.net). Pada tahun 1910 adalah cikal bakal telepon seluler yang 

ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson, yang merupakan pendiri perusahaan 

Ericsson yang kini di kenal dengan perusahaan Sony Ericsson. Pada tahun 1969 

sistem telekomunikasi seluler dikomersialkan. Motorola sebagai perusahaan 

multinasional yang menghasilkan berbagai produk telekomunikasi, mengenalkan 

telepon genggam atau ponsel pada tahun 1973 yang ukurannya cukup besar 

dengan antena yang pendek. Penemuan Dr. Cooper yang menjabat sebagai 

manajer proyek inovasi pada perusahaan tersebut diklaim sebagai penemuan 

ponsel pertama. (www.sang2desember.blogspot).  

 Sistem telekomunikasi seluler dan teknologi informasi telah berkembang 

dari generasi sederhana ke generasi yang lebih baik. Dalam teknologi telepon 

seluler dikenal istilah generasi pertama (1G), generasi kedua (2G), generasi dua 

setengah (2,5G), generasi ketiga (3G) yang sudah mulai digunakan, hingga 

generasi keempat (4G) yang sedang dikembangkan. Generasi pertama seluler (1G 

: first generation) muncul pada era 1980-an. Teknologi yang digunakan masih 

analog. Contohnya: Nordic Mobile Telephone (NMT), Advanced Mobile Phone 

System (AMPS), Hicap, CDPD, Mobitex, dan DataTac. Di Indonesia sendiri 

sempat muncul operator seluler berbasis teknologi AMPS pada era 1990-an. 

Namun akhirnya operator-operator tersebut bangkrut karena kualitasnya kalah 

bersaing dengan teknologi GSM yang mulai hadir sekitar tahun 1995. Generasi 

kedua (2G : second generation) hadir dengan memanfaatkan sinyal digital. 

Teknologi 2G menggunakan dua basis multiplexing yaitu TDMA (time division 

multiple access) dan CDMA (code division multiple access). Contoh TDMA 

adalah GSM, iDEN, D-AMPS, dan PDC. Contoh CDMA adalah CDMA-One dan 
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CDMA1X. Untuk GSM berkembang layanan data bergerak (mobile data service). 

Contohnya adalah teknologi GPRS (General Packet Radio Services) yang 

memungkinkan seseorang mengirimkan gambar dan suara (MMS : multimedia 

services), atau mengakses situs wireless aplication protocol (WAP). Teknologi 

GPRS ini hampir menuju ke generasi ketiga (3G) sehingga sering disebut 2,5G.  

Karena kecepatan transfer data (data rate) yang dirasakan masih kurang, maka 

berkembanglah teknologi Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).  

Secara teori EDGE mampu menghasilkan data rate sampai 236,8 kbps (kilo bite 

per second). Dengan demikian, EDGE disebut juga generasi 2,75 atau 2,75G 

karena berada di antara 2,5G dan 3G (Tarigan, 2006). 

Teknologi 3G (third generation) didapatkan dari dua buah jalur teknologi 

2G yaitu GSM (TDMA) dan CDMA. GSM berevolusi menjadi UMTS sedangkan 

CDMA menjadi wideband code division multiple access (W-CDMA). Beberapa di 

antaranya adalah mampu melayani video phone, video streaming, email, dan 

mobile tv. Kecepatan kirim datanya mencapai 144 kbps jika pengguna bergerak 

dengan kecepatan sangat tinggi. Jika pengguna bergerak dengan kecepatan 

rendah, kecepatan kirim datanya mencapai 384 kbps. Kecepatan kirim data 

tertinggi sebesar 2 mbps (mega bite per second) dapat dicapai jika pengguna 

dalam keadaan diam. Perkembangan teknologi yang dimiliki oleh telepon seluler 

juga diikuti dengan bertambah banyaknya operator seluler dan produk yang 

ditawarkan. Saat ini terdapat sembilan operator seluler yang ada di Indonesia 

dengan jenis GSM, Mobile CDMA dan Fixed Wireless CDMA. Pada Tabel 1 

disajikan jenis dan produk operator seluler di Indonesia. 
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Tabel 1. Jenis dan Produk Operator Seluler Indonesia 

Jenis Nama  Produk  Nomor Kartu 
Indosat  a.Mentari  0815, 0816, 0858 
(Satelindo dan         (prabayar)   
Indosat-M3) b.Matrix  0814, 0815, 0816 
         (pascabayar) dan Matrix 0855 
 c.IM3  0856, 0857, 0855 
         (prabayar dan pascabayar)   

