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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah dan Perkembangan PT Excelcomindo Pratama Tbk. 

4.1.1. Sejarah Berdirinya PT Excelcomindo Pratama Tbk. 

PT Excelcomindo Pratama Tbk. (“XL” atau “Perseroan”) didirikan pada 

tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Grahametropolitan Lestari yang 

bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum. 

Pada tahun 1995, seiring dengan kerjasama antara Rajawali Group – 

pemegang saham – dengan beberapa investor asing (Nynex, AIF dan Mitsui), PT 

Grahametropolitan Lestari mengubah nama menjadi PT Excelcomindo Pratama 

dengan kegiatan utama usahanya  sebagai penyelenggara jasa telepon dasar. 

XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 

dengan menyediakan jasa teleponi dasar menggunakan teknologi  GSM 900. 

Dalam perkembangannya, XL juga memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan 

Bergerak Seluler untuk teknologi DCS 1800, Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap 

Tertutup, Izin Penyelenggaraan Jasa Internet (Internet Services Protocol/ISP) dan 

Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Voice over 

Internet Protocol/VoIP). Pada tahun 2006, XL memperoleh Izin Penyelenggaraan 

Seluler untuk teknologi 3G dan meluncurkannya secara komersial pada bulan 

September 2006. 

Hingga saat ini, XL telah mendirikan lebih dari 14.000 menara Base 

Transceiver Station (BTS) di seluruh Indonesia untuk melayani lebih dari 22 juta 

pelanggannya. Dan XL berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan 
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cakupan wilayah selulernya di masa mendatang, agar kebutuhan komunikasi para 

pelanggan dapat senantiasa berjalan kapanpun, di manapun. 

Untuk memberikan pelayanan dan dukungan terbaik bagi para 

pelanggannya, hingga kwartal I tahun 2007 telah tersedia lebih dari 156 gerai XL 

Center di seluruh Indonesia, didukung oleh layanan Contact Center yang selalu 

siap menyediakan informasi kepada pelanggan selama 24 jam sehari, tujuh hari 

seminggu. Pada tahun 2006, XL resmi memperoleh lisensi 3G, dan selain 

menggelar layanan 3G yang inovatif, pelanggan XL semakin dimanjakan dengan 

hadirnya dukungan Video Contact Center, layanan dukungan pelanggan berbasis 

teknologi 3G. 

Dengan penyediaan produk, layanan dan dukungan pelanggan tersebut, 

berbagai penghargaan bergengsi telah diraih oleh XL. Penghargaan ini sebagai 

bukti komitmen XL untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan inovasi produk 

serta layanannya. 

4.1.2. Visi PT Excelcomindo Pratama Tbk, adalah : 

Menjadi juara seluler Indonesia – memuaskan pelanggan, pemegang saham dan 

karyawan! 

4.1.3.  Filosofi Perusahaan 

XL berupaya sepenuhnya untuk bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan 

melalui layanan yang berkualitas tinggi. Produk-produk yang ada, baik untuk 

perorangan maupun untuk perusahaan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan para 

pelanggan. XL patut merasa bangga sebagai suatu perusahaan yang inovatif dan 



                                                                                                                                 54
     

 

selalu mampu menghadirkan berbagai macam produk maupun layanan melalui 

teknologi yang tepat guna memuaskan pelanggandalam berkomunikasi. 

Disamping hubungan yang baik dengan pelanggan, XL juga memiliki 

hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. XL percaya akan perlunya 

pembangunan masyarakat secara berkesinambungan guna menciptakan 

lingkungan bisnis yang kondusif. Sebagai bentuk tanggung jawab dari kalangan 

industri, XLsangat berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah pada pemegang 

sahamnya dan juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

masyarakat Indonesia. Hal diatas diwujudkan melalui program-program sosial 

perusahaan (CSR program) yang difokuskan pada pendidikan dan kegiatan social 

lainnya dalam payung XL CSR. 
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Tabel 4.1 
XL Corporate Values 

 

integritas 

Segenap jajaran Pimpinan dan Karyawan XL: 

• Jujur dalam berbicara dan bertindak  
• Konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan  
• Adil dalam memperlakukan pihak lain  
• Berdedikasi terhadap perusahaan 
• Dapat dipercaya dalam mengemban amanat maupun 

menjalankan tugas  

 

teamwork 

Agar kerjasama dapat berlangsung efektif, Pimpinan dan 
Karyawan XL: 

• Berpikiran positif dan terbuka terhadap masukan orang 
lain  

• Menghargai perbedaan  
• Peduli terhadap pihak lain  
• Komunikatif dalam membangun pengertian yang sama  
• Berbagi pengetahuan dan keterampilan 
• Fokus kepada tujuan bersama  

 

service 

excellence 

Dalam usaha memberikan Layanan Unggul, perilaku Pimpinan 
dan Karyawan XL mencerminkan: 

• Fokus pada pelanggan dalam pengambilan keputusan 
dan tindakan  

• Berorientasi pada solusi terbaik  
• Efisien dan efektif dalam menghasilkan solusi  
• Sepenuh hati dalam menjalankan tugas  
• Berorientasi pada kualitas atas produk dan jasa yang 

diberikan  
• Proaktif dalam bertindak 
• Inovatif dan Kreatif dalam memberikan solusi  

 

4.1.4. Strategi Perusahaan 

Pasar selular berkembang dari 52 juta di tahun 2005 menjadi 68 juta di 

tahun 2006, dan meskipun persaingan semakin hebat dan menantang, kami dapat 

mempertahankan pangsa pasar kami, dan yang lebih penting lagi, kami dapat 

memperbesar pasar melalui pendapatan yang kami hasilkan. 
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Melalui hasil penawaran perdana saham Perseroan di tahun 2005 dan 

penerbitan obligasi yang kedua pada awal tahun 2006, XL telah memperluas 

wilayah cakupan secara signifikan selama tahun 2008, dan mengelola wilayah 

cakupan di Pulau Jawa kepada tingkat yang sangat kompetitif sementara jaringan 

cakupan wilayah terus diperluas melalui peningkatan BTS menjadi lebih dari 

14.000 BTS (termasuk 981 node B – BTS untuk 3G) hingga Agustus 2008 yang 

membentang di sepanjang daerah wilayah Indonesia. 

Di masa mendatang, XL akan senantiasa mengembangkan wilayah 

cakupan, khususnya di luar Pulau Jawa, mengembangkan produk dan layanan 

yang menarik dan terjangkau untuk pelanggan. Karena kami menyadari 

sepenuhnya bahwa jangkauan jaringan pelayanan yang berkualitas tinggi, 

kapasitas bandwidth, dan produk serta layanan yang inovatif merupakan kunci 

bagi kesinambungan pertumbuhan jangka panjang Perseroan.  

Kami telah berhasil meluncurkan layanan 3G di 13 kota di 9 propinsi 

Indonesia sebagai penyedia jasa layanan 3G ”Pertama Terluas dan Tercepat” di 

Indonesia. Didukung oleh teknologi HSDPA (High-Speed Downlink Packet 

Access) yang memungkinkan kecepatan akses data hingga 2.6Mbps, menjadikan 

XL sebagai penyedia layanan 3G ‘tercepat’ sampai dengan saat ini. 

