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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang sudah serba praktis ini, hampir seluruh kegiatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi. Mulai dari pergi ke kampus, 

belanja sepatu baru, berlibur, hingga aktivitas berkumpul dengan teman sebaya 

dapat dimudahkan dengan teknologi. Sama halnya dengan transaksi, kini dengan 

bantuan internet yang semakin canggih masyarakat dapat bertransaksi hampir 

segala jenis barang dengan mudah.  
Transaksi perdagangan online atau marak disebut e-commerce, dapat 

membantu masyarakat bertransaksi dengan praktis hingga tidak perlu bersusah 

payah keluar rumah menuju toko untuk mendapatkan yang barang yang 

diinginkan. Cukup dengan menggunakan aplikasi khusus atau menghubungi 

pedagang via online, maka pembeli sudah bisa memesan barang. Dan dengan 

uang elektronik, penjual dapat dengan cepat menerima uang. Semua dapat 

dilakukan tanpa keluar rumah. 
Menteri Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa pada tahun 2015 

Indonesia mempunyai transaksi online senilai US$ 3,56 miliar dengan 7,4 juta 

pembelanja online. Dan diperkirakan akan naik sebanyak 8,7 juta pembelanja 

pada tahun 2016. Hal ini merupakan potensi yang besar mengingat pertumbuhan 

transaksi yang akan meningkat di Indonesia. Bersamaan dengan pertumbuhan 

transaksi online maka dibutuhkan inovasi dalam setiap aspek bertransaksi. Seperti 

tingkat kepercayaan toko, kecepatan pengiriman barang hingga pengiriman uang 

yang praktis dan aman. 
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Tabel 1.1 Transaksi Uang Elektronik di Indonesia 

Periode Tahun 

2012 
Tahun 

2013 
Tahun 

2014 
Tahun 

2015 
Tahun 2016 
(Januari - 

Maret) 

Volume 100.623.16 137.900.779 203.369.990 455.313.559 138.580.863 

Nilai 1.971.550 2.907.432 3.319.556 4.444.180 1.398.934 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-
elektronik/contents/transaksi.aspx 

 
PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) telah menyediakan sarana uang 

elektronik yang dapat menunjang kegiatan bertransaksi barang dengan mudah 

bersama produk T-Cash. Seluruh pelanggan Telkomsel dapat menggunakan T-

Cash hanya dengan menghubungi *800*88# dan pelanggan dapat menggunakan 

layanan bayar cepat, belanja online, pembayaran tagihan dan pembelian, kirim 

uang, serta penarikan tunai atau dengan aplikasi T-Wallet untuk tampilan yang 

lebih ramah di mata. 
 

Grafik 1.1 Pangsa Pasar Operator Seluler Tahun 2015 

 
Sumber : http://wartaekonomi.co.id/read/2015/10/01/74677/ini-urutan-dominasi-operator-Selular-

tanah-air.html 

file:///C:/Users/sarah/Desktop/Tugas%20Akhir/PIX/Sumber%20:%20http:/www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx
file:///C:/Users/sarah/Desktop/Tugas%20Akhir/PIX/Sumber%20:%20http:/www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/10/01/74677/ini-urutan-dominasi-operator-seluler-tanah-air.html
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/10/01/74677/ini-urutan-dominasi-operator-seluler-tanah-air.html
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Dikutip dari MobileworldLive di Jakarta hingga kuartal ketiga tahun 2015 

menobatkan Telkomsel sebagai operator Selular di Indonesia yang menguasai 

pangsa pasar sebanyak 45%. Lalu diikuti oleh Indosat yaitu sebesar 21,6% dan Tri 

sebanyak 14,4%. Posisi keempat ditempati XL dengan pangsa pasar sebanyak 

14%. Dan 9% pangsa pasar oleh operator lainnya. Walaupun Telkomsel 

mempunyai pangsa pasar terluas pada pasar telekomunikasi, tidak akan menjamin 

kesuksesannya diikuti oleh produk Telkomsel lainnya.  
Terlebih tidak hanya Telkomsel yang telah mengeluarkan jasa layanan 

uang elektronik. Hingga saat ini tercatat lebih dari 10 produk layanan uang 

elektronik lainnya yang ada di Indonesia, termasuk XL-Axiata , Indosat dan Tri 

yang menjadi kompetitor Telkomsel di bidang layanan operator selular. Hal ini 

tentu dapat menjadi persaingan yang cukup berat diantara pemain layanan uang 

elektronik. Maka dibutuhkan strategi khusus untuk memenangkan persaingan. 

Salah satunya dengan strategi kesadaran merek.  
Kesadaran merek oleh konsumen dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian suatu produk. Konsumen lebih menyukai produk yang lebih familiar. 

Mereka cenderung membeli produk yang sudah dikenal dengan alasan keamanan, 

kenyamanan dan lain sebagainya. Terutama pada produk yang tidak memerlukan 

banyak pertimbangan. Bahkan secara umum, apabila sebuah merek tidak dapat 

diingat kembali, produk tidak akan masuk dalam pertimbangan pembelian. Maka 

sangatlah penting sebuah merek mempunyai kesadaran merek yang kuat di mata 

konsumen.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah strategi promosi yang telah dilakukan Telkomsel memberi 

kesadaran merek T-Cash pada konsumen? 

2. Apakah Telkomsel telah menerapkan variabel kesadaran merek? 
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1.3 Tujuan 
1. Menerapkan teori yang telah dipelajari selama kuliah kepada PT. 

Telekomunikasi Seluler terutama pada tema Kesadaran Merek. 

2. Menulis laporan PKL dengan tema pengaplikasian strategi kesadaran 

merek yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Seluler terhadap produk 

T-Cash. 

3. Sebagai persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md.) Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga. 

4. Mengetahui penerapan strategi Kesadaran Merek yang baik sehingga dapat 

bermanfaat untuk diimplementasikan pada berbagai perusahaan di masa 

depan. 

5. Mendapat pengalaman nyata sehingga pada dunia kerja sehingga dapat 

mengantisipasi dan dapat menanggulangi masalah-masalah yang tidak ada 

pada bangku perkuliahan. 

6. Melatih penulis untuk mengetahui etika yang benar untuk menulis sebuah 

laporan dan bagaimana agar tulisan dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 
1.4 Manfaat 

1. Manfaat bagi penulis 

a. Untuk mengembangkan wawasan terutama pada bidang Kesadaran 

Merek secara teori dan praktek. 

b. Mendapat berbagai pengalaman dalam melakukan penelitian 

pemasaran, desain produk dan pemasaran produk yang dilakukan 

oleh PT. Telekomunikasi Seluler sehingga dapat diiplementasikan 

di masa depan. 

c. Mengetahui budaya kerja PT. Telekomunikasi Seluler sehingga 

dapat menyesuaikan dengan dunia kerja di masa depan. 

d. Melatih penulis untuk membuat laporan yang sesuai dengan 

ketentuan ilmiah hingga dapat dipublikasikan dan dirasakan 

manfaatnya oleh pembaca. 
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2. Manfaat bagi almamater 

a. Menambah daftar literatur sehingga bermanfaat sebagai rujukan 

penyampaian fakta. 

b. Membantu pembuatan tugas akhir oleh adik angkatan selanjutnya. 

c. Membina kerjasama antara Universitas Airlangga dengan PT. 