    Solusi    Natrindo 
    (prabayar dan pascabayar)   

a.SimPATI (prabayar) 0812, 0813 
b.Kartu As (prabayar) 0852 

Telkomsel 

c.Kartu HALO (pascabayar) 0811, 0812, 0813 
a.Bebas (prabayar) 0817, 0818, 0819, 0859 
b.Jempol (prabayar) 0817, 0818, 0819 

XL 

c.Xplor (pascabayar) 0817, 0818, 0819 
Pasifik Satelit  a.ByRU    
Nusantara        (prabayar dan pascabayar)   
  b.PASTI    
         (prabayar dan pascabayar)   
Hutchison Charoen     3 (Tri)  0859 

GSM 

Pokphand Telecom    (prabayar dan pascabayar)   
   Fren    Mobile 

CDMA 
Mobile-8 

   (prabayar dan pascabayar)   
   a.Esia    
      (prabayar dan pascabayar)   
   b.Wifone    

Bakrie Telecom 

      (prabayar dan pascabayar)   
Indosat    Starone    
     (prabayar dan pascabayar)   
Telkom     TELKOMFlexi    

Fixed 
Wireless 
CDMA 

     (prabayar dan pascabayar)   

Sumber : http://id.wikipedia.org 

Semakin banyaknya operator-operator baru dalam industri telekomunikasi, 

membuat industri tersebut semakin tumbuh dan menarik bagi investor. Menurut 

Yunus (2006), dibandingkan dengan industri-industri lain, telekomunikasi 

merupakan industri yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi. Jika beberapa 

industri memandang tahun 2007 secara pesimis, industri tersebut justru paling 

optimis. Tidak berlebihan jika industri telekomunikasi dianggap sebagai golden 

industry karena tidak ada yang dapat menyamai tingkat pertumbuhannya. Data 

Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) menyebutkan bahwa jumlah 
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pelanggan telepon seluler pada tahun 2004 berjumlah 32 juta dan tahun 2006 

mencapai 60 juta nomor.  

Yunus (2006) juga menyatakan bahwa dari sisi pendapatan, ATSI 

mencatat pada tahun 2005 pendapatan operator seluler di luar penjualan ponsel 

mencapai sekitar Rp 50 triliun. Tahun 2010 diprediksi nilainya akan mencapai Rp 

140 triliun, sedangkan dari sisi penjualan handset, dalam beberapa tahun ke depan 

diproyeksikan mencapai sekitar 15 juta unit per tahun. Proyeksi pertumbuhan 

yang luar biasa dari industri ini ke depan dianggap sangat feasible. Hal ini karena 

industri seluler sudah menguasai semua bidang kehidupan. Kesadaran masyarakat 

terhadap telekomunikasi terus meningkat. Sektor telekomunikasi tersebut telah 

menjadi salah satu kontributor pendapatan ekonomi di suatu negara. Bagi 

perusahaan-perusahaan, teknologi telekomunikasi memberikan nilai tambah yang 

besar, terutama dalam peningkatan efisiensi. Hal ini akan mendorong keuntungan 

yang semakin besar bagi perusahaan. Ditelaah dari angka pendapatan industri 

telekomunikasi di luar penjualan ponsel yang mencapai Rp 50 triliun (pada 2005) 

dan diprediksi mencapai Rp 140 triliun untuk tahun 2010, jumlahnya memang 

besar. Kondisi penetrasi seluler di Indonesia masih rendah, sekitar 22 persen dari 

jumlah penduduk, sehingga peluang pasar seluler masih besar. Proyeksi pada 

tahun 2010 yaitu jumlah pengguna seluler mencapai 100 juta nomor (naik lebih 

dari 100 persen. Adanya proyeksi tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat 

terhadap layanan telekomunikasi yang semakin tinggi khususnya untuk layanan 

yang cepat dan tidak terbatas pada ruang dan jarak. Tingginya kebutuhan terhadap 

layanan tersebut juga menyebabkan tingginya kebutuhan terhadap produk-produk 

telekomunikasi. 
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Pasar untuk produk seluler masih cukup besar dengan jumlah pengguna 

yang terus bertambah. Yunus (2006) menunjukkan perkembangan pasar seluler 

nasional dari tahun 1997 hingga 2007 seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keterangan : * angka perkiraan 
Sumber : Yunus (2006) 