Inisiatif pemasaran yang inovatif dilakukan dengan cara memperluas 

jangkauan layanan, serta menawarkan produk dan layanan unggulan yang lebih 

mudah dijangkau pelanggan melalui lebih dari 156 XL Center dan hampir 34.000 

outlet XL Kita di hampir semua kota besar di Indonesia. Berbagai inisiatif ini 

berhasil meningkatkan jumlah pelanggan hingga mencapai lebih dari 22 juta 

pelanggan pada semester 1 2008. 
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Selain solusi konsumer, XL juga mengembangkan layanan pasar korporat 

yang sedang berkembang pesat dengan meningkatkan sinergi dengan TMI. Saat 

ini XL dalam proses untuk lebih lanjut mengembangkan jaringan serat optik 

digital mencakup seluruh Pulau Jawa; jaringan gelombang mikro digital 

berkapasitas tinggi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi; dan kabel jaringan 

serat optik digital bawah laut yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Bali, 

Lombok, Sumbawa, Sulawesi dan Kalimantan. 

Dengan tersedianya jaringan backbone di sepanjang kawasan industri dan 

daerah yang berpopulasi padat, kami memiliki peluang strategis untuk 

menggabungkan jaringan backbone dengan seluler digital bagi pemenuhan 

kebutuhan pelanggan ritel maupun korporat. Untuk memenuhi kebutuhan pasar 

korporasi, kami menyediakan solusi telekomunikasi yang terintegrasi, yaitu 

penggabungan antara jaringan backbone serat optik dengan fasilitas dedicated 

leased line, komunikasi data, platform 

Dengan menjadi salah satu anggota dari TMI, memungkinkan kami untuk 

semakin mengasah kemampuan kami melalui pertukaran pengalamanpengalaman 

yang terbaik, saling membagi keahlian dan sumber daya, serta penghematan biaya 

melalui standar harga dan kerja sama-kerja sama, dan kami percaya keuntungan 

lebih lanjut akan didapatkan di masa yang akan datang. 

Dengan dukungan para pemegang saham, segenap Dewan Komisaris, para 

investor, mitra bisnis dan pelanggan setia, serta segenap karyawan yang 

berdedikasi, XL yakin berbagai peluang dan tantangan ke depan sepanjang tahun 

2007 dapat dihadapi dengan lebih baik. VoIP berskala besar, layanan 

telekomunikasi seluler GSM, dan layanan komunikasi terkini lainnya. Pada saat 
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ini, kami adalah satu-satunya penyedia jasa telepon bergerak selular, 

telekomunikasi dan informasi terpadu yang bisa menyediakan semua layanan ini 

dalam satu atap, di Indonesia. 

4.1.5. Jaringan dan Infrastruktur 

4.1.5.1. Base Transceiver Station (BTS) 

Secara berkesinambungan kami membangun jaringan BTS untuk 

memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas jaringan. Belanja modal XL pada 

2007 adalah sebesar USD 700 juta. Setengah dari belanja modal tersebut 

digunakan untuk memperluas dan memperkuat cakupan di Pulau Jawa, Bali, dan 

Lombok. Sepertiga lainnya untuk membangun jaringan BTS di Pulau Sumatera 

dan sisanya untuk jaringan di Indonesia bagian Timur. Pada akhir 2007, 

jangkauan jaringan XL telah mencapai 90% cakupan populasi Indonesia. Sampai 

akhir tahun 2007, XL telah menyiapkan perluasan jaringan hingga ke Nusa 

Tenggara Timur, Maluku dan Papua. XL juga hadir di kota-kota besar Indonesia 

bagian timur yang meliputi Ambon, Ternate, Jayapura, Porong, Timika, Merauke 

dan Kupang. Dengan demikian, jaringan XL akan membentang, sepanjang 

Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. 

Sepanjang tahun 2007, XL berhasil menambah 3.897 BTS sehingga XL 

secara total telah memiliki 11.157 BTS di sepanjang Indonesia, yang tersebar 

sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan 

Papua. Pada akhir tahun 2007, ketersediaan Base Station Subsystem XL secara 

nasional adalah 99%. 
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4.1.5.2. Infrastruktur Jaringan  

Di tahun 2007, XL dengan sukses memperluas dan meningkatkan jaringan 

serat optik di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk Pulau Jawa dimana terdapat 

lebih dari 62% pelanggan, XL telah mempunyai jaringan serat optik yang terdiri 

dari jaringan utama (backbone) dan jaringan penghubung (ring). Serat optik 

berkapasitas tinggi ini membentang sepanjang jalan kereta api di pulau Jawa, dari 

Jawa Barat hingga Surabaya dan Pasuruan di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2007, 

kami telah menginstalasi lebih dari 3.000 km jaringan optik sehingga total 

jaringan serat optik (kabel laut dan darat) adalah lebih dari 9.000 km. 

Sementara itu, XL telah membangun kabel bawah laut dengan kapasitas 

terpasang hingga 10 gigabytes per detik dari Jawa Timur ke Bali, Nusa Tenggara, 

dan berakhir di Sulawesi Selatan. Perseroan juga memiliki kabel bawah laut yang 

menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Sangatta di Kalimantan. Jaringan kabel 

bawah laut di Ancol, Jakarta Utara terhubung dengan Batam yang melalui Pulau 

Bangka dilanjutkan ke kepulauan Riau lalu ke Jambi dan berakhir di Batam. Di 

Sumatera, XL telah membangun jaringan yang menghubungkan kota-kota besar di 

sepanjang Sumatera. Jaringan utama di Sumatera akan dihubungkan ke Pulau 

Jawa melalui kabel bawah laut dari Anyer ke Kalianda yang sedang dalam proses 

pembangunan. 

Sehubungan dengan perluasan jaringan transmisi, XL telah berhasil 

mengaplikasikan teknologi terbaru dengan membangun jaringan multipleks 

berkapasitas sangat tinggi (10 Gbps) DWDM Network, MPLS dan NGN Network 

disamping teknologi TDM konvensional yang sudah ada seperti PDH, SDH dan 

C-WDM. 
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4.1.5.3. Akses ke Jaringan Internasional  

Di akhir tahun 2007, XL telah mengoperasikan proyek sistem serat optik 

bawah laut Batam Rengit Cable System (BRCS), yang menghubungkan Batam 

dengan Sungai Rengit di Johor, Malaysia. Dengan teknologi tinggi yang 

dimilikinya, BRCS menawarkan solusi komunikasi melalui jaringan internasional 

dengan kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta tarif yang kompetitif. Selain 

BRCS, kami juga mempunyai jaringan digital microwave yang menghubungkan 

Batam dengan Singapura dan Batam dengan Penggarang (Malaysia). Jaringan ini 

berlaku sebagai rute alternatif untuk menghubungkan jaringan XL di Indonesia 

dengan jaringan internasional. 

4.1.5.4. Switching 

Saat ini XL telah mengimplementasikan teknologi switch terkini yaitu 

NGN (New Generation Network) yang merupakan perpaduan antara MGW 

(Media Gateway) dan MSC-S (MSC-Serve). Teknologi berbasis IP ini 

menggantikan teknologi sebelumnya yang berbasis TDM. Penggunaan teknologi 

terbaru ini menjamin ketersediaan kapasitas serta peningkatan kualitas jaringan 

XL. Dengan kecanggihan yang dimiliki, Perseroan dapat selalu memberikan 

kualitas terbaik bagi pelanggan. Di akhir tahun 2007, XL Successful Call Rate 

adalah 95% sedangkan Call Completion Rate adalah 99% dan Blocking Rate 

dibawah 1%. 

4.1.5.5. Disaster Recovery Center  

XL juga telah berhasil membangun gedung khusus network di Bintaro dan 

sedang dalam perencanaan untuk membangun gedung yang serupa di area 

Bandung dan Surabaya. Gedung khusus network ini dibangun sebagai bagian 
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rencana strategis jangka panjang XL untuk memperkuat dan mengantisipasi 

permintaan kapasitas dan sistem DRP (Disaster Recovery Plan). 