Telekomunikasi Seluler. 

3. Manfaat bagi PT. Telekomunikasi Seluler 

a. Sebagai informasi dan pertimbangan PT. Telekomunikasi Seluler 

dalam melakukan strategi pemasaran, terutama kepada konsumen 

anak muda. 

b. Sebagai pembenahan strategi dalam memasarkan produk sehingga 

dapat dengan mudah diterima konsumen. 

c. Mendapat ide baru mengenai kondisi dan permasalahan pada 

konsumen yang dihadapi perusahaan 

4. Manfaat bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan Pembaca pada bidang strategi kesadaran 

merek dan bagaimana implikasi terhadap perusahaan. 

b. Sebagai referensi sehingga Anda mempunyai rujukan dalam 

membuat literatur atau menyampaikan fakta. 

c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi PT. Telekomunikasi 

Selular dan bagaimana penyelesaiannya pada konsep Kesadaran 

Merek. 

 
1.5 Rencana Kegiatan PKL 

1. Obyek Praktik Kerja Lapangan 

Bidang : Ekuitas Merek 
Topik : Evaluasi kesadaran merek anak muda terhadap produk T-Cash 

2. Subyek Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT. Telekomunikasi Seluler 

yang beralamat di Gedung BRI Tower Lt. 17, Jl. Basuki Rahmat 122 - 

138, Genteng, Surabaya, Jawa Timur. 
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3. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi Seluler pada 

bagian Marketing selama tiga bulan di hitung masa kerja mulai tanggal 1 

Maret 2016 sampai dengan 1 Juni 2016. 
 

Tabel 1.2 Tabel Jadwal Kegiatan PKL 

Jadwal Kegiatan 

PKL 

Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

permohonan ijin lokasi 

PKL 

                    

Penyusunan proposal 
                    

Pengesahan proposal 
                    

Survei lokasi 
                    

Pelaksanaan PKL 
                    

Penentuan tempat, 

topik, kelompok dan 

pembimbing 

                    

Supervisi dosen 

pembimbing lapangan 

                    

Penyusunan laporan 
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1.6 Kerangka Pemikiran 
Gambar1.1 Kerangka Pemikiran 

 
 
1.6.1 Uang Elektronik 

Uang Elektronik (electronic money) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No. 11/12/PBI/2009 adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut : 
1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 

pemegang kepada penerbit; 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server 

atau chip; 

 

 PT. Telekomunikasi 
Seluler 

 Produk T-Cash 

 Variabel Kesadaran 
Merek 

 
Jangkar yang 

Menjadi Cantolan 
Asosiasi Lain 

 
Familier/ 
Rasa Suka 

 
Subsansi / 
Komitmen 

 
Memperti
mbangkan 

Merek 

 Konsumen T-Cash di 
Surabaya 

Peningkatan 
Kesadaran T-Cash 
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3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektonik tersebut; dan 

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh 

penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 

 

1.6.2 Teori Pemasaran 
Banyak orang mengatakan bahwa pemasaran adalah seni menjual produk. 

Hal tersebut tidak salah, namun pemasaran mempunyai makna lebih luas daripada 

sekedar menjual. “Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengomunikasikan,  dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya” merupakan definisi 

resmi dari American Marketing Association (AMA). Tujuan pemasaran untuk 

memahami pelanggan sehingga produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan, dengan begitu pelanggan akan mencari produk atau jasa tersebut. 

Dengan demikian yang harus dilakukan perusahaan adalah memastikan produk 

dan jasa selalu tersedia. Beberapa entitas yang dapat dipasarkan antara lain 

barang, jasa, acara, pengalaman, properti, ide, informasi, organisasi, orang dan 

tempat.  
Perusahaan memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan melalui nilai. 

Nilai tersebut merupakan serangkaian keuntungan yang dapat berwujud 

kombinasi dari produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Merek merupakan suatu 

penawaran dari sumber yang diketahui. Merek dapat memberikan asosiasi dan 

citra yang kuat, unik dan disukai kepada perusahaan. 
Dewasa ini konsumen semakin pandai dengan mudahnya akses internet 

dan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat. Perusahaan dituntut tidak 

hanya memuaskan dan menyenangkan konsumen, namun juga mendengarkan 

mereka. Dengan teknologi tersebut, konsumen dengan mudah membanding-

bandingkan produk mana yang menawarkan nilai tertinggi. Menggunakan 

teknologi pula konsumen dapat mengutarakan penghantaran nilai yang tidak 
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sesuai dengan presepsinya sehingga perusahaan dapat menindak lanjuti atau 

konsumen akan beralih kepada produk lain. 
 
1.6.3 Teori Ekuitas Merek (Brand Equity) 

“Nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasinya (logo, 

merek dagang, atau desain bungkus), yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan 

barang dari para pesaing” merupakan definisi merek menurut American Marketing 

Association (AMA). Perbedaan dapat bersifat simbolis, emosional atau tidak 

nyata. Hal ini akan membedakan barang dari pesaing yang ingin meniru dengan 

serupa. Tak hanya itu, merek bisa menjadi identitas sebuah perusahaan/ produk. 

Orang yang telah menggunakan suatu produk akan belajar tentang merek melalui 

pengalaman ketika memakai produk serta bagaimana program pemasarannya. 

Sehingga dapat mengidentifikasi merek manakah yang cocok dan memuaskan 

mana yang tidak.  
Ketika pelanggan puas mereka akan kembali menggunakan produk. 

Loyalitas merek akan memberikan permintaan yang tinggi bahkan ketika harga 

produk tersebut lebih mahal daripada pesaing. Meskipun pesaing dapat meniru 

produk dan desainnya, tetapi tidak dapat dengan mudah menyesuaikan kesan yang 

telah tertinggal lama pada benak konsumen. 
Ekuitas merek (Brand Equity) adalah kumpulan aset dan liabilitas merek 

yang dihubungkan dengan merek, namanya serta simbol yang menambah atau 

membagi nilai yang disediakan oleh produk atau jasa kepada perusahaan dan/atau 

kepada pelanggan perusahaan (Aaker, 1991:9). Aset dan liabilitas tersebut dapat 

berubah apabila nama dan simbol merek berubah. Berikut merupakan kategori 

pada ekuitas merek : 
1. Brand Loyalty 

Membuat konsumen menyukai sebuah produk tidaklah mudah dan 

murah. Namun relatif murah jika dibandingkan biaya untuk 

mempertahankan pelanggan. Maka keloyalan konsumen dapat 

mengurangi kehilangan konsumen terhadap kompetitor. Semakin 
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tinggi keloyalan semakin tinggi pula pembelian, karena konsumen 

berharap agar barang selalu ada. 
2. Awareness of the Brand Name and Symbol 

Biasanya produk yang dibeli konsumen adalah merek yang telah 

dikenal. Anggapan mereka bahwa yang mereka kenal lebih dapat 

diandalkan dan mempunyai kualitas baik. Maka konsumen lebih 

memilih merek yang sudah dikenal daripada yang belum dikenal. 