Gambar 1. Perkembangan Pelanggan Seluler Nasional (000 nomor) 

Data dari Telkominfo (www.telkominfo.com) menunjukkan bahwa di 

akhir tahun 2007, pasar mobile di Indonesia, yang meliputi pasar selular dan pasar 

fixed wireless access (FWA) telah mencapai 100 juta. Dari nilai tersebut, 10 

persen dikuasai oleh produk FWA (10,5 juta), dan sisanya (95,5 juta) dikuasai 

oleh produk-produk selular. FWA adalah telepon tetap nirkabel yaitu jaringan 

telepon tetap, yang tidak menggunakan kabel di mana operator-operator 

telekomunikasi di Indonesia menggunakan jaringan seluler CDMA sebagai 

pengganti kabel disebabkan mahalnya biaya investasi kabel telepon 
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(www.wikipedia.co.id). Jumlah nomor (dalam ribu unit) dan market share per 

operator disajikan dalam Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : www.telkominfo.com 

Gambar 2. Jumlah nomor (000 unit) dan market share per operator 

Dari sisi perangkat, GSM menguasai 94 juta nomor dan CDMA 

menguasai 12 juta nomor. Namun jumlah tersebut belum memperhitungkan 

operator-operator yang baru tumbuh di akhir 2007, yaitu Sinar Mas dan 

Sampoerna (www.telkominfo.com). 

Perkembangan pasar telekomunikasi secara global menunjukkan Indonesia 

merupakan salah satu pasar investasi telekomunikasi yang paling menarik. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhan tersebut akan terus meningkat. 

Pertama, masih besarnya pasar yang belum tersentuh. Kedua, hanya beberapa 

operator yang saat ini mampu melakukan penetrasi hingga ke seluruh wilayah. 

Ketiga, pertumbuhan daya beli masyarakat mulai membaik (Adiwaluyo, 2007).  
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Adiwaluyo (2007) juga menyatakan dari total jumlah penduduk Indonesia 

yaitu sekitar 220 juta jiwa, sekitar 60 juta jiwa berada pada usia balita dan usia 

lanjut yang dianggap bukanlah pasar seluler. Sisa penduduk sebanyak 160 juta 

jiwa tidak seluruhnya menjadi pasar seluler karena adanya kelompok ekonomi 

kelas E yaitu kelompok masyarakat yang status ekonominya paling rendah di 

mana rentang pengeluaran per bulan dibawah Rp 499.999. Jumlah masyarakat 

kelompok ekonomi E tersebut sekitar 20 juta jiwa, sehingga sisa penduduk yang 

dapat dijadikan pasar seluler adalah 140 juta jiwa. Sementara saat ini terdapat 

kurang lebih 90 juta nomor yang beredar di pasar. Jumlah tersebut tidak 

menunjukkan jumlah pemakai telepon seluler karena rata-rata setiap orang 

memiliki 1,5 nomor, berarti jumlah pengguna hanya sekitar 60 juta orang. Dengan 

demikian masih terdapat sekitar 80 juta masyarakat Indonesia yang belum 

menggunakan telepon seluler, yang kebanyakan berasal dari kelas menengah ke 

bawah yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan 

besarnya peluang bagi operator seluler untuk menambah pelanggannya. 

Di lain pihak, saat ini perusahaan manapun berusaha sekuat tenaga 

mempertahankan pelanggannya. Mereka sadar bahwa biaya untuk menarik satu 

pelanggan baru lima kali lebih besar dibandingkan biaya mempertahankan 

pelanggan yang ada. Pemasaran yang ofensif biasanya lebih mahal dari pada 

pemasaran defensif, karena lebih banyak usaha dan biaya untuk mendorong 

pelanggan yang puas supaya meninggalkan pemasoknya sekarang (Kotler dan 

Keller, 2006). Hal ini juga dipahami oleh perusahaan operator seluler. Dengan 

semakin banyaknya operator yang ada, tingkat persaingan bisnis telekomunikasi 

menjadi sangat ketat. Para operator berlomba-lomba untuk menambah jumlah 
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customer base nya dengan menawarkan jasa terbarunya baik dalam tarif ataupun 

fitur. Dalam mengkomunikasikan produknya kepada target pasar, para operator 

seluler harus mampu mencari strategi yang efektif agar produknya menjadi pilihan 

bagi para pengguna telepon seluler. Fenomena yang muncul yaitu dapat 

disaksikan setiap hari di mana perusahaan-perusahaan tersebut semakin gencar 

memasarkan produknya melalui iklan di berbagai media massa. Bagi sebagian 

besar perusahaan, iklan menjadi suatu pilihan yang menarik, disamping sebagai 

sumber informasi, iklan juga dipandang sebagai media hiburan dan media 

komunikasi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar terutama jika 

ditayangkan di televisi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan biaya pengeluaran 

iklan yang makin meningkat setiap tahunnya, terutama iklan yang ditayangkan 

melalui media televisi. 

