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 Sejumlah analisis menyatakan bahwa investasi Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) mampu memberikan dampak besar kepada pertumbuhan 
ekonomi negara-negara sedang berkembang. Riset Bank Dunia (2009) 
menunjukkan setiap 10% peningkatan broadband dapat memicu pertumbuhan 
ekonomi 1.38% di negara berkembang. Fakta menunjukkan kontribusi yang lebih 
tinggi disbanding dengan kontribusi setiap 10% penetrasi ponsel terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 0.81% dan kontribusi setiap 10% penetrasi 
internet terhadap PDB sebesar 1.12%. Menurut Booz dan Company (2013) dalam 
Hatta (2012) broadband berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan daya 
saing negara, karena penambahan 10% penetrasi broadband dalam setahun 
berkorelasi dengan peningkatan 1.5% produktivitas tenaga kerja dalam lima 
tahun. Berdasarkan OECD (2009) dalam Hatta (2012) sepanjang kurun waktu 
lima tahun, rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun negara yang berada di 
urutan 5 teratas broadband lebih tinggi 2.2% dari negara di urutan 5 terbawah 
broadband. 

Investasi pelaku bisnis dan pemerintah semakin besar dalam pembangunan 
TIK di Indonesia, dan diharapkan hal tersebut dapat berkontribusi banyak dalam 
pertumbuhan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berkaitan dengan Visi dan Misi 
MP3EI 2025 bahwa PDB akan mencapai US$ 4.0 – 4.5 triliun, dan pendapatan 
per kapita sebesar US$ 14,250 – 15,500 (high income country) yang menduduki 
urutan terbesar ke-12 dunia, pengembangan mobile broadband diperkirakan akan 
meningkatkan produktivitas sebesar 0.4% di industri jasa dan 0.2% di manufaktur 
dengan total penambahan lapangan kerja sebanyak 327,000 (Raul 2012). 

Bisnis TIK di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal 
ini terlihat dengan berkembangnya bisnis internet services provider yang 
merupakan produk turunan dari bisnis telekomunikasi. Pertukaran informasi yang 
semakin cepat seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam era globalisasi 
akan berdampak pada semakin pentingnya peranan telekomunikasi. Teknologi 
Komunikasi dan Informasi (khususnya seluler), mulai diperkenalkan pada tahun 
1980-an dan tidak pernah terlintas bahwa selular akan mampu menyaingi jaringan 
telekomunikasi tetap (fixed telephone). Peluang besar bagi para produsen 
telekomunikasi seluler terlihat jelas dari semakin banyaknya perangkat 
telekomunikasi seluler yang digunakan di seluruh dunia dan produk turunannya 
berupa internet service provider. Kecanggihan teknologi dan perkembangan 
pengetahuan di era globalisasi saat ini telah melahirkan konsumen yang memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai suatu produk sehingga konsumen akan lebih 
pintar dalam memilih produk sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang 
diinginkan.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, 
seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses tanpa batas. Melalui aktifitas 
tanpa batas tersebut internet mampu menciptakan komunitas-komunitas unik 
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seperti friendster, facebook, chating, kaskus maupun twitter. Selain itu, 
berkembangnya aplikasi-aplikasi yang menuntut adanya koneksi internet juga 
mendukung perkembangan bisnis internet. Konsumen pada keadaan ini 
dihadapkan pada semakin banyaknya pilihan internet service provider dan 
berdampak pada semakin kompetitifnya persaingan antar internet service 
provider. Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan trend dunia digital di Indonesia. 

 
 Tabel 1.1 Trend dunia digital Indonesia 

 • 266 juta pelanggan handphone di tahun 2012* 
• Diproyeksikan untuk menjadi pasar 4 ponsel terbesar di dunia 

pada tahun 2013 

 • Jumlah pengguna Facebook 42.5 juta (tertinggi keempat di dunia) 
• 18% penduduk Indonesia memiliki akun Facebook 

  • Terdapat 5 juta blog yang aktif 
• 27 Oktober adalah Hari Blog Nasional 
• Kaskus merupakan forum komunitas online terbesar Indonesia (> 

4 juta pengguna) 

 • Jumlah pengguna Twitter 5.7 juta (tertinggi ketiga di dunia) 
• 15% tweets di dunia berasal dari Indonesia 

Berbagai sumber 
* Estimasi oleh Pyramid Research (2011) 

 
 Berkembangnya pengetahuan konsumen terhadap keberadaan sebuah 
produk menuntut produsen lebih kreatif dan inovatif. Berkaitan dengan hal 
tersebut, kepuasan dan loyalitas pelanggan (customer satisfaction and loyalty) 
menjadi faktor yang penting bagi perusahaan dalam mempertahankan 
pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan. Kepuasan dan loyalitas pelanggan 
dapat dijadikan indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai alat untuk melihat 
keberhasilan di masa yang akan datang.  