Hal ini penting karena agar merek masuk dalam pertimbangan saat 

konsumen akan membeli, merek harus dikenali oleh konsumen. 
3. Perceived Quality (kualitas yang dirasakan) 

Merek akan terasosiasi dengan apa yang ada pada pikiran 

konsumen bukannya berdasarkan fakta dan spesifikasi produk. Hal 

ini menunjukkan perceived quality dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian dan keloyalan pada merek, terutama ketika konsumen 

tidak menganalisis dengan detail. Sebaliknya perceived quality 

dapat memberikan harga permium dan meningkatkan margin. 

Ketika merek dihormati, asumsinya merek tersebut mempunyai 

kualitas tinggi pada konteks tertentu. 
4. A Set of Associations 

Asosiasi pada merek biasanya menjadi nilai tersendiri bagi merek 

tersebut. Asosiasi tersebut dapat menstimulasi penggunaan merek. 

Ketika merek sudah terasosiasi dengan baik kompetitior akan sulit 

untuk menyerang. Jadi sebuah asosiasi dapat menjadi pelindung di 

kompetisi. 
5. Other Proprietary Brand Assets 

Paten, merek dagang dan hubungan saluran merupakan aset yang 

akan mencegah pesaing yang ingin membingungkan pelanggan 

karena simbol dan tampilan kemasan yang mirip. Paten yang kuat 

dan relevan dengan pilihan pelanggan dapat mencegah persaingan 

langsung. 
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Ekuitas merek dapat menambah nilai untuk konsumen. Ketika seseorang 

menggunakan sebuah merek terkenal yang prestisius tentu akan menambah 

kepercayaan diri konsumen yang memakainya. Karena merek tersebut sudah 

familiar oleh masyarakat akan karakteristik merek yang prestisius. Tidak hanya 

kepada konsumen, ekuitas merek akan menambah nilai kepada perusahaan dengan 

membangkitkan arus kas perusahaan.  
 
1.6.4 Teori Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek (Brand Awareness) adalah kemampuan pembeli 

potensial untuk mengenali atau mengingat kategori produk dari sebuah merek 

(Aaker, 1991:61). Kesadaran merek terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah 

brand recognition (mengenali merek) adalah kemampuan konsumen untuk 

mengetahui sebuah merek pernah dilihat atau didengar. Dan yang kedua, brand 

recall performance (performa untuk mengingat kembali sebuah merek) 

berhubungan dengan kemampuan konsumen untuk mengingat kembali merek dari 

pikiran. 
Keduanya mempunyai peran yang berbeda pada momen tertentu. Ketika 

berada di supermarket, produk telah tersedia. Maka konsumen tinggal memilih 

merek yang telah dikenalnya (brand recognition). Namun ketika konsumen 

sedang berada di luar, merek tidak tersedia sehingga yang akan dipilih yang 

pertama kali muncul dipikiran (brand recall). Konsumen dapat mengingat produk 

suatu merek tertentu dengan bantuan (aided call) maupun tanpa bantuan (unaided 

call).  
Kesadaran merek mempunyai peran yang sangat penting karena dengan 

begitu, konsumen dapat membedakan suatu merek dengan kompetitornya. Karena 

itu, ketika suatu merek menjaga kesadaran merek lebih tinggi daripada kompetitor 

biasanya mendapat penjualan terbanyak. Namun tidak selalu begitu, kesadaran 

merek tidak dengan sendirinya menciptakan penjualan, terutama pada produk 

baru.  
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Tingkatan Kesadaran Merek 
Beberapa tingkatan kesadaran merek yang terjadi pada konsumen antara 

lain ada 5 yaitu : 
1. Tidak Menyadari (Unaware) 

Pada tingkat ini konsumen tidak menyadari adanya merek tersebut 

pada sebuah lini. Karena ketidaksadaran tersebut, kecil kemungkinan 

konsumen akan memilih sebuah merek yang belum dikenal. Tingkat 

ini merupakan tingkat yang terrendah. 
2. Mengenali Merek (Brand Recognition) 

Konsumen sudah mengetahui adanya suatu merek di sebuah lini. Maka 

apabila dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya, tingkat 

kemungkinan akan dibelinya merek tersebut lebih tinggi, namun belum 

cukup tinggi. Konsumen hanya ingat ketika dibantu atau diingatkan 

(aided call). 

3. Ingat Merek (Brand Recall) 

Lain dengan tingkatan sebelumnya, konsumen akan ingat suatu merek 

bahkan tanpa diingatkan atau tanpa bantuan (unaided call). Namun 

tingkatan ini lebih sulit untuk dicapai daripada tingkatan sebelumnya. 

Merek yang mempunyai Brand Recall yang tinggi, dihubungkan 

dengan posisi merek yang kuat.  

4. Puncak Pikiran (Top of Mind) 

Merek yang pertama kali terpikirkan berada di Top of Mind konsumen 

tersebut. Semakin kuat suatu merek semakin dominan merek tersebut. 

Merek ini mempunyai kemungkinan dibeli paling tinggi karena paling 

mudah diingat. 

 
  



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
13 

 
 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN KESADARAN MEREK T-CASH…  QONITA FAIRUZ SYAHIRA 

Gambar 1.2 Tingkatan Kesadaran Merek 

 
Sumber : google.com 

Variabel yang Membentuk Kesadaran Merek 
Berikut ini adalah beberapa variabel yang dapat membantu sebuah merek 

untuk meraih kesadaran yang di mata konsumen: 
1. Jangkar yang Menjadi Pengait Asosiasi Lain  

Merek dapat diibaratkan sebuah jangkar, yang ia berhubungan dengan 

asosiasi-asosiasi yang tercipta sesuai dengan anggapan konsumen melalui 

rantai. Ketika konsumen telah mengenal suatu produk, maka akan mudah 

untuk mengaitkan dengan suatu asosiasi pada produk. Produk baru 

cenderung lebih susah dibeli karena belum dikenali. Maka mengetahui 

fitur dan manfaat produk baru akan susah ketika belum dikenal.  
2. Familier/ Rasa Suka  

Semakin konsumen akrab dengan suatu merek semakin disukai merek 

tersebut. Ketika tidak ada motivasi pada atribut produk, rasa familier 

sudah cukup agar konsumen membeli. Studi membuktikan bahwa hal yang 

lebih familier akan lebih disukai pula. Hal tersebut juga berlaku ketika 

produk ditampilkan secara berulang-ulang.  
3. Substansi / Komitmen  

Top 

Of Mind 

Brand Recall 

Brand Recognition 

Unaware 
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Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran merek, 

yaitu:  
1. Perusahaan telah diiklankan secara ekstensif. 

