
I. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan dalam bidang pemasaran produk untuk mendapatkan pangsa 

pasar yang tinggi kini semakin ketat. Ketatnya persaingan tersebut ditambah pula 

dengan semakin kritisnya konsumen dalam menentukan produk yang akan 

dibelinya. Era globalisasi dan kecanggihan teknologi telah melahirkan the 

informed consumer, yaitu konsumen yang memiliki pengetahuan yang luas 

mengenai suatu produk karena kemajuan sarana informasi yang tersedia. 

Konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

Dengan demikian, kepuasan dan loyalitas pelanggan (customer satisfaction and 

loyality) menjadi faktor terpenting bagi perusahaan dalam pertumbuhan dan 

keberhasilan bisnisnya. 

 Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat dijadikan sebagai 

indikator kunci keberhasilan pengembangan perusahaan dan memprediksi 

kesuksesan di masa mendatang. Kepuasan dan loyalitas pelanggan akan 

mendorong pelanggan untuk menghargai hubungannya dan ingin terus 

menggunakan perusahaan tersebut, walaupun terdapat pesaing. Untuk mencapai 

kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memenangkan pasar, perusahaan harus 

melakukan kegiatan pemasaran yang tepat. 

 Aktivitas pemasaran yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kurang 

memahami pasar, pelanggan maupun pesaing akan cenderung membawa 

perusahaan ke posisi yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, perusahaan yang 

mengenal pasar, pelanggan maupun pesaingnya dengan baik akan lebih mudah 

dan efisien dalam melakukan serangkaian aktivitas pemasarannya, termasuk 

dalam mengkomunikasikan dirinya dan produk-produk yang dihasilkannya. 

 Promosi merupakan salah satu dari banyak aktivitas pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan akan mengeluarkan dana yang cukup 

besar untuk kegiatan promosi produk-produk yang dihasilkannya, dengan harapan 

memperoleh optimum return atas usaha tersebut, seperti peningkatan volume 

penjualan. Adanya peningkatan pada penjualan dapat diartikan sebagai hal yang 
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baik bagi perusahaan untuk tetap bertahan dan terus berkembang dalam industri 

yang digelutinya.  

Persoalan diatas juga terjadi pada bisnis internet service provider, terutama 

pada bisnis internet broadband GSM prabayar. Kartu seluler kini telah menjadi 

bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Penggunaan kartu seluler pun 

semakin meluas, tidak hanya terbatas pada komunikasi melalui telepon tetapi juga 

digunakan untuk komunikasi melalui internet. Masyarakat membutuhkan akses 

layanan internet mobile yang tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga internet 

berbasis seluler menjadi sebuah sarana yang penting dalam bidang komunikasi 

saat ini. 

 Selain jumlah pengguna yang semakin banyak, tingginya angka 

pertumbuhan internet di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh munculnya 

sejumlah internet service provider di Indonesia. Akibatnya, tingkat persaingan 

antar internet service provider menjadi semakin ketat. Industri layanan internet 

broadband memiliki 17 perusahaan yang bergerak sebagai operator telepon 

seluler dengan berbagai cakupan wilayah dan kelebihan teknologi yang 

dimilikinya. Persaingan dalam industri tersebut didominasi oleh lima operator 

seluler terbesar, yaitu Telkomsel, Indosat, Bakrie Telekom, Hutchison, dan XL 

Axiata. Sementara pangsa pasar industri telekomunikasi seluler tahun 2011 

tercatat didominasi oleh Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata masing-masing 

sebesar 48,1%, 22,0%, dan 18,4% (Usman dan Simanjuntak 2011). Setiap 

operator berusaha melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan daya saing 

dan menarik minat pelanggan, diantaranya dengan berlomba memberikan 

berbagai fasilitas untuk pelanggannya, mulai dari jaringan internet yang kuat, 

paket data unlimited dengan harga yang murah, serta variasi paket internet yang 

ditawarkan. 