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkat kebutuhan, keinginan dan 
harapan dari pelanggan agar terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya 
pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band 1991). Kepuasan pelanggan 
juga mempengaruhi pendapatan perusahaan (Van der Wiele et al. 2002; Edvarson 
et al. 2000). Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 
dirasakan dengan harapan (Kotler 1997). Loyalitas pelanggan akan hadir pada 
saat pelanggan merasa puas setelah menggunakan jasa atau produk dari 
perusahaan tertentu termasuk produk internet service provider. Ketika kondisi ini 
terjadi, maka kecenderungan pelanggan akan terus menggunakan produk atau jasa 
tersebut. Kondisi ini tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu 
pelanggan yang loyal akan memberikan kontribusi positif bagi keuntungan 
perusahaan. 

Reichheld dan Sasser (2001) mengindikasikan bahwa kenaikan 5% dari 
loyalitas pelanggan dapat melipatduakan keuntungan sebuah perusahaan. Hal ini 
dikarenakan 70% penjualan berasal dari pelanggan loyal. Selain itu, dalam model 
kepuasan pelanggan (Mowen dan Minor 1998), pelanggan diasumsikan pertama 
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kali mengkonsumsi produk tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut, pelanggan 
mengevaluasi kinerja produk secara keseluruhan. Penilaian kinerja erat kaitannya 
dengan tingkat mutu dari produk tersebut. Persepsi mengenai mutu produk dapat 
dibandingkan dengan harapan pelanggan terhadap kinerja produk. Proses evaluasi 
terjadi pada saat pelanggan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang 
diharapkan. 

Konsumen yang loyal terhadap suatu merek memiliki ciri-ciri berikut : 
komitmen pada merek tersebut dan memiliki kedekatan emosional, berani 
membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan merek yang lain, 
akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain dalam melakukan 
pembelian kembali terhadap produk tersebut dengan tidak melakukan 
pertimbangan, selalu mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut, 
serta konsumen dapat menjadi juru bicara dari merek tersebut (Anderson 1996). 
Sumarwan (2004) menambahkan bahwa konsumen yang loyal akan menunda 
pembelian apabila merek produk yang ingin dibeli tidak tersedia atau habis. 

Naser et al. (1999) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan 
basis bagi keberhasilan perusahaan, terutama dalam kondisi persaingan yang 
ketat. Banyak penelitian empiris yang melakukan identifikasi faktor-faktor yang 
dianggap mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Naser et al. (1999) 
berpendapat bahwa kepuasan pelanggan tergantung pada kualitas suatu produk. 
Hasil penelitian Andreassen dan Lindstad (1998) membuktikan bahwa kualitas 
produk mempengaruhi tingkat kepuasan. Banyak pakar (Parasuraman et al. 1985; 
Anderson et al.1996) menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan penentu dari 
kepuasan pelanggan. 
 Kualitas pelayanan menjadi variabel kunci strategis dalam upaya 
organisasi untuk mencapai kepuasan dan hubungan jangka panjang dengan 
pelanggan, disamping menarik pelanggan baru. Menurut Parasuraman et al. 
(1985), ada lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa, yaitu bukti 
langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Suatu perusahaan harus 
mampu mengetahui pengaruh langsung dari pelayanan yang diberikan, namun 
tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi (Andreassen dan 
Lindestad 1998). Dimensi keandalan sering dipersepsikan paling penting bagi 
pelanggan jika dibanding dengan empat dimensi lainnya. 

Daya tanggap adalah dimensi kualitas pelayanan yang paling dinamis. 
Pelayanan yang tanggap dipengaruhi oleh sikap karyawan yang langsung 
berhubungan dengan pelanggan. Dimensi jaminan merupakan dimensi kualitas 
yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku karyawan yang 
berhubungan langsung dengan pelanggan dalam menanamkan rasa percaya dan 
keyakinan kepada para pelanggan. Dimesi empati merupakan ketetapan 
mempedulikan serta memperhatikan secara pribadi kepada pelanggan. Empati 
meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian 
pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. 
 Salah satu industri yang berkembang saat ini adalah industri 
telekomunikasi yang menyediakan layanan internet broadband GSM (Global 
System for Mobile Communication) maupun CDMA (Code Division Multiple 
Acces). Layanan internet menggunakan kartu seluler telah menjadi bagian dari 
gaya hidup masyarakat Indonesia. Kartu seluler tidak hanya digunakan sebagai 
alat komunikasi teks (short message service/ SMS) atau telepon sebagaimana 
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fungsi basisnya. Penggunaan kartu seluler sudah semakin meluas, dan digunakan 
untuk komunikasi melalui internet. Hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang 
membutuhkan akses layanan internet mobile yang tidak terbatas pada ruang dan 
waktu, sehingga internet berbasis seluler menjadi sebuah sarana yang penting 
dalam bidang komunikasi saat ini.  