2. Perusahaan telah lama beroperasi. 

3. Perusahaan telah terdistribusikan secara luas. 

4. Mereknya sukses. 

Ketika sebuah brand tidak dikenali, konsumen akan curiga bahwa 

perusahaan dibelakangnya tidak cukup substansial. Terkadang pada 

keputusan pembelian penting, terdapat perbedaan pada rasa familier merek 

dengan persepsi  terhadap bahan yang diasosiasikan. Ketika tidak ada yang 

cocok setelah dianalisis, kekuatan kesadaran merek menjadi penting. 
4. Mempertimbangkan Sebuah Merek  

Merek pertama yang berada pada benak konsumen mempunyai tingkat 

pertimbangan yang kuat. Hal pertama yang dilakukan konsumen ketika 

membeli biasanya adalah memilih beberapa merek untuk 

dipertimbangkan. Merek pertama yang muncul dalam pikiran mempunyai 

keuntungan. Namun sebaliknya, merek yang sulit diingat mungkin tidak 

dipilih atau bahkan tidak masuk pada pertimbangan.  
Seiring berjalannya waktu, merek yang berada pada puncak pikiran pada 

akhirnya akan berganti pula. Namun beberapa tetap berada di atas pada waktu 

yang cukup lama bahkan saat merek jarang diiklankan. Merek-merek tersebut 

mempunyai asosiasi kuat sehingga dikenali dengan baik. Semakin lama disiarkan 

dan pengalaman akan tumbuh merek akan semakin kuat setiap tahun. 
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM TEMPAT PRAKTEK KULIAH LAPANGAN 
 
2.1 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Visi Misi 

Visi 

Menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia yang 

terpercaya  
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Misi 

Memberikan layanan dan solusi mobile digital yang melebihi ekspektasi 

pelanggan, memberikan nilai tambah kepada para stakeholders, dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi bangsa 

 
2.3 Sejarah 

Didirikan pada tahun 1995, Telkomsel pertama kali meluncurkan kartu 

Halo paska bayar yang hingga saat ini masih beredar dipasaran. Kepemilikan 

saham Telkomsel pada waktu itu sebanyak 51% dikuasai PT.Telkom dan sisanya 

sebanyak 49% oleh PT.Indosat. Telkomsel membangun jaringan dan melayani 

pelanggan dari daerah luar Jawa seperti Batam, Medan dan serta daerah-daerah 

lainnya. Kemudian diikuti Jakarta hingga melayani seluruh propinsi di seluruh 

Indonesia. Tahun 1997 Telkomsel telah melayani 27 provinsi di Indonesia dan 

meluncurkan kartu pra bayar pertama di Asia yaitu kartu simPATI. Tak lama 

setelah itu Telkomsel menjadi pemimpin industri selular di Indonesia, serta 

memperkenalkan mobile banking yang bekerjasama dengan Bank Panin dan 

roaming internasional pra bayar pertama di Indonesia.  
Pada tahun 2004 Telkomsel meluncurkan kartu As pra bayar, dibarengi 

dengan Nada Sambung Pribadi (NSP) dan penerapan teknologi EDGE, hingga 

kemudian meluncurkan teknologi 3G. Tahun berikutnya Telkomsel mendapatkan 

pengakuan dari PT Tuv Rheinland Jerman bahwa layanan Customer Service On-

Line telah memenuhi standarisasi mutu internasional dengan mendapatkan 

sertifikat ISO 9001:2000. Lalu pada tahun 2007 menghadirkan layanan uang 

digital melalui telepon yaitu T-Cash, memperkenalkan layanan push email dan 

TELKOMSELFlash serta HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Pada 

tahun berikutnya meluncurkan program Telkomsel Merah Putih dalam tangka 

memberikan layanan bagi desa terpencil dan daerah perbatasan. Telkomsel 

berhasil memiliki pelanggan sekitar 72,1 juta orang dengan pangsa pasar sekitar 

50% pada akhir Maret 2009. 
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Peluncuran konten digital pertamanya, Langit Musik Digital, merupakan 

fasilitas unduh lagu secara penuh pertama di Indonesia. Hingga tahun 2010 

Telkomsel telah menjadi operator selular pertama yang menyediakan akses 

telekomunikasi di 25.000 desa. Tak lama kemudian Telkomsel menghadirkan 

fasilitas R&D (Research & Development) serta memperkenalkan sistem 

pembayaran menggunakan telpon selular sebagai e-wallet bernama Tap Izy. Pada 

tahun 2012 lalu, Telkomsel menjadi operator tebesar di Indonesia serta ke-6 di 

dunia dengan 125 juta pelanggan. Tak lama kemudian meluncurkan program 

Masterpiece: 268 mobile GraPARI dan mencapai 268 Broadband Cities dan 68 

aplikasi yang dibuat oleh pengembang lokal. Hingga kemudian pada 2014 

meluncurkan kartu pra bayar LOOP untuk segmen youth. Serta menjadi pelopor 

peluncuran 4G LTE pertama di Indonesia secara komersil. 
Saat ini saham Telkomsel sebagian besar (65%) dimiliki oleh PT.Telkom dan 

lainnya (35%) dikuasai oleh SingTel, perusahaan telekomunikasi Singapura yang 

mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Singapura. 
 
2.4 Produk-produk 

Sejak berdiri 21 tahun lalu, Telkomsel telah banyak berinovasi untuk tetap 

menjadi perusahaan operator selular terbaik di Indonesia. Berbagai inovasi 

tersebut beberapa kali telah menjadikan Telkomsel menjadi yang pertama di 

Indonesia dalam peluncuran beberapa produk. Berikut merupakan produk-produk 

yang dimiliki Telkomsel: 
Tabel 2.1 Produk dan Service Telkomsel 

Produk Telkomsel Service Telkomsel 

a. KartuHalo 

b. simPATI  

c. Kartu As 

d. LOOP 

e. TELKOMSELFlash 

a. My Telkomsel 

b. Fitur Unik 

c. Hiburan Seru 

d. Digital Service 

e. Edukasi Smartphone 
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f. Program Bundling 

g. Paket Smartphone 

h. Kartu Facebook  

f. Sambungan Langsung Internasional 

g. T-Cash 

h. Teman Dev 

i. Banking 

j. Non Banking 

k. Nsp1212 

l. LangitMusik 

 

T-Cash (Telkomsel Cash) 
Gambar 2.2 Logo T-Cash 

 
Sumber : google.com 

Layanan uang elektronik satu-satunya yang dimiliki oleh Telkomsel 

adalah T-Cash, menggunakan teknologi NFC (Near-Field Communication). 

Konsumen cukup menempelkan stiker NFC T-Cash TAP ke mesin EDC merchant 

yang dituju, lalu memasukkan kata sandi maka barang sudah bisa dibeli. Fitur ini 

dikhususkan untuk membeli pada merchant resmi T-Cash. Namun pada dasarnya 

seluruh pelaggan Telkomsel dapat menggunakan fitur T-Cash hanya dengan 

menghubungi *800# maka konsumen dapat memilih promo belanja, cek/isi Tcash, 

token belanja, kirim uang, isi pulsa, pembelian, pembayaran maupun informasi. 