Di lain pihak sebuah iklan yang efektif adalah iklan yang dapat menarik 

perhatian konsumen dan mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk 

dan jasa yang dipasarkan. Efektifnya suatu iklan dalam menjaring konsumen 

dapat dikaji dari tingginya belanja iklan. Tahun 2006, belanja iklan di Indonesia 

mencapai lebih dari Rp 30 triliun (televisi, koran, majalah, tabloid) di mana terjadi 

kenaikan 17 persen dibandingkan tahun 2005. Angka persentase kenaikan ini juga 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan angka belanja iklan dari tahun 

2004 ke 2005 yang hanya menyentuh angka 15 persen.  Monitor angka belanja 

iklan tersebut dilakukan di media cetak/print (97 koran dan 182 majalah dan 

tabloid) dan 18 stasiun televisi (11 televisi nasional dan 7 televisi lokal).  

Kenaikan angka belanja iklan secara total juga tercermin pada belanja iklan di 
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setiap tipe media. Televisi tetap menjadi penyokong utama belanja iklan, dengan 

meraup belanja iklan lebih dari Rp 20 triliun (69% dari seluruh belanja iklan tahun  

2006). Angka diatas mengalami kenaikan sebesar 16 persen. Kenaikan angka 

belanja iklan tersebut juga dialami oleh tipe media cetak koran yang mengalami 

kenaikan angka belanja iklan terbesar tahun 2007 yaitu sebesar 23 persen (Nielsen 

News, 2007). 

Berdasarkan Nielsen News (2007), kategori produk jasa peralatan 

komunikasi (communication equipment services) menjadi kategori dengan jumlah 

belanja iklan terbesar di tahun 2006. Produk di atas berhasil menggeser posisi 

kategori produk perawatan rambut (hair care products). Kejayaan kategori jasa 

peralatan komunikasi sebenarnya sudah terlihat semenjak semester pertama tahun 

2006, di mana kategori ini juga menempati posisi yang sama. Kategori diatas 

bahkan menjadi kategori dengan kenaikan terbesar (42%), di dalam Top 10 

Kategori di semua media. Bahkan selalu berada di dalam tiga besar Top 10 

kategori baik di televisi, koran ataupun majalah/tabloid di tahun 2006.  Kejayaan 

kategori jasa peralatan komunikasi diatas juga tercermin di Top 10 Produk dengan 

ngka belanja iklan terbesar di semua media. Besarnya angka belanja iklan kategori 

jasa peralatan komunikasi ini berpengaruh kepada angka konsumsinya, yang 

terbukti dari kenaikan penetrasi telepon seluler sebesar 25 persen dari tahun 2005 

ke tahun 2006. Pada Tabel 2 berikut ini disajikan kategori produk dengan belanja 

iklan terbesar selama tahun 2005 dan 2006. 
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Tabel 2. Top 10 Produk dengan Belanja Iklan Terbesar 

Kategori 2005 
(Rp miliar) 

2006 
(Rp miliar) 

% 
perubahan 

Jasa peralatan komunikasi 
(Communication Equipment Services) 1393 1976 42 

Rokok kretek (Clove Cigarettes) 1439 1608 12 
Produk-produk perawatan rambut (Hair 
Care Products) 1456 1509 4 

Sepeda Motor, Skuter, Sepeda 
(Motorcycles, Scooters, Bikes) 969 1299 34 

Media, Agen iklan, Rumah produksi 
(Media, Ad Agency, Production House) 948 1044 10 

Iklan perusahaan, Jasa kemasyarakatan 
(Corporate Ads, Social Services) 734 1009 37 

 
Cairan pembersih wajah (Facial 
Cleanser Lotion) 775 994 28 

Pembersih dan perawat cucian, 
Pelembut (Laundry Cleanser and Care, 
Fabric Soft) 

777 839 8 

Perbankan, Institusi Keuangan, Institusi 
pembiayaan (Banking, Finansial 
Institution, Leasing) 