Trend signifikan diperoleh melalui riset oleh Yahoo (2012) tentang 
perilaku pengguna internet di Indonesia. Selama dua tahun terakhir penggunaan 
kartu seluler di Indonesia menjadi penggerak utama pertumbuhan pengguna 
internet. Pertumbuhan internet juga dikaitkan dengan bergesernya demografi, 
yaitu grup dengan usia yang relatif tua (30-50 tahun) mulai ikut menggunakan 
internet di Indonesia. Awal pertumbuhan komunikasi di Indonesia didominasi 
oleh dua operator seluler berbasis GSM, yaitu PT Telkomsel dan PT Satelindo 
atau saat ini dikenal dengan Indosat Satelindo. Beberapa tahun kemudian hadir 
operator seluler dengan nama PT Exelcomindo Pratama (Ribhan  2007),  dan 
diikuti dengan munculnya berbagai operator lain seperti Mobile-8, Bakrie, Lippo, 
dan Hutchison CP Telecommunication (Hcp3). Diantara perusahaan tersebut 
bahkan ada yang mengeluarkan produk kartu prabayar lebih dari satu, baik yang 
bergerak dalam jaringan GSM maupun CDMA. 

Operator seluler di Indonesia pada awalnya mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat hanya dengan layanan SMS dan telepon. Hal ini disebabkan 
penggunaanya lebih praktis jika dibandingkan dengan penggunaan telepon tetap 
(fixed telephone). Telepon seluler sudah menggunakan teknologi nir kabel atau 
wireless dan dapat digunakan di dalam rumah maupun di luar rumah. Telepon 
seluler atau ponsel menjadi fenomena di masyarakat mulai pada saat kehadirannya 
menggantikan fungsi telepon tetap. Namun, seiring perkembangan zaman, semua 
provider seluler harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 
pentingnya layanan internet yang lebih praktis. Hal ini mengakibatkan terjadinya 
persaingan diantara provider seluler dalam penyediaan layanan internet atau 
bertindak sebagai internet service provider. 
 Pertumbuhan telekomunikasi CDMA di Indonesia dapat disimak dari 
minat para investor yang besar pada sektor ini, dapat dicermati melalui persaingan 
antara operator CDMA sebagai penyedia jasa internet service provider yang saat 
ini terbagi menjadi tiga pemain besar yaitu Smartfren, Fleksi, dan Esia. Hasil riset 
Suryadi (2012) menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan terhadap penyedia jasa 
internet paling tinggi adalah XL pada GSM dan diikuti oleh Smartfren Telecom 
pada CDMA. Hal ini dapat dilihat pada Table 1.2 dibawah ini.  
 
  Tabel 1.2 Indonesia net promoter score and net emotional value 2012    

kategori  internet service provider–mobile 
Peringkat NPS 2012 Peringkat NPS 2011 Merk 

1 - XL 
2 4 Smartfren 
3 1 IM2 
4 3 Telkomsel Flash 

    Sumber : Suryadi (2012)   
 

Persaingan operator seluler lain pada industri layanan internet broadband 
di Indonesia semakin ketat. Seperti yang disebutkan di atas, hal ini terjadi karena 
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keinginan pelanggan yang semakin spesifik yang diakibatkan oleh semakin 
cermatnya pelanggan dalam memilih sebuah produk. Secara nasional operator 
berbasis GSM masih menguasai pangsa pasar internet seluler dan masih 
didominasi oleh tiga pemain besar, yaitu Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo. 
Hal ini wajar karena tiga pemain besar ini telah masuk dalam industri seluler lebih 
dulu sebelum CDMA ikut meramaikan industri seluler. Gambar 1.1 dapat disimak 
mengenai market share operator telekomunikasi di Indonesia. 