4.1.6. Saluran Distribusi 

Peranan distribusi menjadi semakin penting di era persaingan antar 

operator yang semakin ketat. Sistem distribusi harus bisa mengimbangi strategi 

lainnya, misalnya pemasaran dan inovasi-inovasi produk serta layanan yang terus 

berkembang. Sistem distribusi yang baik merupakan salah satu faktor yang 

memberikan kontribusi pada pertumbuhan XL di 2007. 

Dari tahun ke tahun, XL selalu mengevaluasi sistem distribusi produknya. 

Memasuki tahun 2007, XL menerapkan sistem distribusi yang merupakan 

penyempurnaan dari sistem distribusi tahun sebelumnya. Perubahan yang paling 

mendasar adalah mengubah sistem distribusi langsung (direct distribution) 

menjadi sistem yang dikenal sebagai hybrid distribution. 

Dalam sistem hybrid distribution, XL sales representative memasok ke 

dealer-dealer yang diorganisir oleh XL dengan sebutan XL Dealer. XL Dealer 

dibagi menjadi 3 kategori yaitu XL Dealer Nasional (DN), XL Dealer Regional 

(DR) dan XL Dealer Area (DA). XL merasa perlu menerapkan sistem tersebut 

karena dengan sistem ini XL dapat memperluas jaringan distribusi tanpa 

kehilangan kontrol. Perluasan jaringan didapat melalui para distributor, yang 

mempunyai tugas dan peran yang berbeda baik dari segi target penjualan, jumlah 

retailer, pembelian produk (kuota) dan area penjualan. Melalui implementasi 

hybrid distribution, kontrol tetap dilakukan oleh XL, terutama di daerah-daerah 

yang belum terdapat jangkauan dari distributor. Melalui sistem ini maka distribusi 

barang bisa dilakukan secara langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect). 
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Dealer Area hanya mempunyai satu fokus area di kabupaten tertentu, 

sementara Dealer Regional yang merupakan lapisan kedua, mempunyai cakupan 

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

Dealer Nasional merupakan tingkat yang lebih tinggi lagi dengan fokus area 

secara menyeluruh dalam lingkup nasional. Setiap tingkatan dealer mempunyai 

target dan kuota yang harus dicapai dan dipertahankan. 

Hingga akhir tahun 2007, terdapat lebih dari 400.000 saluran distribusi 

langsung maupun tidak langsung. 

Selain XL Kita, ada juga XL Center, yang lebih diposisikan sebagai point 

of service daripada sebagai tempat penjualan. Pada akhir tahun 2007, terdapat 238 

XL Center, yang terdiri dari: 

• 106 XL Center yang dimiliki oleh XL (termasuk XL Center Mobile)  

• 132 XL Center waralaba  

Lebih lanjut, XL membuka kesempatan bagi beberapa perusahaan yang memang 

bergerak di bidang ritel ataupun barang konsumen untuk berbisnis seluler. Sampai 

akhir tahun 2007, terdapat 11 perusahaan yang bermitra dengan XL, perusahaan 

ini dikategorikan sebagai dealer non tradisional. Dengan bergabungnya beberapa 

perusahaan ini, penjualan tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga di 

Malaysia, HongKong, Arab Saudi, Singapura, Taiwan dan Jepang. 

4.1.7. Tata Kelola Perusahaan 

Tata Kelola Perusahaan atau dikenal sebagai Good Corporate Governance 

(GCG) telah diterapkan dan menjadi bagian dari sistem kerja XL sejak 1997. 

Hingga detik ini XL tetap berkomitmen untuk  menerapkan prinsip GCG dalam 
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semua aktifitas  bisnis sehari-hari secara berkelanjutan dan terus disempurnakan 

dari waktu ke waktu. Dengan komitmen yang kuat semacam itu, XL berupaya 

untuk memastikan bahwa prinsip GCG berjalan dan menjadi pedoman bagi 

pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan dan stakeholder XL yang lain 

dalam menjalankan tugas dan peran sesuai dengan tanggung jawab profesional 

masing-masing. 

Sejalan dengan semangat penerapan GCG, XL juga telah membuat suatu 

Kode Etika Kerja (Code of Business Ethics). Kode etik ini adalah pedoman bagi 

setiap direksi dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai-

nilai bisnis yang etis. Kode Etika Kerja XL juga memuat kebijakan, larangan dan 

tindakan disiplin yang bisa dikenakan terhadap setiap pelanggaran ketentuan 

Kode Etika Kerja. Kode etik ini lebih rinci diatur dalam Peraturan Perusahaan. 

4.1.7.1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan  Perundang-undangan 

Sebagai perusahaan publik, XL berkomitmen dan berkewajiban untuk 

tunduk kepada hukum, peraturan dan regulasi khususnya di bidang 

telekomunikasi, penanaman modal asing dan pasar modal di mana saham dan atau 

obligasi XL dicatatkan. 

4.1.7.2. Laporan Periodik 

Untuk memaksimalkan ketaatan kepada regulasi dan sebagai 

pertanggungjawaban kepada publik dan pemilik saham, XL juga membuat laporan 

keuangan secara berkala dan tepat waktu. Laporan itu meliputi laporan keuangan 

kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”Bapepam-LK”) 

dan Bursa Efek Jakarta maupun laporan yang berkenaan dengan kegiatan 
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operasional XL baik dalam bidang telekomunikasi, penanaman modal asing dan 

pasar modal. 

4.1.7.3. Publikasi Informasi Material 

Setelah menjadi perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta, XL senantiasa mempublikasikan informasi material kepada 

Bapepam- LK, Bursa Efek Jakarta dan kepada publik selambat-lambatnya dua 

hari kerja setelah ada informasi material. Untuk memastikan pemberian informasi 

yang seimbang kepada investor, XL juga menyajikan informasi berkala mengenai 

kemajuan pengembangan bisnis dan kinerja operasi perusahaan kepada investor. 

4.1.8. Pengawasan dan Pengendalian Internal 

Dalam mengawasi pengendalian internal, Komite Audit dibantu oleh divisi 

Internal Audit XL yang membantu memastikan seluruh risiko usaha telah 

diidentifikasi dan dikendalikan melalui sistem pengendalian internal yang efisien 

dan efektif. Selama tahun berjalan, divisi Internal Audit XL telah melakukan 

tinjauan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan melakukan audit yang terkait dengan 

masalah finansial, operasional, dan hal-hal strategis yang signifikan bagi 

keseluruhan kinerja Perseroan. 

Kepala Internal Audit XL secara fungsional melaporkan hasil kerja secara 

berkala maupun ad-hoc kepada Komite Audit XL untuk kemudian dilakukan 

tinjauan lanjutan dan disampaikan kepada Direksi XL untuk ditindaklanjuti. 