823 828 1 

Minuman kesehatan (Health Drink) 783 804 3 

Keterangan : Iklan pada semua tipe media, berdasarkan gross rate card  
Sumber : Nielsen Advertising Service (2007) 

 
Udaya (2006) menyatakan terdapat empat faktor yang mendorong 

meningkatnya belanja iklan nasional. Faktor pertama yaitu sejak krisis ekonomi 

tahun 1998, meski peningkatan agak lambat, ada kecenderungan pertumbuhan 

gross domestic product (GDP) terus meningkat di mana pertumbuhan tersebut 

secara langsung atau tidak telah berpengaruh terhadap kenaikan belanja iklan. 

Faktor kedua adalah perkembangan inflasi media sangat tinggi yakni sekitar 15-20 

persen. Dengan tingkat inflasi media sebesar itu, pengiklan mengeluarkan 

anggaran yang lebih besar untuk menjangkau konsumen. Faktor ketiga adalah 

banyak bermunculan produk-produk baru, lokal maupun multinasional yang hadir 

di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari banyaknya merek yang diiklankan yaitu 
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sekitar 1500 merek telah diiklankan hingga bulan Juni 2004. Menurut Nielsen 

Media Research setiap harinya sekitar 6.946 iklan beredar di televisi serta 3.170 

iklan tampil di media cetak. Faktor keempat adalah soal stabilitas politik yang 

semakin kokoh sehingga memberi jaminan bagi semua pebisnis untuk dapat 

berusaha sebaik mungkin tanpa adanya gangguan. 

Pada kuartal I tahun 2007, pertumbuhan belanja iklan di koran adalah 21 

persen lebih tinggi dibandingkan dengan belanja iklan televisi sebesar 19 persen.  

Meskipun demikian, penayangan iklan tetap didominasi oleh televisi yaitu sebesar 

68 persen, koran sebesar 30 persen, tabloid dan majalah sebesar 4 persen 

(www.kompas.co.id). 

PT. Excelcommindo Pratama Tbk. (XL) sebagai salah satu perusahaan 

operator seluler di Indonesia pada tahun 2007 telah melakukan peningkatan 

anggaran belanja (capital expenditure/capex) sebesar $US 700 juta. Anggaran 

tersebut diperuntukkan bagi kegiatan promosi, pembangunan BTS, perluasan area 

layanan 3G, dan lainnya (www.detikinet.com).  Jumlah belanja modal tersebut 

meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni Rp 1,71 triliun (2002), Rp 

1,13 triliun (2003) dan Rp 1,85 triliun (2004), tahun 2005 kebutuhan investasi XL 

mencapai US$ 380 juta dan pada tahun 2006 XL menggunakan belanja modal 

sebesar US$ 595 juta dan menambah 2000 BTS yang dikonsentrasikan di 

Sumatra.  

Data dari Laporan Tahunan XL (2005) pelanggan total XL tahun 2004 

adalah 3,791 juta. Kinerja XL meningkat setiap tahunnya. Tahun 2005 adalah 

tahun kebangkitan bagi XL karena selain terjadi perubahan manajemen, pada 

tahun 2005 pendapatan XL meningkat menjadi Rp 3,79 triliun (meningkat sebesar 
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21 persen dibandingkan tahun 2004) meskipun pada tahun tersebut XL mengalami 

kerugian sebesar Rp 224 miliar. Jumlah pelanggan XL pun meningkat menjadi 

6,979 juta di mana sebesar 97,5 persen adalah pelanggan prabayar (Jempol dan 

Bebas) dan sisanya 2,5 persen adalah pelanggan pascabayar (Xplor). Data dari 

Laporan Tahunan XL (2006) pelanggan total XL meningkat menjadi 9,528 juta 

yaitu sebanyak 96 persen adalah pelanggan prabayar (Jempol, Bebas dan Jimat) 

dan sebanyak empat persen adalah pelanggan pascabayar (Xplor). Pada tahun 

tersebut, XL memperoleh laba bersih sebesar Rp 652 miliar. Nilai tersebut 

membuat XL mampu bertahan dalam persaingan industri selular dan memperbesar 

pasarnya pada tahun 2006 dan membuat XL optimis dalam investasi yang 

dilakukan pada tahun 2007. 