Terdapat dua jenis layanan yang dapat digunakan pelanggan Telkomsel: 
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Tabel 2.2 Layanan T-Cash 
 

Basic Service Full Service 

Saldo Maksimum Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 

Reset PIN di GraPARI Tidak Bisa Bisa 

Transfer Saldo TCash Tidak Bisa Bisa 

Tipe Pelanggan Simpati, Loop dan Kartu As Kartu Halo 

Sumber : https://digitalpayment.telkomsel.com/about-tcash 
Untuk melakukan isi ulang pelanggan dapat melakukannya di GraPARI, 

ATM Bersama, Indomaret dan ATM BCA. Berikut adalah daftar merchant resmi 

T-Cash: 
Gambar 2.3 Daftar Merchant T-Cash 

 

https://digitalpayment.telkomsel.com/about-tcash
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Sumber : https://digitalpayment.telkomsel.com/merchan
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 
3.1 Deskripsi Hasil PKL 

3.1.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:3) “metode penelitian dapat diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” 

laporan PKL ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran merek T-Cash terhadap 

anak muda di Surabaya.  

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

yang bersifat kuantitatif (Conclusive). Penelitian conclusive sendiri bertujuan 

untuk menguji hipotesis tertentu dan memeriksa hubungannya. Karakteristik dari 

desain penelitian ini adalah informasi yang dibutuhkan dapat terdefinisi dengan 

jelas, proses penelitian dilakukan secara formal dan terstruktur, sampelnya besar 

dan representatif, dan analisis data berupa kuantitatif. Hasil yang diperoleh pada 

akhirnya akan dipakai untuk membuat keputusan. Diantara kedua tipe desain 

penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan metode survei dengan tujuan 

penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan karakteristik pasar.  

3.1.3 Realisasi Kegiatan PKL 

Penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. 

Telekomunikasi Seluler yang berlokasi di Gedung BRI Tower Lt. 16, Jl. Basuki 

Rahmat 122 - 138, Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Selama 3 bulan tertanggal 1 

Maret 2016 sampai dengan 1 Juni 2016 penulis melaksanakan PKL bersama 

dengan 11 rekan penulis yang dibawahi oleh Bapak Syaiful H. Asari selaku SPV 

Youth and Community Solution and Partnership Jawa Bali. Adapun kegiatan-

kegiatan yang kami lakukan selama masa PKL antara lain : 
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1. Pada pertemuan pertama pihak Telkomsel membagikan 3 kelompok berisi 

masing-masing 4 anggota kelompok. Kelompok pertama ditugaskan untuk 

mempresentasikan produk broadband Telkomsel, kelompok kedua 

mendapat bagian untuk presentasi tentang aplikasi digital Telkomsel, dan 

kelompok terakhir mempresentasikan tentang T-Cash dan Telkomsel 

Point. Peserta PKL diharapkan paham dan dapat menyampaikan produk-

produk tersebut kepada calon konsumen dengan baik nantinya. 

2. Pada pertemuan kedua, masing-masing kelompok mempresentasikan detail 

produk-produk Telkomsel sesuai dengan tema yang telah ditugaskan. Dan 

pembina menyampaikan rencana kegiatan PKL selama 3 bulan kedepan, 

sehingga peserta mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan selama 

PKL dan tema apa yang akan diangkat sebagai judul tugas akhir (TA). 

3. Pertemuan ketiga dilakukan pembekalan serta pembuatan kuesioner untuk 

mengetahui produk provider Selular bagaimanakah yang dibutuhkan dan 

disukai anak muda. Survei ini menargetkan anak muda di berbagai sekolah 

dan perguruan tinggi yang termasuk dalam wilayah Surabaya bagian 

Utara, Timur dan Pusat.  

4. Minggu berikutnya dilakukan rapat kembali untuk menyusun dan meninju 

ulang kuesioner untuk mengetahui struktur pertanyaan yang lebih baik dan 

cocok serta sesuai dengan tujuan. Ketiga tema tersebut (broadband, 

aplikasi digital, T-Cash dan Telkomsel Point) dijadikan satu kuesioner 

setelah pembina menyetujui seluruh pertanyaan. 

5. Penyebaran kuesioner dilakukan selama bulan Maret. 

6. Pada pertemuan berikutnya masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil penelitian beserta analisisnya dan menyusun program dan promo 

yang cocok untuk meningkatkan kesadaran merek serta untuk 

meningkatkan penjualan produk LOOP. Namun pembina memberi 

pengarahan agar peserta PKL membuat ide event yang lebih matang dan 

menarik sebagai tugas minggu berikutnya. 

7. Setelah mempresentasikan beberapa event, pembina menyuruh peserta 

PKL untuk mensurvei dengan sampel warnet khusus online game beserta 
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penggunanya di seluruh kecamatan di Surabaya. Penulis dan tim terlebih 

dahulu menentukan jumlah kecamatan di Surabaya. 

8. Pada pertemuan terakhir, peserta diminta untuk mempresentasikan hasil 

survei. 

Dari beberapa tugas tersebut penulis memutuskan untuk membahas 

kesadaran merek T-Cash dimana kasus ini sangat menarik untuk dibahas. 

Berdasarkan tema tersebut, penulis mengambil judul “Kesadaran Merek T-Cash 

oleh Kalangan Anak Muda di Surabaya” yang akan membahas bagaimana realita 

kesadaran merek T-Cash di kalangan anak muda Surabaya, aplikasi promosi yang 

telah dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Seluler serta kaitannya dengan teori 

yang telah dirumuskan oleh pakar.  

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Sumber Data 

Berikut merupakan sumber data yang digunakan penulis sebagai bahan 

penelitian : 

1. Sumber data primer : penulis melakukan survei terlebih dahulu dengan 

menyebarkan sejumlah kuesioner untuk mendapatkan data agar 

mengetahui kesadaran masyarakat terhadap merek T-Cash dengan baik. 

Sehingga dapat membandingkan dan mengetahui keefektifan promosi 

yang dilakukan oleh Telkomsel terutama pada wilayah Surabaya.  

2. Sumber data sekunder : untuk mendapat informasi tentang produk dan 

bentuk promosi produk yang pernah dilakukan oleh Telkomsel dalam 

upaya menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen akan 

produk T-Cash diperoleh dari pengamatan berbagai bentuk promosi di 

beberapa media antara lain TV, situs resmi Telkomsel, dan lain-lain. Lalu 

sebagai parameter, penulis menggunakan teori dari beberapa pakar 
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pemasaran melalui buku-bukunya yang populer dan telah banyak dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan berbagai perusahaan.  

3.2.2 Jenis dan Metode Sampling 

Metode yang penulis gunakan untuk mengambil sampel adalah dengan 

nonprobability sampling dimana menurut Sugiyono (2001:57) teknik tersebut 

tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

menjadi anggota sampel. Adapun jenis nonprobability sampling yang digunakan 

adalah quota sampling. Dikutip dari Sugiyono (2001:60) bahwa teknik ini 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu hingga memenuhi 

kuota. Beberapa tahap yang penulis dan tim lakukan untuk mendapatkan sampel 

adalah : 

1. Menentukan jumlah sampel responden yaitu sebanyak 290 orang. 

2. Memberikan jatah quorum sebanyak 100 sampel pada 3 kelompok yang 

berisi masing-masing 4 anggota peneliti. 

3. Masing-masing kelompok memilih sampel secara bebas namun sesuai 

dengan karakteristik yang telah ditentukan. 

