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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Telepon genggam atau yang akrab disebut handphone merupakan salah 

satu dari perkembangan dan kecangihan teknologi saat ini. Handphone tidak 

hanya berfungsi sebagai alat komunikasi biasa, tetapi dapat juga untuk mengakses 

sms maupun internet.  

Dalam pengoperasian handphone diperlukan suatu alat penyelenggaraan 

telekomunikasi atau operator. Operator ini yang menyediakan jasa dengan sistem 

yang dimilikinya, sehingga penggunaan telpon seluler bisa berfungsi. 

Kartu seluler merupakan produk jasa yang memberikan layanan dan 

fasilitas bagi pengguna untuk dapat berkomunikasi. Pelanggan mengharapkan 

perusahaan melakukan lebih dari menghubungkan, lebih memuaskan dan bahkan 

lebih menyenangkan. Kartu seluler sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama 

sebagai alat komunikasi yang hanya dapat digunakan pada ponsel/handphone. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi berbasis GSM 

(global satelite for mobile communications) adalah perusahaan Telkomsel yang 

mana Telkomsel adalah operator telepon seluler prabayar dan pascabayar. GSM 

adalah sebuah sistem telekomunikasi terbuka, tidak ada pemilikan (non-

proprietary) yang berkembang secara pesat dan konstan. Keunggulan utamanya 

adalah kemampuan untuk Internasional Roaming. Hal ini memberikan sebuah 

sistem yang standar tanpa batasan hubungan pada lebih dari 159 negara. Dengan 

GSM satelit roaming, pelayanan juga dapat mencapai daerah-daerah yang 

terpencil. 
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Perjalanan Telkomsel dimulai dengan produk pascabayar yaitu kartuHalo 

yang bernuansa sangat Indonesia. Lalu simPATI yang merupakan produk kartu 

telepon seluler prabayar pertama bukan saja di Indonesia namun juga di Asia dan 

Telkomsel juga memiliki produk prabayar Kartu As. Mengingat pasar tumbuh 

pesat, tentu dibutuhkan perhatian khusus dalam pelayanan dengan mendirikan 

Graha Pari Sraya atau GraPARI.  

Kartu As memiliki slogan “jangkauan terluas dan kualitas terbaik” kartu 

As kian hari makin memanjakan pelanggannya dengan berbagai fitur serta tarif 

yang murah. Tentunya dengan servis yang memuaskan, baik di pelosok manapun 

sinyal Telkomsel selalu ada. 

Pada saat ini Telkomsel merupakan operator seluler terbesar ke-7 di dunia 

yang dipercaya oleh 100 juta pelanggannya di satu negara. Ada standar-standar 

tertentu yang digunakan Telkomsel untuk menghitung pelanggan yang 

berkualitas,bukan sekedar total jumlah pelanggan. (SWA, Mei 2011) 

Tabel 1.1  

Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia (2009-2012 ) 

 

No Operator Produk Jumlah Pelanggan 

1. Telkomsel Kartu As, Simpati dan HALO 81, 644 juta 

2. XL Axiata XL 31,437 juta 

3. Indosat IM3, Matrix, Mentari 33,1 juta 

4. Hutchison 3 (three) 6,4 juta 

5. Natrindo Axis 5 juta 

Sumber: Telekomunikasi Seluler di Indonesia 

 

Berdasarkan perkembangan Telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2009 

sampai 2012 terdapat lima merek kartu prabayar unggulan. Kartu perdana 

Telkomsel menempati urutan pertama dengan jumlah pelanggan sebanyak 81,644 

juta pelanggan, hal ini membuktikan dengan banyaknya pelanggan yang percaya 

terhadap kartu prabayar Telkomsel. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telkomsel
http://id.wikipedia.org/wiki/XL_Axiata
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat
http://id.wikipedia.org/wiki/3_(telekomunikasi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Axis
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SimPATI kini telah digunakan oleh sekitar 59 juta pelanggan, sedangkan 

pelanggan KartuHALO kini berjumlah sekitar 2 juta di samping simPATI dan 

kartuHALO. Telkomsel juga memiliki produk prabayar Kartu As yang telah 

digunakan oleh sekitar 21 juta pelanggan. Kini jumlah pelanggan Telkomsel 

mencapai lebih dari 81 juta pelanggan atau sekitar 50 persen dari jumlah 

pengguna layanan selular di Indonesia. Telkomsel menciptakan strategi 

pemasaran yang tepat yaitu dengan tarif yang kompetitif, jangkauan terluas dan 

produk terlengkap sehingga dapat memenuhi kepuasan berkomunikasi masyarkat 

saat ini. Top-Brand-Award-2012. 

Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiwa yaitu lebih senang 

menggunakan kartu As dengan berbagai macam fitur dan tarif murah mulai dari 

promo salah satunya yaitu cukup nelpon atau SMS dengan pemakaian tertentu, 

langsung dapatkan gratis untuk nelpon dan SMS. Dari fenomena ini peneliti ingin 

mengetahui apakah kartu As memiliki nilai yang kuat bagi kalangan mahasiswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pelanggan 

kartu As yang memiliki penjualan terbesar ke tiga di Telkomsel melihat bahwa 

betapa pentingnya ekuitas merek yang merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi untuk menyusun strategi agar merek tersebut menjadi merek yang kuat. 

Suatu merek harus dikelola dengan baik agar ekuitas merek tidak mengalami 

penurunan. Dalam ekuitas merek terdapat lima kategori yang harus 

dipertimbangkan, antara lain loyalitas merek (brand loyalty) mencerminkan 

tingkat keterikatan pelanggan dengan suatu merek produk, kesadaran merek 

(brand awareness) menunjukkan kesanggupan seorang calon untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

http://www.telkomsel.com/about/news/843-Telkomsel-Raih-4-Top-Brand-Award-2012.html
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produk tertentu. Kesan kualitas (perceived quality) menunjukkan persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, Asosiasi merek 

(brand association) menunjukkan persepsi yang terbentuk dalam benak pelanggan 

mengenai karakteristik atau atribut-atribut produk yang dimiliki oleh suatu merek. 

 Melihat betapa pentingnya ekuitas merek yang meliputi elemen-elemen 

merek seperti kesadaran terhadap merek (brand awareness), loyalitas merek 

(brand loyality), kesan kualitas (perceived quality) dan asosiasi merek (brand 

association) yang merupakan variabel yang digunakan dalam mengukur ekuitas 

merek pada kartu As, di sini peneliti tertarik untuk memilih judul “ANALISIS 

EKUITAS MEREK KARTU SELULER AS.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini terarah maka perlu dibuat suatu perumusan masalah 

yang jelas. Perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana ekuitas 

merek kartu As yang meliputi kesadaran terhadap merek (brand awareness), 

kesan kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand association), dan 

loyalitas merek (brand loyalitas). 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian dilakukan terbatas pada pengukuran indikator ekuitas merek 

dengan mengunakan variabel kesadaran terhadap merek (brand awareness), kesan 

kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand association), dan loyalitas 

merek (brand loyalitas). (Rangkuti 2009: 39) 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap 

merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived quality), asosiasi merek 

(brand association), dan loyalitas merek (brand loyalitas) di benak pelanggan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pelanggan 

Memberikan informasi kepada pelanggan mengenai sejauh mana ekuitas 

merek dapat mempengaruhi mereka untuk menggunakan produk kartu As. 

b. Bagi pihak lain 

Sebagai salah satu sumber pengetahuan yang dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan bisa juga bagi 

perusahaan.  