Setiap akhir tahun buku, Internal Audit melakukan penilaian terhadap 

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang telah 

dilakukan oleh Perseroan. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif dan 
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efisien, diharapkan dapat tercipta kinerja dan efisiensi biaya yang optimal bagi 

Perseroan, dan setiap karyawan di tiap tingkat  organisasi menyadari arti penting 

kepatuhan terhadap setiap prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

4.1.9. Manajemen Resiko 

 

Gambar 4.1 Manajemen Resiko 

Untuk meningkatkan kepastian keberhasilan usaha dan penciptaan nilai 

korporat, XL telah menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perusahaan 

(Enterprise Risk Management/ERM) secara holistik dan terintegrasi ke semua unit 

organisasi. Kerangka Kerja ini telah diformalisasikan oleh Dewan Direksi XL dan 

pada 2006 telah diidentifikasi 34 risiko usaha Perseroan yang material dan telah 

dianalisa pengaruhnya terhadap kinerja Perseroan. Untuk mencapai kepastian 

(assurance) atas usaha menekan risiko-risiko tersebut, Dewan Direksi XL 

menetapkan Indikator Utama Risiko (Key Risk Indicator - KRI) dengan target 

KRI yang harus dicapai. Dengan penerapan KRI, efektivitas dari kontrol yang 
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ada, dapat dievaluasi dan strategi untuk menekan risiko 

dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terukur. 

Disamping menerapkan ERM, XL juga telah menyusun sebuah Kebijakan 

dan Rencana Manajemen Kelanjutan Usaha (Business Continuity 

Management/BCM) secara komprehensif. Kebijakan itu meliputi evaluasi risiko 

dan kontrol, analisa dampak usaha, kebijakan dan rencana kelanjutan usaha, 

rencana terhadap keadaan darurat, rencana terhadap krisis dan komunikasi krisis, 

transfer risiko, dan membangun budaya BCM. Rencana Kelanjutan Usaha 

mencakup cadangan (redundancy) dan re-routing atas jaringan komunikasi seperti 

BSC/ MSC/HLR maupun jaringan pendukung seperti billing system, call center, 

fasilitas kantor, dan fasilitas lainnya.   

Semua kebijakan dan rencana atas ERM dan BCM disosialisasikan, 

diadministrasikan dan dibudayakan ke semua lapisan organisasi dibawah fasilitasi 

Divisi Manajemen Risiko XL. Untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan 

darurat atau bencana, XL membentuk Emergency Response Team (ERT), 

Damage Assessment & Recovery Team (DART), Crisis Management Team 

(CMT), Crisis Management Board (CMB), Crisis Communication Team (CCT). 

Dan untuk menekan dampak keuangan atas suatu bencana, XL juga telah 

mengasuransikan risiko properti & gangguan usaha  Property & Business 

Interruption Insurance). 
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4.1.10. Perjalanan PT Excelcomindo Pratama Tbk. 

Tabel 4.2 
Perjalanan XL selama tahun 2007 

18 
januari 

Memberlakukan tarif jempol Rp 99/SMS dari tarif promo menjadi 
tarif tetap. 

10 
februari 

Menghadirkan program bebas satu tarif Rp 25/detik ke semua 
operator sepanjang hari. 

13 
maret  

Menjadi operator Voice Music SMS (VMS) pertama di Indonesia. 
VMS adalah layanan pengiriman pesan suara disertai dengan lagu 
pilihan. 

01 
april 

Meluncurkan tarif bicara Rp 10/detik bagi semua pelanggan bebas di 
seluruh Indonesia untuk menelepon ke sesama XL dengan terlebih 
dahulu melakukan registrasi. 

26 
april 

Menerbitkan obligasi sebesar Rp 1,5 triliun yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Surabaya). 

16 
mei 

Meluncurkan album digital pertama di Indonesia melalui layanan XL 
3G. Album digital ini berisi album Samsons yang terbaru. Samsons, 
duta XL, merupakan grup band popular di Indonesia. 

16 
mei 

Melahirkan INDONESIA BERPRESTASI AWARD (IBA). 
Penghargaan ini diberikan kepada putera-puteri Indonesia yang 
mampu menunjukkan prestasi istimewa. 
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10 
juni  

Memberikan kemudahan kepada pelanggan bebas untuk menikmati 
tarif bicara telepon Rp 10/detik tanpa perlu melakukan registrasi 
terlebih dahulu. 

11 
juni 

Mendistribusikan dividen untuk pertama kalinya kepada para 
pemegang saham. 

12 
juli  

Meluncurkan layanan komunikasi terjangkau untuk Koperasi Seluler 
Indonesia (KOINSEL) yang disaksikan oleh Presiden Republik 
Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono. Layanan ini dapat 
membantu para nelayan mendapatkan informasi lokasi penangkapan 
ikan yang akurat. 

15 
juli 

Membuat terobosan tarif bicara termurah untuk GSM, yaitu Rp 
1/detik setelah batas pemakaian durasi tertentu untuk pelanggan 
bebas di daerah Sumatera dan Sulawesi. 

18 
agustus 

Meluncurkan tarif bicara Rp 1/detik untuk pelanggan Xplor setelah 
mencapai penggunaan tertentu. 

24 
agustus 

Memperluas cakupan wilayah tarif bicara Rp 1/detik setelah batas 
pemakaian durasi tertentu ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan 
Kalimantan. 

06 
september 

Menjadi tuan rumah Konferensi dan Pameran GSM Asia Pasifik 
tanggal 6-7 September di 
Bali. 

15 
september 

Meluncurkan tarif bicara Rp 1/detik di wilayah Jawa Barat dan 
Jabodetabek. Dengan demikian, tarif bicara Rp 1/detik telah berlaku 
secara nasional. 
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08 
oktober 

Mencapai pembangunan lebih dari 10.000 BTS pada ulang tahun XL 
yang ke-11. 

12 
november 

Mengoperasikan secara resmi jaringan kabel laut Batam Sungai 
Rengit Cable System (BSRCS), menjadikan XL sebagai operator 
seluler dengan jaringan backbone terluas di Indonesia. 

16 
november 

Menganugerahkan Indonesia Berprestasi Award 2007 kepada empat 
pemenang. Salah satunya ialah Frederick Sitaung, guru pengajar di 
pedalaman Papua. 

19 
november 

Mendukung Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur 
menghadirkan layanan informasi kepada publik berbasis teknologi 
informasi. Proyek e-government tingkat kelurahan ini  
menjadi pilot project yang kemudian akan dikembangkan ke semua 
kelurahan oleh Pemda DKI Jakarta. 

28 
november 

Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta 
dalam penyediaan sarana akses data bagi pelayanan publik melalui 
XL Business Solutions. 

01 
desember 

Pelanggan Xplor menikmati tarif bicara Rp 1/detik untuk panggilan 
ke sesama XL setelah 
pemakaian 3 menit. 

12 
desember 

ETISALAT, salah satu perusahaan komunikasi terbesar di Timur 
Tengah menjadi pemegang saham Perseroan dengan mengakuisisi 
16% saham XL dari Bella Sapphire Ventures Ltd. (sebuah 
perusahaan afiliasi dari Rajawali Group). 

21 
<desember 

Menerbitkan Notice of Redemption atas tax call terhadap obligasi 
USD 350 juta. 
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4.2. Gambaran Umum Iklan Kartu Seluler XL  versi  “Monyet” 

Iklan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Kartu Seluler XL  versi  

“Monyet”, lebih mengacu kepada periklanan yang berorientasi pada manfaat 

produk atau keistimewaan produk, di mana strategi ini merupakan suatu strategi 

periklanan yang mengkomunikasikan kegunaan atau keistimewaan suatu merek 

atau produk kepada konsumen. Hasil yang diperoleh akan lebih memuaskan jika 

product feature atau product benefit  yang ditonjolkan bersifat unik, dalam arti 

tidak dimiliki oleh pesaing. (Durianto, 2003:20). 