3.2.3 Informasi Penelitian 

Populasi yang diteliti adalah siswa dan mahasiswa pada sekolah dan 

perguruan tinggi yang berada di Surabaya bagian Utara, Timur dan Pusat dengan 

total responden sebanyak 290 orang. Survei dilakukan secara online menggunakan 

Google Forms dan secara langsung dengan mendatangi target sampel di daerah 

sekolah dan perguruan tinggi di sekitar Surabaya. Penyebaran kuesioner dilakukan 

selama 1 bulan dimulai dari tanggal 4  Maret 2016 hingga 4 April 2016.  
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3.2.4 Hasil Penelitian  

3.2.4.1 Jenis Kelamin  

Grafik 3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

 

Responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 180 orang (63,2%) 

sedangkan responden laki-laki sebanyak 105 orang (36,8%). Sejumlah 3 kuesioner 

terdapat kesalahan sehingga tidak dapat dikategorikan pada kedua jenis kelamin. 

Sehingga total responden yaitu 288 responden. 

  



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
27 

 
 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN KESADARAN MEREK T-CASH…  QONITA FAIRUZ SYAHIRA 

3.2.4.2 Usia 

Grafik 3.2 Usia Responden 

 

Berikut adalah rincian usia responden : 

Tabel 3.1 Rincian Usia Responden 

Usia Responden Jumlah Responden Persentase 
15 tahun 20 orang 6,94% 
16 tahun 42 orang 14,58% 
17 tahun 52 orang 18,06% 
18 tahun 40 orang 14,24% 
19 tahun 32 orang 11,11% 
20 tahun 43 orang 15,28% 
21 tahun 43 orang 14,93% 
22 tahun 8 orang 2,78% 
23 tahun 1 orang 0,35% 
Kosong 5 1,74% 

 



ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
28 

 
 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN KESADARAN MEREK T-CASH…  QONITA FAIRUZ SYAHIRA 

 

3.2.4.3 Pendidikan 

Grafik 3.3 Pendidikan yang Sedang Ditempuh Responden 

 

Sebanyak 131 responden dari total 288 responden (45,5%) sedang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan 152 responden (52,8%) 

lainnya berada pada jenjang SMA sederajat. Sejumlah 5 kuesioner terdapat 

kesalahan pengisian. Beberapa perguruan tinggi dan SMA/SMK yang termasuk 

pada populasi survei antara lain :  

Tabel 3.2 Daftar Sekolah dan Perguruan Tinggi Peserta 

Utara Pusat Timur 
Perbanas Universitas Airlangga STESIA 
Universitas Muhammadiyah 

Surabaya 
SMA 6 ITATS 

ITS SMA 1 UPNV 
Universitas Dr Soetomo SMA 2 Universitas Surabaya 
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responden lainnya mempunyai pengeluaran per bulan sebanyak Rp 1.000.001 

hingga 2.000.000. Dan 1 responden mempunyai pengeluaran lebih dari Rp 

2.000.000 per bulan. 

3.2.4.5 Provider Responden 

Grafik 3.5 Provider yang Digunakan Responden 

 

Seperti yang bisa dilihat pada diagram batang di atas, 124 dari 288 

responden menggunakan Simpati (43,1%). Total pengguna Telkomsel yaitu 

sebanyak 50,7% responden yang merupakan hasil penjumlahan dari responden 

Simpati dan Loop. Hal ini menjelaskan bahwa Telkomsel pun populer di kalangan 

anak muda. Kemudian pada posisi kedua diperoleh provider lain-lain sebanyak 71 

responden (24,7%) dan 57 responden (19,8%) menempatkan XL pada urutan ke 

tiga. Lalu disusul IM3 yang tidak berbeda jauh dengan perolehan 54 responden 

(18,8%). Dan diikuti Loop dan Smartfren dengan perolehan 22 responden (7,6%) 

dan 14 responden (4,9%). 
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3.2.4.6 Analisis Pesaing T-Cash 

Grafik 3.6 Keakraban Responden Terhadap Merek (Familiarity) 

 

Pada pertanyaan ini responden tidak diwajibkan untuk menjawab. 

Sebanyak 188 dari 255 responden (73,7%) yang menjawab E-Banking adalah 

merek yang diingat ketika disebutkan kata Digital Payment. Kemudian diikuti T-

Cash sebanyak 20,4% atau 52 responden. Lalu pada peringkat ke tiga dengan 4 

responden (1,57%) oleh Master Card. Sedangkan Indosat Dompetku mendapat 3 

responden (1,18%), dan peringkat akhir oleh Rekpon CIMB dan XL Tunai 

sebanyak 1 responden (0,39%). 39 responden lainnya menyatakan tidak tahu. 

Pertanyaan „merek apa yang muncul dalam pikiranmu ketika mendengar 

digital marketing?‟ dapat mewakili variabel familiarity / rasa suka. Variabel ini 

dapat menunjukkan bahwa sebanyak 20,4% responden lebih akrab dengan produk 

T-Cash daripada merek lain pada lini digital payment. Orang lebih menyukai 

sesuatu yang familier sehingga merek yang akan dibeli adalah merek yang telah 

familier dalam benak konsumen. Namun apabila Telkomsel ingin agar lebih 

banyak orang familiar terhadap T-Cash, maka promosi harus dilakukan secara 

intensif supaya apabila target konsumen tidak melihat promosi pada satu waktu 
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dapat menyaksikan pada waktu lainnya. Dengan begitu lebih banyak target 

konsumen yang mengetahui promosi. 

Selain variabel familiarity, pertanyaan ini dapat merepresentasikan 

variabel mempertimbangkan sebuah merek. Karena banyaknya digital payment 

saat ini, berada pada top of mind konsumen tidak lagi mudah.  Selain itu 

masyarakat saat ini dengan mudahnya mengakses internet sehingga dapat 

mengikuti perkembangan berbagai merek, mengetahui kelemahan serta kekuatan 

sebuah merek. Sehingga konsumen tak lagi dapat dikategorikan loyal dan tidak 

loyal. Namun menjadi loyalitas pasif dan aktif, dimana ketika loyalitas pasif, 

kesempatan semua merek sama dihadapan konsumen tersebut. Dan konsumen 

yang mempunyai loyalitas aktif adalah konsumen yang tidak mempertimbangkan 

merek lain. 

3.2.4.7 Kesadaran Merek T-Cash 

Grafik 3.7 Kesadaran Merek Responden tentang T-Cash 

 

Untuk mengukur kesadaran merek T-Cash pada responden, pertanyaan ini 

dapat mewakilinya. Mayoritas yang terhitung sejumlah 174 responden dari 288 
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responden (60,42%) menyatakan tidak mengetahui merek T-Cash. Dan sisanya, 

sebanyak 114 responden (39,58%) mengetahui merek T-Cash.  

Grafik 3.8 Tingkat Brand Recall/Recognition Merek T-Cash 

 

Pada pertanyaan ini sebanyak 216 responden diberikan bantuan (aided 

call) berupa logo T-Cash yang dicantumkan pada kuesioner, dan 72 responden 

lainnya tidak (unaided call). Namun keduanya menunjukkan hasil sama bahwa 

sebagian besar tidak mengetahui merek T-Cash. Yaitu pada kuesioner dengan 

bantuan (aided call) sebanyak 65% responden tidak mengetahui dan hanya 35% 

yang mengetahui merek tersebut sedangkan pada kuesioner tanpa bantuan 

(unaided call) sebanyak 59% responden tidak sadar merek T-Cash dan 41% 

lainnya menyadari. 

