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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi ini semakin 

memposisikan dan mengharuskan pemasar untuk selalu berusaha mengembangkan 

dan merebut pangsa pasar. Salah satu aset untuk mencapai hal tersebut adalah melalui 

merek produk yang dewasa ini berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi 

perusahaan. Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif, preferensi dan loyalitas 

konsumen adalah kunci kesuksesan. Semakin besar preferensi dan loyalitas

konsumen terhadap suatu merek produk, maka kesempatan perusahaan tersebut untuk

mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar yang sudah ada menjadi

semakin besar.

Menurut American Marketing Association merek adalah nama, istilah, tanda,

simbol desain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu barang atau

jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Identifikasi tersebut juga berfungsi untuk

membedakannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing . Lebih

jauh, sebenarnya merek merupakan nilai tangible dan intangible yang terwakili dalam 

sebuah merek dagang yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri di 

pasar bila diatur dengan tepat.

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol, edisi ke-9, 
jilid ke-1. Jakarta, Prenhalindo, 1997, hal 185
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. o
Merek menjadi sangat penting saat ini, karena beberapa faktor seperti:

Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen.

Merek yang kuat akan sanggup merubah perilaku konsumen.

Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh

konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah

membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain

sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, ataupun atribut lain

Iyang melekat pada merek tersebut.

Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen.

Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan

konsumen dan makin banyak asosiasi merek yang terbentuk dalam

merek merek tersebut.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, merek bisa menjadi senjata andalan

untuk menarik perhatian dan mengikat loyalitas pelanggan. Merek yang prestisius

dapat disebut memiliki ekuitas merek yang kuat. Suatu produk yang memiliki ekuitas 

merek yang kuat dapat membentuk landasan merek yang kuat dan mampu 

mengembangkan keberadaan suatu merek dalam persaingan apapun dan dalam jangka 

waktu yang lama. Konsumen kini banyak menjadikan merek sebagai salah satu bahan 

pertimbangan penting ketika hendak membeli suatu produk. Pertimbangan tersebut 

didasari oleh banyak aspek baik yang bersifat rasional maupun emosional. Secara

2 Darmadi Durianto, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Iikuitas dan Perilaku Merek, cetakan 
ke-3. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 2
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rasional, konsumen percaya bahwa merek tertentu bisa memberikan jaminan kualitas. 

Sedangkan secara emosional, merek tersebut dianggap mampu menjaga atau 

meningkatkan citra dan gengsi penggunanya.

Persaingan yang semakin ketat dan kompetitif inilah yang saat ini sedang 

terjadi dalam bisnis operator telepon seluler, hal ini terjadi seiring dengan semakin 

meningkatnya pengguna telepon seluler. Maka dari itu jumlah perusahaan - 

perusahaan jasa operator telepon seluler-pun semakin lama semakin banyak.

Tabel 1.1
Daftar Operator telepon Selular di Indonesia Tahun 2004

Teknologi yang 
digunakanNama PerusahaanNo
GSM (900+1800)PT Telkomsel1
GSM (1800)PT Indosat2
GSM (900+1800)PT Excelcomindo Pratama3

PT Telkom Tbk CDMA4
PT Mandala Selular 
Indonesia
PT Mobile-8 Telecom

CDMA
CDMA

5
6

PT Telekomindo Selular
CDMA7 Raya

8 PT Ratelindo CDMA
9 PT Wireless Indonesia CDMA

PT Metro Selular10 CDMA
Sumber: X- Phones

Dari sekian banyaknya operator seluler yang beroperasi di Indonesia tersebut,

untuk di wilayah Palembang sendiri baru terdapat empat perusahaan operator seluler

yang melayani kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi melalui ponsel, yaitu PT

Telkomsel, PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, dan PT Telkom Tbk.
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PT Telkomsel sebagai salah satu perusahaan jasa operator telepon seluler 

berbasis GSM mulai resmi beroperasi pada tahun 1995. Dengan slogannya “Begitu 

Dekat, Begitu Nyata”, saat ini Telkomsel memegang pangsa pasar terbesar pelanggan 

layanan seluler di Indonesia yaitu sebesar 53%, sedangkan untuk wilayah sumbagsel 

sendiri pangsa pasar Telkomsel sebesar 68%.3 Layanan Telkomsel telah meliputi 

seluruh propinsi di Indonesia, lebih dari 400 DATI II, dan telah mampu mencakup 5 

benua dan menjalin kerja sama dengan 118 operator dari 53 negara di seluruh dunia. 

