
I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia dan arus globalisasi yang cepat, menunjukkan bahwa 

tantangan sektor telekomunikasi semakin bertambah. Karena kebutuhan 

masyarakat yang semakin maju dan semakin menuntut kemudahan, sehingga jarak 

dirasakan semakin dekat. Akhirnya perusahaan yang bergerak di bisnis 

telekomunikasi menyadari hal tersebut, sehingga mereka berupaya keras 

menciptakan infrastruktur yang mampu menyalurkan informasi secara cepat 

(Ramadhan et al., 1994). 

Menurut Herawati dan Halim (2008) Dalam keperluan mobilisasi, 

sekarang orang membutuhkan cara berkomunikasi yang praktis, yang bisa 

dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sehingga pada tahun 1980-an muncul 

telepon seluler. Telepon seluler mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

telepon rumah, yaitu bisa dibawa kemanapun kita pergi. Menurut Asosiasi 

Telepon Seluler Indonesia (2003) bahwa jumlah pelanggan telepon seluler di 

Indonesia diprediksikan akan selalu meningkat lebih banyak setiap tahunnya 

dibandingkan dengan kenaikan telepon tetap seperti terlihat pada Gambar 1. 

Adanya perkembangan teknologi telekomunikasi seluler yang sangat cepat 

Telkom melakukan suatu inovasi agar mampu bersaing di pasar yang kompetitif 

dengan menyediakan suatu layanan kombinasi antara fixed line dan wireless atau 

yang dikenal Fixed Wireless Access (FWA), yaitu TelkomFlexi. TelkomFlexi 

adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 

pada tahun 2003, berbasiskan CDMA (Code Division Multiple Access). 
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TelkomFlexi ditawarkan dalam beberapa varian untuk pelanggan prabayar (Flexi 

Trendy) maupun pelanggan pascabayar (Flexi Classy). Produk Flexi Home 

ditujukan untuk pelanggan yang menginginkan TelkomFlexi sebagai telepon 

rumah.  

 

 

Gambar 1. Prediksi Pertumbuhan Pelanggan Telepon Tetap dan Seluler Tahun  
   1998-2010 di Indonesia 

  
Secara keseluruhan operator yang menggunakan teknologi GSM masih 

menguasai pangsa pasar seluler. Hal ini terjadi karena GSM dipasarkan terlebih 

dahulu pada industri seluler sebelum CDMA. CDMA saat ini hanya menguasai 

market share 10% dari pangsa pasar. Pangsa pasar telepon seluler di Indonesia 

tahun 2007 dapat dilihat pada Gambar 2. Persaingan di industri seluler semakin 

ketat hal ini ditunjukkan semakin banyaknya investor yang masuk ke industri 
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seluler. Industri seluler saat ini harus lebih kreatif untuk mendapatkan bahkan 

mempertahankan pelanggan, karena semakin banyaknya informasi yang diperoleh 

pelanggan dari berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik maka 

pelanggan semakin kritis dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. 

 

 
Sumber: www.telkominfo.com (2007) 

 
Gambar 2. Pangsa Pasar Telepon Seluler Di Indonesia Tahun 2007 

 
Menurut Siregar (2007) meningkatnya pemain baru di industri seluler 

menunjukkan bahwa persaingan bisnis seluler di Indonesia semakin ketat. 

Persaingan tersebut ditambah dengan kritisnya konsumen dalam menentukkan 

produk yang akan dibelinya. Konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan. Teknologi yang semakin canggih dan era globalisasi 

telah melahirkan The Informed Consumer atau konsumen yang memiliki 

pengetahuan yang luas mengenai suatu produk dan hal ini disebabkan kemajuan 

sarana informasi yang ada.  



4 

 

 Menurut Telkom (2008) pada tahun 2007 Divre II dan Divre III (Jawa 

Barat dan Banten) mengalami penurunan pangsa pasar dari 68% menjadi 54%. 

Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan migrasi frekuensi dari 1900 Mhz 

ke 800 Mhz, migrasi frekuensi ini mengakibatkan sering terjadinya drop call dan 

suara menjadi tidak jernih. Tahun 2008 ini Telkom berharap dapat menaikan 

pangsa pasar kembali di atas 65%. Disamping itu Wiryanatha (2008) menyatakan 

bahwa churn rate Flexi masih sangat tinggi sekitar 30 hingga 40 persen dari 100 

persen persentase penjualan. Churn rate di wilayah tersebut (DKI Jakarta, Jawa 

Barat dan Banten) masih tinggi disebabkan kualitas sambungan Flexi yang belum 

bagus sehingga sering terjadinya drop call serta persaingan dengan operator lain 

yang cukup tinggi. Penurunan pelanggan CDMA Flexi juga terjadi di Kota Bogor 

pada tahun 2007, dapat ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Pelanggan CDMA Di Kota Bogor 
CDMA Jumlah Pelanggan Tahun 2006 

(Orang) 
Jumlah Pelanggan Tahun 2007 

(Orang) 
Flexi 52.490 43.448 
Esia 42.150 63.245 
Fren 11.133 14.827 

Starone 2.220 4.449 
Sumber: Gerai CDMA Di Kota Bogor (2009) 
 

Migrasi frekuensi merupakan program Telkom untuk memenuhi ketentuan 

Pemerintah yang diatur dalam PERMEN KOMINFO nomor 

01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang penataan pita 

frekuensi. Manfaat adanya perpindahan frekuensi, yaitu frekuensi yang lebih 

rendah adalah memiliki redaman atau hambatan yang kecil sehingga pada 

umumnya jangkauan sinyal frekuensi menjadi lebih jauh dan kuat sinyal menjadi 

lebih baik. Selain itu adanya perpindahan frekuensi yang lebih rendah 
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menyebabkan banyaknya merek dan variasi handset yang ditawarkan di pasaran. 

Menurut Edi Kurnia (2008) Telkom menargetkan akan menambah 3.000-3.300 

Base Transciever Station (BTS) pada 2008. Pada awal tahun 2008 telah memiliki 

1.900 BTS dan 645 BTS terdapat di wilayah Jakarta, Jabar, dan Banten.  

 Menurut Herawati dan Halim (2008), operator-operator CDMA pada saat 

ini dalam melakukan persaingan melakukan perang harga. Mereka menekankan 

pada tarif menelpon yang sangat murah. Oleh sebab itu konsumen tertarik untuk 

menggunakan kartu CDMA terutama prabayar karena sampai saat ini kartu seluler 

prabayar merupakan sebagai peluang bagi pemakai ponsel untuk memilikinya 

karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya abonemen. Selain itu dengan 

melakukan administrasi pada kartu prabayar tidak berhubungan langsung dengan 

pihak operator. Konsekuensinya di mana kartu prabayar ini tidak mengenal lagi 

pelanggannya secara pasti. Ketatnya tingkat persaingan yang ada, sewaktu-waktu 

pelanggan dapat berpindah ke penggunaan kartu CDMA prabayar yang lain jika 

ada pelayanan yang lebih baik. Menurut Wiryanatha (2008) adalah saat ini 85% 

pelanggan Flexi merupakan pengguna layanan prabayar, oleh karena itu 

pengetahuan mengenai kepuasan/ketidakpuasan pelanggan jasa telepon seluler ini 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena kepuasan pelanggan pada 

akhirnya akan membawa pada loyalitas terhadap merek/produk (brand loyalty) 

yang memberikan keuntungan jangka panjang kepada perusahaan (Siregar, 2007). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Pada saat ini pasar CDMA di Indonesia sekarang telah ditempati oleh 

tujuh operator, yaitu Telkom dengan produk Flexi, Bakrie Telecom dengan 
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produk Esia, Mobile-8 dengan produk Fren dan Hepi (produk terbaru), Indosat 

dengan produk StarOne, dan produk terbaru dari Sinar Mas Accesible Reliable 

Telecommunication dengan merek SMART, dan Sampoerna Telecom dengan 

merek Ceria. Masuknya pemain baru dan promosi dengan frekuensi banyak yang 

dilakukan oleh Operator CDMA lain, baik dari segi harga, kualitas, dan teknologi 

yang digunakan.  