Untuk mengetahui tingkatan kesadaran merek konsumen, pertanyaan ini 

dapat dihubungkan dengan subbab 3.2.2.2 Analisis Pesaing T-Cash yang 

menunjukkan merek pertama yang muncul dalam pikiran konsumen (top of mind) 

pada kasus ini adalah lini digital payment. Yang kemudian menghasilkan 

tingkatan kesadaran merek seperti gambar di bawah ini. 
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Grafik 3.9 Tingkatan Kesadaran Merek T-Cash 

 

Responden yang berada di Top of Mind adalah responden yang memilih T-

Cash sebagai merek yang muncul dalam pikiran ketika disebutkan digital 

payment, yaitu sebanyak 52 responden (18,6%). Lalu pada tingkatan selanjutnya 

penulis menggabungkan antara Brand Recall dan Brand Recognition dengan 

alasan pertanyaan pada kuesioner kurang detail untuk mengetahui secara spesifik 

berapa banyak responden yang dapat dikategorikan pada brand recall maupun 

brand recognition. Persentase sebesar 21,53% diperoleh dari selisih antara 

responden top of mind dan unaware. Dan tingkatan paling bawah sebanyak 

60,42% atau 174 responden tidak tahu tentang merek T-Cash (unaware). 

Pada prakteknya, Telkomsel telah melakukan promosi berupa : 

1. Iklan di televisi, poster yang berisi diskon yang didapat apabila 

menggunakan T-Cash sebagai alat pembayaran dan pemberitahuan di 

merchant tempat promo berlaku serta daftar promo dan merchant pada 

website resmi Telkomsel.  

 

Top 

Of Mind 

18,6% 

Brand Recall/Recognition 

21,53% 

Unaware 

60,42% 
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Gambar 3.1 Contoh Iklan T-Cash di Televisi 

 

Sumber : https://digitalpayment.telkomsel.com/ 

Gambar 3.2 Contoh Poster T-Cash pada Merchant 

 

Sumber : google.com 

2. Promosi penjualan berupa potongan harga dengan periode 16 – 30 Juni 

2014. 
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Gambar 3.3 Contoh Promo T-Cash 

 

Sumber : google.com 

3. Acara dan pengalaman untuk memperluas kesadaran merek dan 

berinteraksi kepada masyarakat. 

Gambar 3.4 Contoh Poster Acara yang Diadakan di Bandung 

 

Sumber : https://digitalpayment.telkomsel.com/ 
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4. Bentuk promosi lainnya seperti pemasaran dari mulut ke mulut dapat 

terlihat dari jawaban sebagian besar responden yang memilih 

keluarga/teman sebagai sumber mendapat informasi tentang T-Cash pada 

subbab 3.2.2.5 Sumber Informasi. 

3.2.4.8 Positioning T-Cash 

Grafik 3.10 Respon Terhadap T-Cash 

 

Untuk mengetahui respon terhadap T-Cash, penulis menggunakan 

pertanyaan „Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar T-Cash‟. Dan hasilnya 

dapat dikelompokkan pada respon positif, negatif, dan netral. Sebanyak 59 

responden (54,6%) memberi respon positif ketika mendengar nama T-Cash. 

Sebaliknya, 9 responden (8,7%) lainnya merespon dengan negatif. Dan sebanyak 

40 responden (36,7%) memberi respon netral. Keseluruhan jawaban dapat dilihat 

pada lampiran. 

Pertanyaan ini diposisikan sebagai variabel „jangkar yang menjadi pengait 

asosiasi lain‟ pada teori Aaker. Dalam kasus ini, yang menjadi jangkar adalah T-

Cash dan asosiasi – asosiasi yang terikat pada jangkar adalah kepraktisan, karena 
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sebagian besar dari respon positif mengatakan bahwa T-Cash itu praktis. Maka 

ketika terdapat asosiasi „digital payment yang praktis‟ diharapkan T-Cash dapat 

muncul pada pikiran sebagian besar konsumen.  

3.2.4.9 Sumber Informasi 

Grafik 3.11 Sumber Mendapatkan Informasi Merek 

 

Pertanyaan ini diisi oleh 129 responden. Mayoritas mengetahui T-Cash 

dari iklan yang responden lihat yaitu sebanyak 55 responden (42,64%). Lalu 52 

responden (40,31%) lainnya mengatakan mengetahui T-Cash dari keluarga/teman. 

Sedang sisanya yaitu sebanyak 12 responden (9,30%) dan 10 responden (7,75%) 

megetahui dari media massa dan mencari tahu sendiri. Hal ini menunjukkan 

pengaruh iklan lumayan besar namun pengaruh lingkungan keluarga dan teman 

tidak kalah besar.  

Menurut variabel kesadaran merek, pertanyaan ini dapat dikategorikan 

pada variabel „Substansi/komitmen‟. Dalam variabel tersebut beberapa faktor 

yang meningkatkan kesadaran merek T-Cash adalah melalui iklan dan dan 

promosi dari mulut ke mulut.
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1 Simpulan 

PT. Telekomunikasi Selular mengeluarkan T-Cash sebagai jasa untuk 

mempermudah konsumen mengirim, menerima, membayar dan membeli dengan 

menggunakan uang elektronik. Terlebih dengan teknologi NFC konsumen tidak 

perlu bersusah payah mengeluarkan uang dari dompet, cukup menempelkan stiker 

NFC ke mesin lalu memasukkan kata kunci, maka barang sudah dapat diterima. 

Semua orang tentu menyukai kemudahan, namun produk tidak akan digunakan 

apabila konsumen tidak tahu bahwa produk tersebut ada. Maka, peran kesadaran 

merek sangat penting agar manfaat produk dapat dirasakan oleh konsumen.  

Berbagai promosi telah dilakukan agar masyarakat sadar akan adanya 

merek ini. Beberapa contoh promosi antara lain adalah iklan di televisi, poster 

yang diletakkan pada merchant T-Cash, promo potongan harga, hingga word-of-

mouth (WOM) oleh masyarakat yang tahu atau melalui konsumen pernah 

memakai produk. Untuk mengetahui apakah bauran promosi yang telah dilakukan 

berhasil, penulis melakukan survei. 

Untuk mengukur kesadaran merek T-Cash penulis melakukan survei 

dengan menyebarkan 290 lembar kuesioner kepada populasi siswa dan mahasiswa 

berumur 15 - 24 tahun yang berada di area Surabaya Timur, Utara dan Pusat. 

Hasil yang diperoleh yakni : 

1. Sebanyak 60,42% atau 174 responden tidak tahu tentang adanya produk T-

Cash. 

2. 21,53% atau 62 responden tahu bahwa produk T-Cash ada. Sebagian 

diingatkan dengan bantuan berupa logo T-Cash, sebagian lainnya tidak 

menggunakan bantuan. 
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3. 18,6% atau 52 responden lainnya memilih T-Cash sebagai merek pertama 

yang muncul pada pikiran ketika disebutkan digital payment. 