 PT Telkomsel merupakan operator seluler terbesar dan pemimpin pasar 

dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia, dengan jumlah pelanggan 

secara nasional sebanyak 7,4 juta orang pada tahun 2011. Pertumbuhan pelanggan 

pada tahun 2011 meningkat sebesar 14% disertai dengan pertumbuhan pengguna 

layanan data sebesar 55% dibandingkan dengan tahun 2010. Tabel 1 menunjukkan 

tingkat penggunaan jasa telekomunikasi PT Telkomsel tahun 2010 dan 2011. 
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Sejalan dengan pertumbuhan pengguna layanan data tersebut, PT Telkomsel 

berupaya memastikan kemudahan dan kenyamanan akses komunikasi data 

internet yang mudah, terdepan, dan terpercaya melalui kartu internet prabayar 

Telkomflash (Annual Report Telkomsel 2011). 

Tabel 1  Tingkat penggunaan jasa layanan telekomunikasi PT Telkomsel 

Layanan Komunikasi Satuan 2010 2011 

Suara Juta menit 953 936 

SMS Juta SMS 763 771,5 

Data Tera bytes 63 107 

MMS Juta MMS 0,63 1 

Sumber: www.telkomsel.co.id (2011) 

Investasi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan 

purna jual, serta inovasi berbagai value added service merupakan komitmen              

PT Telkomsel untuk membawa masyarakat Indonesia ke dunia broadband.        

PT Telkomsel sampai saat ini telah sukses menggelar layanan broadband di lebih 

dari 46 kota dan memiliki target 100 kota besar di Indonesia sebagai broadband 

cities. Sementara inovasi layanan yang telah dilakukan PT Telkomsel, antara lain 

dengan memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk menentukan paket kartu 

internet prabayar Telkomflash yang dipilih, meliputi paket flash unlimited, paket 

flash time based, paket flash volume based, dan paket turbo (Annual Report 

Telkomsel 2011). 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Internal Data Telkomflash (2011) 

Gambar 1 Jumlah pelanggan kartu internet prabayar Telkomflash di wilayah 
Bogor periode Januari 2010 – Maret 2011 
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 Namun demikian, adanya persaingan  ketat dari operator seluler lain pada 

industri layanan internet broadband tidak dapat dipungkiri. Perang tarif antar 

operator seluler menyebabkan tingginya fenomena swing costumer, yaitu 

berpindah-pindahnya pelanggan dari satu operator seluler ke operator seluler 

lainnya. Gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna kartu 

internet prabayar Telkomflash di wilayah Bogor pada triwulan pertama tahun 

2011. Persaingan yang ketat tampak diberikan oleh kartu internet prabayar IM2 

yang juga memiliki peningkatan pengguna seiring dengan peningkatan pengguna 

kartu internet prabayar Telkomflash. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan 

kartu internet prabayar Telkomflash di wilayah Bogor, sehingga dapat dirumuskan 

strategi pelayanan yang tepat terkait dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

untuk pengembangan bisnis yang efektif dimasa mendatang. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Menurut Kotler (2002), pelanggan masa kini menginginkan kualitas dan 

pelayanan yang semakin baik, disertai dengan penyesuaian (customization). 

Keinginan pelanggan tersebut direspon oleh para operator telepon seluler, 

sehingga terjadi kompetisi bisnis yang terbukti menghasilkan produk-produk yang 

hampir tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam kualitasnya. Banyaknya 

pilihan membuat pelanggan cenderung tidak loyal terhadap satu produk tertentu. 

Selain itu, pelanggan juga dapat memperoleh informasi yang luas mengenai 

produk melalui internet maupun sumber informasi lain dengan mudah, sehingga 

lebih kritis dalam membelanjakan uangnya. 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor kunci yang perlu 

diperhatikan oleh suatu perusahaan agar dapat unggul dalam persaingan yang 

semakin ketat. Anggapan yang dibangun oleh banyak perusahaan bahwa dengan 

menguasai TOM (Top Of Mind) pelanggan, yang diikuti dengan pengakuan 

pelanggan atas kualitas produk akan dengan mudah memperoleh loyalitas 

pelanggan adalah tidak sepenuhnya benar (Sumarwan 2011). Oleh karena itu, 

banyak perusahaan dari berbagai jenis industri yang mengalokasikan 

sumberdayanya untuk mengukur dan memonitor kualitas, kepuasan, dan loyalitas 
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yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan kinerja, 

serta menemukan bahwa kualitas yang baik dan kepuasan pelanggan saja tidak 

cukup untuk mendapatkan loyalitas pelanggan (Olsen 2002).  