Jangkauan area yang luas tersebut merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang 

dimiliki oleh Telkomsel apabila dibandingkan dengan operator -operator seluler

lainnya.

Sebagai respon terhadap semakin meningkatnya kebutuhan untuk

berkomunikasi dengan menggunakan ponsel, maka pada tahun 1997 PT Telkomsel

meluncurkan produk kartu SIM prabayar dengan merek SimPATI. Pada saat pertama

kali diluncurkannya produk tersebut di pasaran, kartu sim prabayar merek SimPATI

hanya bersaing dengan Pro XL (kartu sim prabayar dari PT Excelcomindo Pratama

yang telah terlebih dahulu ada di pasaran sejak tahun 1996). Sampai akhir maret

2004, pelanggan telkomsel khusus untuk pengguna kartu SimPATI di wilayah

sumbagsel telah mencapai 555 ribu pelanggan. Kini kartu sim prabayar merek

SimPATI dari Telkomsel ini, harus bersaing dengan operator -operator seluler

lainnya yang meluncurkan produk yang sejenis di pasaran, yang masing -masing

3 Sriwiijaya Post, Telkomsel Bertekad Cover Wilayah Kecamatan, 27 Mei 2005, hal 3
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memiliki fasilitas dan keunggulan yang tak kalah dengan fasilitas -fasilitas yang

dimiliki oleh Telkomsel.

Tabel 1.2
Beberapa Merek Kartu Sim Prabayar dengan Teknologi GSM yang 

___________ Beredar di Indonesia, Tahun 2004
Merek Kartu SIM PrabayarNama Operator Seluler
SimPATIPT Telkomsel
As
MentariPT Indosat Tbk
IM3 Smart
Pro-XL

PT Excelcomindo 
Pratama Jempol

Bebas
Sumber: Forum Telekomunikasi

Dengan semakin banyaknya merek -merek kartu sim Prabayar yang ada di

pasaran, kini konsumen lebih dimanjakan dengan beragam alternatif kartu sim

prabayar dengan berbagai keunggulannya masing -masing. Dengan semakin

gencarnya berbagai macam promosi, harga kartu perdana yang semakin murah, serta

penetapan tarif yang lebih rendah yang dilakukan oleh operator -operator seluler

lainnya, dapat mengakibatkan pelanggan telkomsel akan lebih mudah beralih ke kartu

sim prabayar lain, selain itu hal tersebut dapat berdampak pada pangsa pasar

telkomsel yang semakin lama akan semakin menurun.

Dalam kondisi persaingan seperti yang terjadi pada bisnis jasa operator 

telepon seluler inilah faktor merek bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi 

perusahaan. Dengan semakin banyaknya jumlah pesaing, meningkat pula ketajaman 

persaingan di antara merek -merek yang beroperasi di pasar dan hanya produk yang
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memiliki ekuitas merek yang kuatlah yang akan tetap mampu bersaing, merebut dan

menguasai pasar.

Maka dari itu, dalam menghadapi saingannya seperti Indosat dan

Excelcomindo yang pada saat ini semakin gencar dalam memasarkan produknya, 

maka PT Telkomsel perlu untuk mengetahui bagaimana ekuitas merek pada salah 

satu produknya, yaitu kartu sim prabayar merek SimPATI.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kesadaran konsumen terhadap kartu sim prabayar merek

SimPATI?

2. Bagaimana loyalitas konsumen terhadap kartu sim prabayar merek

SimPATI?

3. Bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas kartu sim prabayar merek

SimPATI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran konsumen terhadap kartu sim

prabayar merek SimPATI

2. Untuk mengetahui bagaimana loyalitas konsumen terhadap kartu sim

prabayar merek SimPATI

3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas kartu

sim prabayar merek SimPATI
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran tentang bagaimana ekuitas merek pada kartu sim prabayar

merek SimPATI, melalui tiga elemen utama dari ekuitas merek, yaitu

kesadaran terhadap merek (brand awareness), loyalitas terhadap merek

{brand loyalty), dan persepsi konsumen terhadap kualitas (brand

perceived quality). Sehingga, dengan demikian hasil dari riset ini dapat

digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan

strategi pemasaran yang akan diterapkan dalam menghadapi saingan dari

produk sejenis. .

2. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan mengenai studi tentang merek.
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1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Objek Penelitian

Dalam penulisan skripisi ini, penelitian akan dilakukan di kantor PT 

Telkomsel regional Sumbagsel di Jalan Veteran No. 88 Palembang. Sedangkan yang 

menjadi objek penelitian adalah pelanggan kartu prabayar merek simPATI dari 

Telkomsel yang berdomisili di wilayah Palembang.

1.5.2 Desain Penelitian

Tipe desain riset dalam penelitian ini adalah riset deskriptif, yaitu desain riset

yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) suatu fenomena atau

populasi tertentu.

1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian terhadap ekuitas merek pada kartu sim prabayar merek simPATI

hanya dibatasi pada tiga elemen utama dari ekuitas merek, yaitu brand awareness

(kesaran terhadap merek), brand loyally (loyalitas terhadap merek), dan brand

perceived quality (persepsi terhadap kualitas).

1.5.4 Populasi dan Sampel

1.5.4.1 Populasi

Secara umum populasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data (elemen)

yang mengidentifikasikan sekumpulan fenomena dimana data (elemen) tersebut

memiliki karakteristik yang sama.
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Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pengguna kartu SIM prabayar 

yang berdomisili di wilayah Palembang.

1.15.4,2 Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik non -probability 

sampling dengan cara convinience sampling, pada pengambilan sampel dengan cara 

ini, sampel diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya ,4

Mengingat tidak diketahuinya secara pasti tentang jumlah populasi sebagai 

acuan dalam menentukan besamya sampel yang harus dipenuhi dalam penelitian ini

karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti menentukan 100 orang

responden sebagai sampel penelitian ini.

1.5.5 Variabel Penelitian

1.5.5.1 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah tiga elemen utama dari

ekuitas merek, yaitu:

1. Variabel Kesadaran terhadap Merek (Brand A wareness)

2. Variabel Loyalitas Konsumen terhadap Merek (Brand Loyalty)

3. Variabel Persepsi terhadap Kualitas (Perceived Quality)

4 Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2003. haJ J 60
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1.5.5.2 Batasan Operasional Variabel

Agar tak terjadi perbedaaan pandangan dalam mendefinisikan variabel - 

variabel yang dianalisa, maka diperlukan batasan -batasan operasional dari variabel - 

variabel sebagai berikut:

Ekuitas merek yang dimaksud adalah nilai dari suatu merek (dalam hal ini 

kartu sim prabayar merek simPATI) berdasarkan pada sejauh mana merek tersebut 

mempunyai loyalitas merek, kesadaran terhadap nama merek, dan anggapan terhadap

mutu merek yang tinggi.

1. Variabel Brand Awareness (Kesadaran terhadap merek)

Variabel ini memberi informasi mengenai tingkat kemampuan responden dalam

mengenal dan mengingat kartu sim prabayar merek SimPATI.

2. Variabel Brand Loyalty (Loyalitas terhadap merek)

Merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan atau loyalitas kepada sebuah

merek, dalam hal ini kartu prabayar merek SimPATI. Ukuran ini mampu

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke

merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya

perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain.

3. Variabel Brand Perceived Quality (Persepsi terhadap kualitas merek)

Persepsi terhadap kualitas merek yang dimaksud adalah persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

dari kartu sim prabayar merek SimPATI berkaitan dengan apa yang diharapkan 

oleh pelanggan.
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Atribut -atribut yang digunakan untuk mengukur persepsi terhadap kualitas kartu 

sim prabayar merek SimPATI adalah:

1. Jangkauan sinyal (Coverage Area),

2. Tarif untuk melakukan panggilan dan SMS,

3. Fasilitas -fasilitas tambahan yang dimiliki,

4. Kualitas sinyal,

5. Pelayanan yang diberikan oleh operator kepada konsumen,

6. Kemudahan memperoleh produk (kartu perdana dan voucher isi ulang

simPATI).