 

 

Gambar 4.2. Iklan Kartu Seluler XL  versi  “Monyet”  

 

Penayangan iklan Kartu Seluler XL  versi  “Monyet”dimulai pada tanggal 

17 Oktober 2008 sampai sekarang. Iklan Kartu Seluler XL yang baru ini 

menggunakan binatang yaitu monyet yang seolah-olah berbicara menggunakan 

bahasa manusia untuk membawakan pesan iklan yang baru. Slogan dari iklan 

Kartu Seluler XL  versi  “Monyet” ini adalah “NGGAK USAH MIKIR, PAKE 

XL PASTI TERMURAH”. Sedangkan pesan yang disampaikan oleh iklan ini 
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adalah bahwa XL merupakan kartu seluler dengan tarif termurah diantara kartu 

seluler lain yaitu “BAYAR 1 MENIT GRATIS NELPON 17 JAM” serta apabila 

digunakan untuk menelpon nyambung terus dan tidak putus-putus. 

Pada iklan Kartu Seluler XL  versi  “Monyet” ini digambarkan ada seekor 

monyet sambil memakan kulit jeruk berkata, “Kasihan manusia, mau nelpon saja 

mikir”. Kemudian ada seekor monyet duduk diatas bambu sambil berkata, “Iya 

tuh, ngakunya murah, tapi dibatasin waktunya”. Kemudian ada seekor monyet 

sambil menggaruk bagian tubuhnya di bawah pohon sambil berkata, “Ada yang 

murah, tapi gak nyambung-nyambung”. Kemudian ada seekor monyet sambil 

berlari dengan berkata, “Hoeyy….Ada yang gak usah mikir, XL”. Kemudian 

seekor monyet menyahut, “Apa???”. Kemudian ada seekor monyet sambil 

tengkurap dan bertanya, “XL???”. Kemudian operator menjelaskan pesan dari 

iklan tersebut yaitu “NGGAK USAH MIKIR, PAKE XL PASTI TERMURAH, 

BAYAR 1 MENIT GRATIS NELPON 17 JAM”. Kemudian ada seekor monyet 

memegang mulutnya dengan kedua tangannya sambil menjulurkan lidah berkata, 

“Asyik, ada yang gak usah mikir , yang lain wekkkk….”.    

 

4.3. Gambaran Umum Profil Demografis Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 80 orang responden yang merupakan 

mahasiswa S1 Fakultas HukumUniversitas Brawijaya Malang yang sudah pernah 

melihat iklan televisi produk Kartu Seluler XL Versi “Monyet”, diperoleh 

gambaran umum mengenai identitas responden yang telah diklasifikasikan 

berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, dan pengeluaran per bulan 

responden.   



                                                                                                                                 72
     

 

4.3.1. Jenis Kelamin 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase (%) 

Perempuan 40 50% 

Laki-Laki 40 50% 

Jumlah 80 100% 

                           Sumber: Data primer diolah (2008) 

Tabel 4.3 memberikan informasi bahwa pengguna jasa telekomunikasi 

dari kartu seluler XL tidak hanya didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja.  

4.3.2. Usia 

Gambaran mengenai usia responden dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Umur Responden 

Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 
18 11 12% 
19 16 22% 
20 19 28% 
21 15 20% 
22 13 16% 
23 6 2% 

Jumlah 80 100% 
                              Sumber: Data primer diolah (2008) 

Tabel 4.4 memberikan informasi bahwa umur responden berkisar antara 

18 – 23 tahun, yang merupakan masa di mana seseorang menempuh kegiatan 

kuliah di kampus, selain itu pada rentang umur 18 – 23 tahun umumnya sangat 

memperhitungkan tarif telfon maupun sms, karena mayoritas belum memiliki 

pendapatan sendiri dan juga tuntutan dari kebutuhan-kebutuhan lain berkaitan 

dengan kuliah dan pergaulan sehari-hari. Dari alasan tersebut rentan umur 18-23  

memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap informasi berkenaan dengan potongan 
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harga dan penurunan tarif. Hal ini memungkinkan responden untuk mengingat 

iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” dengan baik sehingga dapat 

memberikan penilaian secara objektif terhadap iklan tersebut. 

4.3.3. Pengeluaran Per Bulan 

Gambaran mengenai pengeluaran per bulan responden dapat dilihat pada 

tabel 4.5 

Tabel 4.5 
Pengeluaran Per Bulan Responden 

Pengeluaran Per Bulan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
Kurang dari Rp. 500.000 15 16% 

Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 31 46% 
 Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000  18 20% 

Di atas Rp. 1.500.001 16 18% 
Jumlah 80 100% 

                   Sumber: Data primer diolah (2008) 

Tabel 4.5 memberikan informasi bahwa pemilihan / pembelian kartu 

seluler XL tidak hanya didominasi oleh mereka dengan latar belakang keluarga 

yang berpendapatan tinggi ataupun dengan latar belakang keluarga yang 

berpendapatan rendah tetapi merata dari berbagai tingkat pendapatan. 
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4.4  Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Hasil Terhadap Brand Awareness 

Penelitian ini juga menganilisis bagaimana kemampuan iklan televisi kartu 

seluler XL versi “Monyet” dalam membentuk kesadaran merek. Di mana salah 

satu dimensi EPIC model yaitu Dimensi Empathy dapat memberikan informasi 

yang berharga tentang daya tarik suatu merek (Durianto, et al, 2003: 86).  

Dan ketika pemirsa sudah menyukai iklan maka asumsinya merek yang 

diiklankan oleh produk tersebut mampu menciptakan kesadaran pada suatu merek 

di benak konsumen (create awareness), dan dari tahap itulah pada akhirnya nanti 

dapat menciptakan Brand Awareness, Brand Awareness yang tinggi merupakan 

kunci pembuka untuk tercapainya brand equity yang kuat. Pemasar seharusnya 

menyadari bahwa tanpa brand awareness yang tinggi, sulit untuk mendapatkan 

pangsa pasar yang tinggi ( Durianto, et al, 2003: 12). 

Kesadaran merek dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengingat merek 

(Brand Recall) dan kenal akan merek (Brand Recognition). Kenal akan merek 

mencerminkan tingkat kesadaran yang cenderung dangkal, sedangkan 

kemampuan untuk mengingat merek mencerminkan kesadaran yang lebih dalam. 

Brand awareness dalam penelitian ini adalah brand recall. Brand recall 

digunakan untuk mengukur tentang kemampuan mengingat suatu merek produk 

pada suatu kategori produk tertentu, tanpa dipengaruhi rangsangan atau stimulan 

dari luar. 
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4.4.2. Top Of Mind 

Tabel 4.6 
Top Of Mind 

Merek  Jumlah (Orang) Persentase (%) 
XL 36 62% 
IM3 11 12% 

Telkomsel 9 10% 
Mentari 6 4% 

Esia 6 4% 
Flexi 6 4% 

Star One 6 4% 
Jumlah 80 100% 

                             Sumber: Data primer diolah (2008) 

XL merupakan provider yang paling diingat (top of mind) oleh responden 

yaitu sebanyak 36 orang atau 62%, hal ini dikarenakan  selalu gencar berpromosi 

baik untuk aktivitas above the line mau pun below the line, sehingga konsumen 

dapat dengan mudah mengingatnya.  

4.4.3.  Brand Recall 

Tabel 4.7 
Brand Recall 

Merek Frekuensi Persentase (%) 
XL 38 20% 

Telkomsel 31 16,3% 
IM3 34 17,9% 

Mentari 26 13,7% 
Esia 14 7,4% 
Flexi 28 14,8% 
Fren 4 2% 

Star One 15 7,9% 
Jumlah  190 100% 

                               Sumber: Data primer diolah (2008) 

Berdasarkan pada data tabel 4.7, XL merupakan merek yang paling 

banyak disebut oleh responden yaitu sebanyak 38 kali atau setara dengan 20%, 

kemudian merk yang paling banyak disebut kedua adalah IM3 yaitu sebanyak 34 

kali atau setara dengan 17,9%, sedangkan produk-produk lain seperti Telkomsel 
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dan Mentari hanya pada prosentasi 16,3% dan 13,7%. Hal ini membuktikan 

bahwa produk XL cukup dikenal oleh para responden dan kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh XL tepat sasaran. 