Tingginya tingkat migrasi pelanggan, khususnya pelanggan kartu internet 

prabayar, disebabkan oleh semakin mudah dan murahnya untuk mendapatkan 

kartu perdana tersebut, serta adanya ketidakpuasan pelanggan terhadap kartu 

prabayar yang digunakan (Keaveney 2001). Dengan demikian, kepuasan 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan loyalitas para pelanggannya. 

Kepuasan bersifat dinamis, artinya kepuasan dapat disebabkan oleh faktor 

yang berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Adanya tuntutan akan 

customization juga menunjukkan bahwa kebutuhan masing-masing pengguna 

kartu internet prabayar yang tidak sama ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

karakteristik dari pengguna kartu internet prabayar. PT Telkomsel harus dapat 

memahami perbedaan tersebut dan berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi 

keinginan masing-masing pengguna. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi keinginan tersebut akan mengakibatkan pelanggan kecewa, dan pada 

akhirnya akan menurunkan tingkat loyalitasnya. Oleh karena itu, identifikasi 

tingkat kepentingan dan kepuasan dalam setiap aspek layanan menjadi suatu hal 

yang penting untuk diketahui oleh PT Telkomsel untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah berhasil memberikan kepuasan yang tinggi kepada 

pelanggannya, serta memenangkan persaingan (Annual report Telkomsel 2011).  

Pemilihan wilayah Bogor sebagai tempat penelitian didasarkan pada asumsi 

bahwa wilayah Bogor merupakan daerah kerja PT Telkomsel yang memiliki 

sumbangan terhadap pangsa pasar (recharge share) diatas 35%, sehingga 

dianggap berprestasi dan mendapatkan sebutan sebagai Telkomsel Fortress. 

Wilayah Bogor juga memiliki reputasi yang baik dalam mempertahankan 

pasarnya dari tahun ke tahun sebagai market leader. Selain itu, wilayah Bogor 

merupakan salah satu kota yang dekat dengan DKI Jakarta, sehingga dianggap 

mampu merepresentasikan daerah perkotaan, dimana warganya memiliki 

mobilitas dan tingkat kebutuhan akan komunikasi yang cukup tinggi. Sementara 

pemilihan Kecamatan Dramaga sebagai lokasi penelitian dilakukan berdasarkan 
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jumlah pelanggan kartu internet prabayar Telkomflash terbesar di wilayah Bogor. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil pengguna kartu internet prabayar Telkomflash di wilayah 

Bogor ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna kartu internet 

prabayar Telkomflash di wilayah Bogor ? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu internet prabayar 

Telkomflash di wilayah Bogor ? 

4. Bagaimana hubungan antara tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu 

internet prabayar Telkomflash di  wilayah Bogor ? 

5. Apa implikasi manajerial bagi perusahaan dalam usaha peningkatan 

kepuasaan penggunaan kartu internet prabayar Telkomflash? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi profil pengguna kartu internet prabayar Telkomflash di 

wilayah Bogor. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan terhadap pengguna 

kartu internet prabayar Telkomflash di wilayah Bogor. 

3. Mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu internet prabayar 

Telkomflash di wilayah Bogor. 

4. Mengukur hubungan antara tingkat kepuasan dengan loyalitas pengguna kartu 

internet prabayar Telkomflash di wilayah Bogor. 

5. Merumuskan alternatif strategi untuk peningkatan kepuasaan pengguna kartu 

internet prabayar Telkomflash. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan : penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi      

PT Telkomsel, khususnya Grapari Telkomsel Bogor yang menangani 

pemasaran kartu internet prabayar Telkomflash di wilayah Bogor, dalam 
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melakukan perbaikan layanan kartu internet prabayar Telkomflash untuk 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

2. Bagi penulis : penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dan 

peningkatan kemampuan analisis terhadap masalah-masalah praktis yang ada, 

khususnya di bidang pemasaran dan telekomunikasi. 

3. Bagi pembaca : penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk bidang 

manajemen pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan masalah kepuasan 

pelanggan dan loyalitas produk. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis kepuasan dan loyalitas 

pengguna kartu internet prabayar Telkomflash di Kecamatan Dramaga, Bogor. 

Adapun pengguna kartu internet prabayar Telkomflash yang dimaksud adalah 

seluruh pengguna yang berusia antara 17 hingga 55 tahun dan telah menggunakan 

kartu internet prabayar Telkomflash selama minimal tiga bulan. 
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