1.5.5.3 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan

(kuesioner) yang diberikan kepada responden. Untuk mengukur brand loyalty

(loyalitas terhadap merek) dan brand perceived guality (persepsi terhadap kualitas)

dalam penelitian ini digunakan kuesioner yang dirancang dengan menggunakan skala

ordinal model likert dengan 5 tingkat jawaban, yaitu:

1. sangat tidak setuju (nilai 1),

2. tidak setuju (nilai 2),

3. biasa saja (nilai 3),
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4. setuju (nilai 4),

5. sangat setuju (nilai 5).

Penggolongan kategori berdasarkan nilai yang diperoleh dilakukan dengan 

cara mengalikan besarnya bobot pada kategori tertentu yang telah ditetapkan dengan 

jumlah responden yang masuk dalam kategori yang sama. Selanjutnya, dari data

yang diperoleh, dicari nilai rata -ratanya dengan rumus:

_ S «.f,Rata-rata
n

Keterangan:

xi: nilai pengukuran ke-i

fi : Frekuensi kelas ke-i

n : banyaknya pengamatan

Hasil dari nilai rata -rata tersebut kemudian dipetakan ke rentang skala yang

mempertimbangkan informasi interval berikut:

Nilai tertinggi -nilai terendah 5-1Interval = = 0,8banyaknya kelas 5

Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang skala sehingga 

dapat diketahui dimana letak rata - rata penilaian responden terhadap setiap unsur 

diferensiasinya dan sejauh mana variasinya.

Rentang skala tersebut adalah:

1,00 - 1,80 - sangat tidak setuju 

1,80 - 2,60 = tidak setuju
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2,60 - 3,40 = biasa saja

3,40 - 4,20 = setuju

4,20 - 5,00 = biasa saja

1.5.6 Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sifat 

pertanyaan yang diajukan merupakan kombinasi antara pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan terbuka.

1.5.7 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

1.5.7.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner. Contohnya, kuesioner mengenai tingkat kesadaran konsumen 

terhadap merek, loyalitas konsumen terhadap merek, dan persepsi

konsumen terhadap merek.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. 

Contohnya, data mengenai tarif yang ditetapkan oleh Telkomsel, fitur - 

fitur yang dimiliki oleh produk -produk dari Telkomsel, dan sebagainya.
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1.5.7.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara:

1. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

2. Kuesioner

Penulis menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada 

responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah

yang sedang diteliti.

3. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan data - data sekunder yang diperoleh melalui 

literatur -literatur, jurnal penelitian, dan buku -buku yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.

1.5.8 Analisis Data

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan

kualitatif.

1. Analisis kuantitatif

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah 

metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif merupakan penggambaran 

sekumpulan data secara visual yang dapat dilakukan dalam bentuk tulisan atau
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teks dan dalam bentuk gambar atau grafik, seperti mean (rata -rata), standar

deviasi, varians data, dan sebagainya.

2. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif digunakan utuk menjelaskan data -data yang diperoleh dari

penelitian dan menghubungkannya dengan teori -teori yang ada.
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1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing -masing bab memiliki pokok

pembahasan tertentu, yaitu:

PENDAHULUANBABI

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi

penelitian, serta sistematika pembahasan.

LANDASAN TEORIBAB H

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori -teori yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan dianalisis.

BAB m GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan digambarkan tentang keadaan umum dari

perusahaan baik berupa sejarah berdirinya perusahaan, struktur

organisasi, serta proses penyelenggaraan pelayanan.

ANALISIS EKUITAS MEREK PADA KARTU SIM MEREKBAB IV

SIMPATI

Pada bab ini penulis akan melakukan proses analisa terhadap

permasalahan berdasarkan data dan informasi yang didapat untuk

menjawab perumusan masalah yang dikemukakan
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KESIMPULAN DAN SARANBAB V

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dari hasil uraian-uraian pada bab

sebelumnya. Yang dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran

yang sekiranya dapat dipergunakan oleh pihak lain yang

berkepentingan.
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