Peryataan diatas telah menjawab rumusan masalah pertama, „Apakah 

strategi promosi yang telah dilakukan Telkomsel memberi kesadaran merek T-

Cash pada konsumen?‟. Dan untuk rumusan masalah kedua „Apakah Telkomsel 

telah menerapkan variabel kesadaran merek?‟ dibahas pada paragraf selanjutnya. 

David A. Aaker, seorang pakar kesadaran merek telah merumuskan 

variabel-variabel untuk membentuk kesadaran merek. Beberapa pertanyaan 

kuesioner untuk mengetahui variabel yang telah ada pada T-Cash antara lain: 

1. Variabel jangkar yang menjadi pengait asosiasi lain dapat diwakili oleh 

pertanyaan „apa yang kamu pikirkan ketika mendengar T-Cash?‟. 

Sebagian besar responden yang tahu mengatakan bahwa T-Cash adalah 

produk yang praktis.  

2. Variabel familiarity / rasa suka diwakili oleh pertanyaan „merek apa yang 

muncul dalam pikiranmu ketika mendengar digital payment?‟. Sebagian 

besar menjawab E-Banking. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merek 

E-Banking masih berada diatas T-Cash. Dan asosiasi T-Cash belum begitu 

kuat. 

3. Variabel substansi / komitmen dapat diwakili dengan pertanyaan 

„darimana kamu tahu tentang T-Cash‟. Dan mayoritas menyatakan 

mengetahui T-Cash dari iklan. Tak jauh, sebagian lainnya mengetahui dari 

keluarga atau teman. 

4. Variabel mempertimbangkan sebuah merek dapat menggunakan 

pertanyaan „merek apa yang muncul dalam pikiranmu ketika mendengar 

digital payment?‟.   

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa Telkomsel telah menerapkan 

bauran promosi dengan baik, namun untuk meningkatkan dan mempertahankan 

kesadaran merek T-Cash, akan lebih baik lagi apabila iklan ditayangkan lebih 
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intensif serta berbagai bentuk promosi dilakukan sehingga kesadaran lebih tinggi. 

Atau dengan memaksimalkan variabel-variabel pembentuk kesadaran merek. 

4.2 Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis terkait dengan 

pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut : 

Bagi PT. Telekomunikasi Seluler: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran merek, Telkomsel dapat menerapkan cara 

promosi yang tidak banyak diterapkan oleh perusahaan lain. Dengan 

menggunakan promosi secara berbeda, masyarakat dengan mudah untuk 

mengingat pesan dari promosi T-Cash. 

2. Iklan yang ditayangkan secara terus menerus juga dapat meningkatkan 

kesadaran merek. Apabila seseorang tidak dapat melihat iklan di satu 

waktu, maka orang tersebut dapat melihatnya di waktu lainnya. 

Penayangan secara terus menerus juga dapat membuat pesan mudah 

diingat. 

Bagi Universitas Airlangga : 

1. Komunikasi antara Universitas Airlangga dengan PT. Telekomunikasi 

Seluler agar dijaga dan dipertahankan sehingga mudah membangun 

hubungan kerjasama yang baik. 
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LAMPIRAN 1 

LEMBAR PENGAJUAN PKL 
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LAMPIRAN 2 

SERTIFIKAT TELAH MELAKUKAN PKL 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 
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Foto Bersama Tim dan Pembina 
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LAMPIRAN 4 

‘Apa yang muncul di pikiran kamu ketika mendengar T-Cash?’ 

 

Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
Praktis 
praktis 
praktis 
praktis 
praktis 
praktis 
praktis 
praktis 

praktis 
praktis 
praktis 
praktis 
tidak populer 
tidak populer 
tidak populer 
Banyak diskon 
Banyak diskon 
tiket bioskop 
tiket bioskop 
bayar cepat 
Praktis, banyak promo 
Mudah 
Unik 
XXI 15.000 
kurang populer 
Praktis tapi belum 

populer 
Diskon 
Blm umum 
Kurang terkenal 
nonton bioskop 15rb 

tiap senin 
Biasa saja 
DISKON 

Praktis dan banyak 

promo 
Praktis. Memudahkan 

pengguna 
Pembayaran online 
Kurang populer di 

kalangan remaja 
praktis, banyak diskon 
sejenis e banking 
Terobosan baru 

pembayaran atas 

transaksi 
Ditempel dibelakang 

HP, digunakan untuk 

membayar dengan 

menggunakan Saldo 
Praktis 
Promo diskon. 
Nonton murah 
Belum banyak yg 

menggunakan dan 

paham 
Telkomsel Cash 
keren 
Untuk membayar 

transaksi 
Telkomsel e payment 
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Pulsa 
- 
biasa 
PROMO 
pembayaran pakai 

stiker 
Simpel 
berhubungan dengan 

telkomsel 
produk telkomsel 
Digitas payment 
bonus dan diskon 
telkomsel 
Ga tau 
mudah 
Tidak populer 
Money storage 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
digital payment 
digital payment 
alat pembayaran 
alat pembayaran 

tidak tahu 
??? 
simple 
diskon cepat mudah 
Transaksi 
Fitur Telkomsel 
pernah di sms 
kredit 
Uang 
Pembayaran Digital 
gampang 
melalui iklan 
pembayaran non tunai 
telkomsel 
mudah 
kurang paham 
online payment 
pembayaran lunas 
transaksi dengan 

layanan dari telkomsel 
belanja online 
kemudahan dalam 

bertransaksi 
kemudahan disetiap 

transaksi 
Kemudahan dalam 

transaksi 
bisa murah 
alat seperti kartu 

kredit 
murah 

Telkomsel Cash 
E-Money
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LAMPIRAN 5 

PERTANYAAN PADA KUESIONER 

 

Nama 

………………………………………………………………………. 

Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan  

Usia 

……………. tahun 

Nama Instansi dan Fakultas 

……………………………………………………………………….. 

Provider selular apa yang paling sering kamu gunakan? 

a. Simpati 

b. Loop 

c. IM3 

d. XL 

e. Smartfren 

f. Lain-lain …… 

Berapa pengeluaran kamu dalam 1 bulan? 

a. < 700.000 

b. 700.001 – 1.000.000 

c. 1.000.001 – 2.000.000 

d. > 2.000.000 
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Merek apa yang muncul dalam pikiranmu ketika mendengar Digital Payment? 

a. E – Banking  

b. T-Cash 

c. Indosat Dompetku 

d. XL tunai 

e. MasterCard 

f. Rekpon CIMB Niaga 

g. Lain-lain ….. 

Apakah kamu tahu T-Cash? 

a. Ya 

b. Tidak 

Apa yang muncul di pikiranmu ketika mendengar T-Cash? 

……………………………………………………………………………………… 

Darimana kamu tahu T-Cash? 

a. Keluarga/teman 

b. Iklan (poster, iklan TV, grapari) 

c. Media massa 

d. Cari tahu sendiri 
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LAMPIRAN 6 

BUKU LAPORAN PKL 
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LAMPIRAN 7 

LEMBAR PENILAIAN PKL 
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LAMPIRAN 8 

CATATAN KONSULTASI 
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