4.4.4. Kartu Seluler yang Dipakai 

Tabel 4.8 mengambarkan kartu seluler yang dipakai oleh responden 

Tabel 4.8 
Kartu Seluler yang Dipakai 

Merek Jumlah (Orang) Persentase (%) 
Telkomsel 3 6% 
Mentari 4 8% 

AS 2 4% 
IM3 14 28% 
XL 20 40% 
Fren 4 8% 
Flexi 3 6% 

Jumlah 80 100% 
                        Sumber: Data primer diolah (2008) 

XL merupakan provider yang paling banyak dipakai oleh responden yaitu 

sebanyak 20 responden, sedangkan. Sedangkan produk dari Indosat antara lain 

IM3, Mentari dan Star One berada diperingkat berikutnya dimana sebanyak 14 

responden memilih produk ini. 

 

4.5 Analisis Hasil Penelitian 

4.5.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada sub bab ini akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari item-item 

pernyataan yang tergabung dalam dimensi Empathy, Persuasion, Impact, dan 

Communication agar dapat diketahui apakah item-item tersebut memenuhi syarat 

validitas dan reliabilitas, baru kemudian akan dilakukan interpretasi data yang 
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didapati dari eksplorasi tiap variabel melalui item-item pernyataan yang telah 

disusun. 

4.5.1.1 .Hasil Uji Validitas 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level 

signifikansi 5%. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Dimensi Empathy, Persuasion, Impact, Communication 

Variabel Item Korelasi (r) Probabilitas (p) Keterangan 

Empathy (e) E1 0,886 0,000 Valid 

 
E2 0,869 0,000 Valid 

Persuasion (p) P1 0,858 0,000 Valid 

 
P2 0,846 0,000 Valid 

Impact (i) I1 0,948 0,000 Valid 

 
I2 0,918 0,000 Valid 

Communication(c) C1 0,771 0,000 Valid 

  
C2 0,801 0,000 Valid 

  
C3 0,706 0,000 Valid 

  C4 0,658 0,000 Valid 
    Sumber: Data primer diolah (2008) 

Tabel 4.9 menunjukkan semua item pernyataan untuk semua variabel 

mempunyai nilai probabilitas (p) lebih kecil dari 0,05, sehingga data tersebut 

dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. 
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4.5.1.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel 

4.10. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas  Dimensi Empathy, Persuasion, Impact, Communication 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Empathy (e) 0,7016 Reliabel 

Persuasion (p) 0,6217 Reliabel 

Impact (i) 0,8409 Reliabel 

Communication (c) 0,7048 Reliabel 

             Sumber : data primer diolah (2008) 

Dari tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian 

dinyatakan reliabel sebab masing-masing variabel memiliki koefisien alpha lebih 

dari 0,6, sehingga variabel-variabel penelitian tersebut dapat diandalkan. 

4.5.2. Analisis Data EPIC Model 

4.5.2.1. Analisis Empathy (Empati) 

Dalam penelitian ini ada dua item pernyataan yang menjelaskan variabel dimensi 

Empathy (E1 dan E2) sebagai acuan untuk melihat efektivitas iklan, seperti 

ditunjukkan pada tabel 4.11 dan 4.12 dibawah ini. 
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Tabel 4.11 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Empathy (E1) Tingkat Kebagusan  
Iklan Televisi Kartu Seluler XL versi “Monyet” 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 1 1,25 % 

Sangat Tidak Setuju 1 4 5 % 

Tidak Setuju 2 16 20 % 

Cukup Setuju 3 19 23,8 % 

Setuju 4 23 28,8 % 

Sangat Setuju 5 9 11,3 % 

Sangat Setuju Sekali 6 8 10 % 

Total  80 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.11 terlihat bahwa 50,1% (28,8% + 11,3% + 10%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa mereka 

menganggap iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” merupakan iklan yang 

bagus, sehingga pada variabel Empathy (E1), responden berpendapat bahwa iklan 

televisi kartu seluler XL versi “Monyet” merupakan iklan televisi yang bagus. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 80
     

 

Tabel 4.12 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Empathy (E2) Tingkat Menyukai 
Iklan Televisi Kartu Seluler XL versi “Monyet” 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 2 2,5 % 

Sangat Tidak Setuju 1 4 5 % 

Tidak Setuju 2 11 13,75 % 

Cukup Setuju 3 31 38,8 % 

Setuju 4 20 25 % 

Sangat Setuju 5 6 7,5 % 

Sangat Setuju Sekali 6 6 7,5 % 

Total  80 100 % 

           Sumber : Data Primer diolah  (2008)  

Pada tabel 4.12 terlihat bahwa 40% (25% + 7,5% + 7,5%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa mereka 

menyukai iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet”, sehingga pada variabel 

Empathy (E2), responden cukup menyukai iklan televisi kartu seluler XL versi 

“Monyet”. 

Skor Rata - Rata Dimensi Empathy Variabel E1 & Variabel E 2 

Dari tabel 4.11 dan tabel 4.12 diperoleh skor rata-rata sebagai berikut : 

x  (E1) = 
80

8) x (69) x (523) x (419) x (316) x (24) x (1 1) x (0 ++++++
 

           = 
80

278
 

           = 3,475 
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x  (E2) = 
80

6) x (66) x (520) x (431) x (311) x (24) x (1 2) x (0 ++++++
 

           = 
80

265
 

           = 3,313 

x  Empathy = 
2

313,3475,3 +
 

                    = 3,394 

STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Hasil analisis penelitian pengukuran efektivitas iklan televisi kartu seluler 

XL versi “Monyet” berdasarkan EPIC Model diketahui bahwa pada dimensi 

Empathy iklan kartu seluler XL versi “Monyet” masuk dalam rentang skala 

Cukup Efektif  (3,394), hal ini menunjukkan bahwa responden cukup menyukai 

iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet”, sehingga iklan tersebut cukup 

efektif untuk membuat pemirsa televisi menyukai iklan kartu seluler XL versi 

“Monyet”.  

4.5.2.2. Analisis Dimensi Persuasion 

Dalam penelitian ini ada dua item pernyataan yang menjelaskan variabel dimensi 

Persuasion (P1 dan P2) sebagai acuan untuk melihat kemampuan iklan dalam 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk kartu seluler XL, seperti 

ditunjukkan pada tabel 4.13 dan 4.14 dibawah ini. 

 

 
 

0,000 0,857 1,714 2,571   3,428 4,285 5,142 6,000 
3,394 
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Tabel 4.13 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Persuasion (P1) Tingkat Ketertarikan 
Terhadap Produk Kartu Seluler XL 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 6 7,5 % 

Tidak Setuju 2 1 1,25 % 

Cukup Setuju 3 30 37,5 % 

Setuju 4 3 3,8 % 

Sangat Setuju 5 20 25 % 

Sangat Setuju Sekali 6 20 25 % 

Total  80 100 % 

              Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa 53,8% (3,8% + 25% + 25%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa responden 

tertarik terhadap produk dari kartu seluler XL, sehingga pada variabel Persuasion 

(P1), responden menyatakan tertarik dengan kartu seluler XL. 
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Tabel 4.14 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Persuasion (P2) Tingkat Keinginan Membeli 
Produk Kartu Seluler XL 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 1 1,25 % 

Sangat Tidak Setuju 1 8 10 % 

Tidak Setuju 2 22 27,5 % 

Cukup Setuju 3 16 20 % 

Setuju 4 18 22,5 % 

Sangat Setuju 5 8 10 % 

Sangat Setuju Sekali 6 7 8,8 % 

Total  80 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.14 terlihat bahwa 41,3% (22,5% + 10% + 8,8%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali untuk membeli produk 

dari kartu seluler XL, sehingga pada variabel Persuasion (P2), responden 

menyatakan cukup tertarik untuk membeli kartu seluler XL. 