Telkom juga melakukan komunikasi melalui iklan di berbagai media masa 

sehingga harapan pelanggan (consumer expectancy) menjadi sangat tinggi 

terhadap layanan TelkomFlexi, akan tetapi komunikasi belum sesuai dengan apa 

yang diterima oleh pelanggan. Akibatnya adanya keluhan dari para pelanggan 

dengan layanan dari TelkomFlexi, yaitu: sering terjadi suara kurang jernih, sering 

terjadinya drop call, kurangnya variasi handset, dan tidak sesuainya promo 

dengan yang didapatkan oleh pelanggan.  

 Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan Telkom secara 

berkesinambungan melakukan pebaikan-perbaikan layanan TelkomFlexi antara 

lain dengan meluaskan jaringan BTS, telah memindahkan frekuensi dari 1900 

Mhz menjadi 800 Mhz, handset yang dikeluarkan bervariasi dan telah bermigrasi 

ke frekuensi 800 MHz, dan memperbaharui ketidaksesuaian promo. Di mana hal 

tersebut dilakukan bertujuan agar pelanggan Flexi menjadi puas. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tingkat kepuasan pelanggan 

TelkomFlexi khususnya prabayar setelah dilakukan upaya-upaya peningkatan 

pelayanan oleh perusahaan. Hal tersebut penting bagi perusahaan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggannya.  
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 Menurut Chiou (2006) adalah kepuasan pelanggan terhadap produk atau 

jasa suatu perusahaan sering dilihat sebagai kunci agar perusahaan tersebut sukses 

dan memiliki nilai jangka panjang. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan dengan baik. Pelanggan yang puas akan 

melakukan pembelian kembali, bertahan terhadap tawaran yang kompetitif dan 

akan menceritakan hal yang baik (word of mouth). 

 Berawal dari beberapa fakta dan uraian di atas maka perlu untuk dilakukan 

penelitian tentang analisis kepuasan dan loyalitas pengguna kartu prabayar Flexi 

di Kotamadya Bogor. Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalah yang 

muncul adalah: 

1. Bagaimana segmentasi pengguna kartu prabayar CDMA Flexi di Kotamadya 

Bogor? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan dan tingkat loyalitas pengguna kartu prabayar 

CDMA Flexi di Kotamadya Bogor? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna kartu prabayar 

CDMA Flexi di Kotamadya Bogor? 

4. Bagaimana hubungan antara kepuasan dan loyalitas pengguna kartu prabayar 

CDMA Flexi di Kotamadya Bogor? 

5. Bagaimana merumuskan implikasi manajerial bagi Telkom dalam usaha 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi segmentasi berdasarkan demografi, usage, dan purchase 

habit pengguna kartu prabayar Flexi. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan dan tingkat loyalitas pengguna CDMA Flexi 

di Kotamadya Bogor. 

3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna 

kartu prabayar CDMA Flexi di Kotamadya Bogor. 

4. Menganalisis hubungan antara kepuasan dan loyalitas pengguna kartu 

prabayar CDMA Flexi di Kotamadya Bogor. 

5. Merumuskan implikasi manajerial bagi perusahaan dalam usaha 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak lain, antara lain: 

1. Memberikan informasi serta masukan kepada Telkom Kandatel Bogor 

mengenai kepuasan pelanggan kartu prabayar CDMA Flexi. 

2. Bagi penulis, penelitian ini akan bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu 

manajerial yang diperoleh selama studi dan untuk meningkatkan pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman praktis dalam bidang ilmu manajemen pemasaran. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian mengenai analisis kepuasan dan loyalitas pelanggan hanya 

dilakukan di Kotamadya Bogor yang meliputi enam kecamatan (Bogor Selatan, 

Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Timur, Tanah Sareal). Produk 

yang dianalisis dari Telkom hanyalah pengguna kartu prabayar CDMA Flexi 

(Flexi Trendy). 
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