Hingga saat ini XL telah meluncurkan empat produk kartu GSM.  Produk 

Jempol adalah salah satu produk re-branding yang diluncurkan oleh XL pada 

awal Agustus 2004, merek lainnya adalah Bebas. Kedua kartu tersebut berjenis 

kartu prabayar. Peluncuran Jempol dan Bebas merupakan salah satu cara XL 

dalam menawarkan pilihan kartu seluler yang sesuai bagi kebutuhan konsumen. 

Kartu ketiga yang dikeluarkan oleh XL adalah Xplor yang merupakan produk 

kartu pascabayar, sementara Jimat adalah kartu terakhir yang diluncurkan oleh XL 

pada tahun 2006.  

Pada tahun pertama peluncurannya (2004) kartu Jempol ditargetkan 

menambah satu juta pelanggan XL (www.swa.co.id) dan diakhir tahun 2004 

Jempol mampu mencapai target tersebut (www.balipost.co.id). Hingga 

pertengahan tahun 2006 pelanggan prabayar XL masih didominasi pelanggan 

Bebas. Dari total pelanggan prabayar sebesar 7,9 juta pelanggan, sekitar 60% 
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adalah pelanggan Bebas, sementara 40% sisanya adalah pelanggan Jempol. 

Namun demikian, pertumbuhan Jempol cukup baik karena jumlah pelanggan 

Jempol pada pertengahan 2006 berjumlah sekitar 3 jutaan pelanggan, naik dua 

kali lipat dibanding Juli 2005, yang berjumlah 1,5 juta (www.xl.co.id). 

Pertumbuhan pelanggan Jempol mencapai 6.000 hingga 8.000 pelanggan per hari. 

Rata-rata pendapatan per pengguna (Average Revenue Per User/ARPU) Jempol 

pun cukup tinggi dibanding produk lain, yaitu Rp 60.000 per bulan.  

Sementara jumlah kartu hangus (churn rate) masih lebih kecil dari churn rate 

industri. Angka churn rate Jempol adalah sebesar 9,5 persen. Hingga akhir Maret 

tahun 2007, jumlah pelanggan kartu Jempol adalah 40 persen dari total pelanggan 

XL (10,1 juta) yaitu 4,04 juta orang (www.xl.co.id). 

Pada tahun 2007, penayangan iklan produk XL pada media televisi sangat 

sering setiap harinya.  Salah satunya adalah produk XL Jempol. Awal tahun 2007 

PT. Excelcommindo Pratama sangat agresif dalam promosi iklan produk XL 

Jempol karena iklannya tidak hanya ditayangkan pada waktu prime time  akan 

tetapi pada jam-jam biasa, pemirsa televisi juga bisa menyaksikan iklan tersebut. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas iklan produk XL 

Jempol yang termasuk salah satu produk kartu seluler yang penayangan iklannya 

di televisi cukup lama selama semester I tahun 2007 yaitu dari bulan April hingga 

Juli (Manajemen XL Jempol, 2007).  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas iklan kartu seluler XL Jempol di televisi dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk berniat melakukan pembelian? 
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2. Bagaimana strategi promosi dalam bidang iklan kartu seluler XL Jempol 

yang harus selanjutnya dilakukan oleh PT. Excelcommindo Pratama agar 

lebih efektif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa efektivitas iklan kartu seluler XL Jempol di televisi dan 

hubungannya terhadap pengaruh keputusan konsumen untuk berniat 

melakukan pembelian. 

2. Merumuskan strategi promosi iklan kartu seluler XL Jempol yang dapat 

lebih efektif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi pihak PT. Excelcommindo Pratama, sebagai bahan rujukan dalam 

pembuatan iklan televisi produk kartu seluler XL Jempol yang lebih 

efektif. 

2. Bagi penulis, sebagai media untuk penerapan ilmu dalam menganalisis 

keefektifan iklan komersial pada media televisi. 

3. Bagi pihak lainnya baik mahasiswa ataupun peneliti lainnya, sebagai 

bahan masukan yang dapat menambah kepustakaan. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lingkup wilayah, 

responden dan variabel dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan hanya di 

wilayah Kota Bogor. Responden yang diwawancarai adalah pengguna kartu GSM. 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini hanya mencakup lima variabel dari 

enam variabel yang terdapat dalam model Consumer Decision Model (CDM) 

yaitu pesan iklan (Finding Information/F), pengenalan merek (Brand 

Recognition/B), kepercayaan konsumen (Confidence/C), sikap konsumen 

(Attitude/A) dan niat beli (Intention/I). 




