
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan  mahasiswa Unika Soegijapranata  untuk 

menggunakan kartu GSM prabayar merk XL terdiri dari dari 3 faktor, yaitu : 

a) Faktor 1 

Faktor Harga dan Layanan XL . Faktor 1 terdiri dari beberapa pernyataan, 

yaitu : Saya menggunakan kartu XL karena bebas roaming, Saya 

menggunakan kartu XL karena harga kartu perdana murah, Saya 

menggunakan kartu XL karena pengisian pulsa variatif (dapat diisi dengan 

minimal Rp.5.000,00), Saya menggunakan kartu XL karena banyak yang 

menjual perdana XL (mall,warnet, counter handphone di pinggir jalan ). 

b) Faktor 2 

Faktor Tarif SMS yang ditawarkan. Faktor 2 terdiri dari 2 pernyataan, yaitu : 

Saya menggunakan kartu XL karena tarif SMS murah dan Saya menggunakan 

kartu XL karena varian tarif SMS yang ditawarkan. 

c) Faktor 3 

Faktor Tarif Telepon sesama Operator Murah. Faktor 3 terdiri dari 2 

pernyataan, yaitu Saya menggunakan kartu XL karena telepon gratis sesama 



operator dan Saya menggunakan kartu XL karena tarif telepon sesama 

operator murah. 

2. Faktor dominan yang menjadi alasan mahasiswa Unika Soegijapranata untuk 

menggunakan kartu GSM Prabayar Merk XL yaitu Faktor Harga dan Layanan 

XL . Faktor Harga dan Layanan XL dikatakan sebagai faktor yang paling 

dominan karena memiliki lebih banyak variabel didalamnya (4 variabel) 

dibandingkan dengan faktor 2 dan faktor 3. 

 

5.2  Saran. 

 Saran yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Harga dan Layanan XL  merupakan faktor dominan yang merupakan 

alasan mahasiswa Unika Soegijapranata untuk menggunakan kartu GSM 

Prabayar Merk XL , oleh karena itu sebaiknya pihak XL tetap 

mempertahankan layanan-layanan tersebut. Disamping itu pula pihak XL 

dapat mengadakan progam Member Get Member dengan cara konsumen yang 

telah menggunakan XL kemudian mengajak orang lain untuk ikut 

menggunakan XL. Pengguna kartu XL yang paling banyak mengajak orang 

untuk menggunakan XL akan diberikan hadiah, misalnya gratis 6 bulan pulsa 

nominal Rp. 50.000,00.  

2. Faktor lainnya, yaitu Faktor Tarif SMS yang ditawarkan dan Faktor Tarif 

Telepon sesama Operator Murah merupakan faktor-faktor yang juga 



mempengaruhi mahasiswa Unika Soegijapranata menggunakan kartu XL. 

Sebaiknya pihak XL tetap konsekuen terhadap tarif SMS yang murah, 

memperbanyak varian tarif SMS yang ditawarkan, telepon gratis sesama 

operator , tarif telepon sesama operator murah. Pihak XL juga dapat 

memberikan poin-poin hadiah setelah konsumen mengirim SMS dalam 

jumlah tertentu kepada semua operator yang nantinya dapat ditukar hadiah-

hadiah misalnya seperti voucher diskon 15% di toko buku tertentu selama 

kurun waktu yang ditentukan. 

3. Pihak XL mengadakan acara Dating Together sesama komunitas XL dengan 

menghadirkan artis-artis yang juga menggunakan XL dengan tujuan 

memperat rasa kebersamaan dan menciptakan loyalitas pengguna XL. Acara 

Dating Together juga merupakan sarana untuk mengemukakan  kelebihan dan 

kelemahan dari produk XL. 
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