Skor Rata - Rata Dimensi Persuasion Variabel P1 & Variabel P2 

Dari tabel 4.13 dan tabel 4.14 diperoleh skor rata-rata sebagai berikut : 

x  (P1) = 
80

20) x (620) x (53) x (430) x (31) x (26) x (1 0) x (0 ++++++
 

           = 
80

330
 

           = 4,125 
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x  (P2) = 
80

7) x (68) x (518) x (416) x (322) x (28) x (1 1) x (0 ++++++
 

           = 
80

254
 

           = 3,175 

x  Persuasion = 
2

175,3125,4 +
 

                       = 3,65 

STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Dimensi Persuasion iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” masuk 

ke dalam rentang skala Efektif (3,65) menunjukkan bahwa iklan televisi tersebut 

dapat memberikan peningkatan atau penguatan karakter produk kartu seluler XL 

sehingga dengan kata lain iklan ini mampu membuat konsumen tertarik dan 

berkeinginan untuk membeli produk kartu seluler XL. 

4.5.2.3. Analisis Dimensi Impact 

Dalam penelitian ini ada dua item pernyataan yang menjelaskan variabel dimensi 

Impact (I1 dan I2) sebagai acuan untuk melihat dampak iklan terhadap 

pengetahuan produk yang dimiliki responden dan apakah melalui iklan ini merek 

kartu seluler XL dapat lebih menonjol dari pada iklan produk kartu seluler 

lainnya, seperti ditunjukkan pada tabel 4.15 dan 4.16 dibawah ini. 

 

 

 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428  4,285 5,142 6,000 
3,65 
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Tabel 4.15 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Impact (I1) Tingkat Pengetahuan Konsumen 
Terhadap Produk Kartu Seluler XL 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 5 6,25 % 

Sangat Tidak Setuju 1 5 6,25 % 

Tidak Setuju 2 20 25 % 

Cukup Setuju 3 17 21,3 % 

Setuju 4 13 16,3 % 

Sangat Setuju 5 0 0 % 

Sangat Setuju Sekali 6 20 25 % 

Total  80 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.15 terlihat bahwa 41,3% (16,3% + 25%) responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju sekali bahwa responden mengetahui produk 

dari kartu seluler XL, sehingga pada variabel Impact (I1), responden menyatakan 

cukup mengetahui tentang produk dari kartu seluler XL. 
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Tabel 4.16 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Impact (I2) Tingkat Kreatifitas 
Iklan Televisi Kartu Seluler XL versi “Monyet” 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 11 13,75 % 

Tidak Setuju 2 13 16,25 % 

Cukup Setuju 3 11 13,8 % 

Setuju 4 29 36,3 % 

Sangat Setuju 5 9 11,3 % 

Sangat Setuju Sekali 6 7 8,8 % 

Total  80 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.16 terlihat bahwa 56,4% (36,3% + 11,3% + 8,8%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa iklan kartu 

seluler XL versi “Monyet” lebih kreatif daripada iklan kartu seluler lain, sehingga 

pada variabel Impact (I2), responden berpendapat bahwa iklan televsi kartu seluler 

XL versi “Monyet” lebih kreatif daripada iklan televisi kartu seluler lain.  

Skor Rata - Rata Dimensi Impact Variabel I 1 & Variabel I 2 

Dari tabel 4.14 dan tabel 4.16 diperoleh skor rata-rata sebagai berikut: 

x  (I1) = 
80

20) x (60) x (53)  x1(417) x (320) x (25) x (1 5) x (0 ++++++
 

           = 
80

268
 

           = 3,35 
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x  (I2) = 
80

7) x (69) x (529) x (411) x (313) x (211) x (1 0) x (0 ++++++
 

           = 
80

273
 

           = 3,413 

x  Impact = 
2

413,335,3 +
 

                       = 3,381 

STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Dimensi Impact iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” masuk ke 

dalam rentang skala Cukup Efektif (3,381), yang menunjukkan bahwa iklan 

tersebut cukup efektif dalam memberikan pengetahuan tentang produk kepada 

konsumen, dan kreatif dibanding dengan iklan produk kartu seluler lainnya 

4.5.2.4. Analisis Dimensi Communication 

Dalam penelitian ini ada empat item pernyataan yang menjelaskan 

variabel dimensi Communication (C1, C2, C3, dan C4) memberikan informasi 

tentang kemampuan konsumen dalam mengingat kejelasan, penyampaian 

keunggulan produk dan manfaat penggunaan kartu apabila dilihat dari slogan 

iklan tersebut, serta pemahaman konsumen terhadap tarif penggunaan kartu 

seluler XL, seperti ditunjukkan pada tabel 4.17, 4.18, 4.19, dan 4.20 dibawah ini. 

 

 

 

0,000 0,857 1,714 2,571   3,428 4,285 5,142 6,000 
3,381 
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Tabel 4.17 
Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Communication (C1) Tingkat Kejelasan Informasi 
Dalam Iklan Televisi Kartu Seluler XL versi “Monyet ” 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 4 5 % 

Tidak Setuju 2 1 1,25 % 

Cukup Setuju 3 6 7,5 % 

Setuju 4 19 23,8 % 

Sangat Setuju 5 45 56,3 % 

Sangat Setuju Sekali 6 5 6,3 % 

Total  80 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.17 terlihat bahwa 86,4% (23,8% + 56,3% + 6,3%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa informasi yang 

disampaikan dalam iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” lebih jelas 

dibandingkan dengan iklan kartu seluler lain, sehingga pada variabel 

Communication (C1), responden berpendapat bahwa informasi yang disampaikan 

dalam iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” lebih jelas dibandingkan 

dengan iklan televisi  kartu seluler lain. 
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Tabel 4.18 
Deskripsi Jawaban Responden 
Variabel Communication (C2)  

Tingkat Kemampuan Iklan Televisi Kartu Seluler XL versi “Monyet” 
Dalam Menyampaikan Keunggulan Produk Kartu Seluler XL 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3,75 % 

Tidak Setuju 2 4 5 % 

Cukup Setuju 3 7 8,8 % 

Setuju 4 28 35 % 

Sangat Setuju 5 36 45 % 

Sangat Setuju Sekali 6 2 2,5 % 

Total  80 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.18 terlihat bahwa 82,5% (35% + 45% + 2,5%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa iklan televisi 

kartu seluler XL versi “Monyet” mampu menyampaikan keunggulan produk kartu 

seluler XL, sehingga pada variabel Communication (C2), responden berpendapat 

bahwa iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” mampu menyampaikan 

keunggulan produk kartu seluler XL dengan baik. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                 90
     

 

Tabel 4.19 
Deskripsi Jawaban Responden 
Variabel Communication (C3)  

Tingkat Pemahaman Terhadap Tarif Penggunaan  
dari Kartu Seluler XL Lebih Murah 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 1 1,25 % 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 % 

Tidak Setuju 2 7 8,75 % 

Cukup Setuju 3 6 7,5 % 

Setuju 4 23 28,8 % 

Sangat Setuju 5 38 47,5 % 

Sangat Setuju Sekali 6 5 6,3 % 

Total  80 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.19 terlihat bahwa 82,6% (28,8% + 47,5% + 6,3%) responden 

menyatakan setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa mengerti tarif 

penggunaan kartu seluler XL lebih murah, sehingga pada variabel Communication 

(C3), responden sudah mengerti tarif penggunaan kartu seluler XL lebih murah 

dalam iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” 
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Tabel 4.20 
Deskripsi Jawaban Responden 
Variabel Communication (C4)  

Tingkat Kemampuan Iklan Dalam Menyampaikan Manfaat Penggunaan  
Kartu Seluler XL Apabila Dilihat dari Slogan 

 
Atribut Bobot Jumlah Persentase 

Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 7 8,75 % 

Tidak Setuju 2 16 20 % 

Cukup Setuju 3 9 11,3 % 

Setuju 4 29 36,3 % 

Sangat Setuju 5 19 23,8 % 

Sangat Setuju Sekali 6 0 0% 

Total  80 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2008) 

Pada tabel 4.20 terlihat bahwa 60,1% (36,3% + 23,8%) responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa slogan iklan telah mencerminkan 

manfaat penggunaan produk, sehingga pada variabel Communication (C4), 

responden berpendapat bahwa slogan iklan televisi kartu seluler XL versi 

“Monyet” mencerminkan manfaat penggunaan kartu seluler XL  dengan  jelas. 
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Skor Rata - Rata Dimensi Communication  Variabel C1, Variabel C2, 

Variabel C3, dan Variabel C4 

Dari tabel 4.17, tabel 4.18, tabel 4.19, dan tabel 4.20 diperoleh skor rata-

rata sebagai berikut: 

x  (C1) = 
80

5) x (645) x (519) x (46) x (31) x (24) x (1 0) x (0 ++++++
 

           = 
80

355
 

           = 4,438 

x  (C2) = 
80

2) x (636) x (528) x (47) x (34) x (23) x (1 0) x (0 ++++++
 

           = 
80

336
 

           = 4,2 

x  (C3) = 
80

5) x (638) x (523) x (46) x (37) x (20) x (1 1) x (0 ++++++
 

           = 
80

344
 

           = 4,3 

x  (C4) = 
80

0) x (619) x (5 x29)(49) x (316) x (27) x (1 0) x (0 ++++++
 

           = 
80

277
 

           = 3,463 

 

x  Communication = 
4

463,33,42,4438,4 +++
 

                               = 4,10 
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STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Dimensi Communication iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet”  

masuk ke dalam rentang skala Efektif (4,10), yang menunjukkan bahwa iklan 

tersebut efektif dalam menyampaikan keunggulan produk kepada konsumen, 

sehingga konsumen menjadi lebih mengerti tentang tarif penggunaan kartu seluler 

XL lebih murah dan dapat memberikan informasi yang berharga tentang daya 

tarik kartu seluler XL sebagai penyedia jasa telekomunikasi bagi konsumen. 

 

4.6. Pembahasan 

Iklan televisi telah menjadi komoditas masyarakat. Kehadirannya bahkan 

telah menjelma menjadi kekuatan baru yang mampu menyulap khalayak untuk 

secara sukarela melakukan apa yang diinginkan. Aneka demonstrasi produk yang 

dipertontonkan benar-benar menjadi sindrom gaya hidup masyarakat. Banyak 

pendapat yang memberikan pemahaman bahwa kekuatan audio visual televisi 

mampu menstimulus bahkan menyulap khalayak untuk melakukan perubahan 

sikap dan perilaku secara voluntary. Hal ini pun terjadi pada iklan televisi kartu 

seluler XL versi “Monyet”, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

diperoleh hasil bahwa iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” berhasil 

membuat pemirsa, atau  konsumen menyukai iklan televisi kartu seluler XL dan  

tertarik untuk membeli produk kartu seluler XL itu sendiri, iklan ini juga dapat 

membuat konsumen mengenal kartu seluler XL karena iklan kartu seluler XL ini 

mampu menyampaikan keunggulan produk kepada konsumen. 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428   4,285 5,142 6,000 
4,10 
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Dimensi Empathy dan Impact mendapatkan skor 3,394 dan 3,,381, yang 

berarti dimensi tersebut Cukup Efektif . Dimensi Empathy menginformasikan 

apakah konsumen menyukai suatu iklan dan menggambarkan bagaimana 

konsumen melihat hubungan antara suatu iklan dengan pribadi mereka, sedangkan 

dimensi Impact adalah dimensi yang menyangkut informasi tentang produk XL. 

Dampak yang diinginkan dari hasil iklan adalah jumlah pengetahuan produk yang 

dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan konsumen dengan produk dan atau 

proses pemilihan. Keterlibatan konsumen mengacu pada persepsi konsumen 

tentang pentingnya atau relevansi personal suatu obyek, kejadian, atau aktivitas. 

Dalam hal ini iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” cukup berhasil 

membuat pemirsa, atau  konsumen untuk menyukai iklan televisi kartu seluler XL 

versi “Monyet” serta mengetahui dan mengenal produk kartu seluler XL tersebut.   

Dimensi Persuasion dan Communication adalah dimensi Efektif  dengan 

skor 3,65 dan 4,10. Dimensi Persuasion merupakan dimensi yang 

menggambarkan dan menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan 

untuk peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang iklan 

memperoleh pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan konsumen 

untuk membeli serta memperoleh gambaran kemampuan suatu iklan dalam 

mengembangkan daya tarik suatu merek, sedangkan Communication merupakan 

dimensi yang memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam 

mengingat keunggulan produk, pemahaman konsumen tentang tarif penggunaan 

produk, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan dalam iklan televisi kartu seluler 

XL versi “Monyet”, produsen/pembuat iklan sudah dapat dikatakan berhasil untuk 

membuat orang merasa tertarik terhadap produk kartu seluler XL dan ada 
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keinginan untuk membeli produk kartu seluler XL. Dalam hal ini iklan kartu 

seluler XL versi “Monyet” lebih mengedepankan slogan “NGGAK USAH 

MIKIR, PAKE XL PASTI TERMURAH” yang sebenarnya sudah menjelaskan 

dari keseluruahan isi pesan yang ingin disampaikan. 

Secara keseluruhan efektivitas iklan televisi iklan kartu seluler XL versi 

“Monyet” menggunakan EPIC model pada Mahasiswa S1 Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya Malang adalah Efektif (3,631). Iklan ini mampu membuat 

konsumen tertarik untuk membeli produk kartu seluler XL dan juga mampu 

menyampaikan dengan baik informasi keunggulan dari produk yang ada di 

dalamnya, selain itu dengan iklan yang efektif konsumen menjadi menyukai dan 

tertarik terhadap produk XL, hal ini penting bagi produsen atau pihak provider 

karena iklan menjadi pertarungan merek – merek di benak konsumen. 

Di dalam Durianto, et al (2003:103) setelah dilakukan perhitungan pada 

skor masing-masing dimensi EPIC, maka skor tersebut dimasukkan dalam empat 

kuadran dimensi EPIC. Kuadran ini bukan kuadran yang menunjukkan nilai 

positif dan negatif, karena semua skor di dimensi ini bernilai positif.       
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Gambar 4.3 
Gambar EPIC Model Iklan Televisi Kartu Seluler XL v ersi “Monyet” 
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