 
 

 

 
Gambar 1.1 Market share operator telekomunikasi di Indonesia 

 

Gambar 1.1 menunjukkan terjadinya perubahan jumlah pelanggan pada 
tahun 2011 dan 2012 yang berdampak pada perubahan market share masing-
masing perusahaan.  Peningkatan dan penurunan jumlah pelanggan dari penyedia 
jasa internet service provider adalah salah satu dampak dari terjadinya 
perpindahan pelanggan (churn rate) dari satu produk ke produk yang lain 
(Andreassen 1994). Berdasarkan penelitian Govindaraju et al. (2011) dan Desi 
(2011), biaya mempertahankan pelanggan 5 kali lebih murah daripada 
memperoleh pelanggan baru, maka mempertahankan pelanggan dan mengurangi 
chun rate merupakan cara yang paling tepat dilakukan oleh perusahaan. Harga 
paket yang kompetitif antar operator merupakan salah satu faktor pemicu 
terjadinya churn rate yang tinggi dari satu operator ke operator lain. Hal ini 
terlihat dari data perpindahan pelanggan pada Tabel 1.3, yaitu pelanggan kartu 
internet service provider berbasis GSM banyak yang berpindah ke kartu internet 
service provder berbasis CDMA khususnya di wilayah Bogor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 
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Tabel 1.3 Perpindahan pelanggan kartu internet service provider di Bogor 

Kartu yang Terakhir Dibeli Kartu yang dibeli Proporsi yang pindah 

IM3 

CDMA 

11.50 
Mentari 13.77 
XL 20.46 
Kartu AS 7.98 
SimPATI 23.45 
Three 11.21 
Axis 10.23 
Lain-lain 2.35 
Sumber: Data Internal Smartfren (2012) 

 
Menurut Kim dan Yoon (2004) terjadinya churn pada pelanggan 

dipengaruhi oleh kondisi kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan yang 
diberikan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Barus (2007), pindahan pelanggan dalam menggunakan kartu 
internet service provider diantaranya dipengaruhi oleh jangkauan, kualitas dan 
sinyal.  

Pasar internet service provider berbasis CDMA di Bogor merupakan pasar 
terbesar kedua setelah Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari internal 
Smartfren, data online user dan average data usage (Mbps) CDMA di wilayah 
Kotamadya Bogor lebih tinggi daripada penggunaan di Kabupaten Bogor. Hal 
inilah yang menyebabkan mengapa Kotamadya Bogor disebut sebagai daerah 
Fortress bagi sejumlah operator telekomunikasi. Bogor memiliki tingkat 
perpindahan antar operator yang tinggi dari tahun ke tahun. Tabel 1.4 
menunjukkan perbandingan jumlah online user dan average data usage di 
Indonesia.  

 
Tabel 1.4 Perbandingan jumlah online user dan average data usage CDMA di 

Indonesia 

 Online User Average Data Usage (Mbps) 

Indonesia 

Sumatera Utara 37.984 1.786 
Sumatera Selata 40.067 1.564 
Jabodetabek 320.245 7.983 
Jawa Barat 119.078 1.934 
Jawa Tengah 176.065 2.986 
Jawa Timur 200.871 4.380 
Sulawesi + Kalimantan 29.093 567 

Jakarta + Jawa Barat 

Jakarta 270.064 6.861 
Bogor 487.000 1.220 
Bandung 5.053 951 
Outer Bandung 5.086 520 
Cirebon 1.453 102 
Sumber : Data Internal Smartfren (2012) 
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Rumusan Masalah 
 
 

Layanan telekomunikasi khususnya internet service provider telah menjadi 
sumber pendapatan baru bagi operator telepon seluler, sehingga berdapampak 
pada semakin jenuhnya pasar telekomunikasi kontemporer berupa SMS dan 
telepon.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui analisis 
profil pengguna kartu internet prabayar CDMA di tiga Mall di Bogor (Botani, 
Jambu Dua dan BTM). Mempelajari factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
pengguna kartu internet prabayar CDMA di tiga Mall di Bogor (Botani, Jambu 
Dua dan BTM). Menghitung nilai Net Promoter Score (NPS) kartu internet 
prabayar CDMA sebagai Internet Service Provider. Mempelajari hubungan antara 
tingkat kepuasan, loyalitas dan rekomendasi pengguna kartu internet prabayar 
CDMA di tiga Mall di Bogor (Botani, Jambu Dua dan BTM), dan implikasi 
manajerial bagi perusahaan dalam usaha peningkatan kepuasan penggunaan kartu 
internet prabayar CDMA. 

 
 
 

Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Melakukan indentifikasi profil pengguna kartu internet prabayar CDMA di 

tiga Mall di Bogor (Botani, Jambu Dua dan BTM). 
2. Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna 

kartu internet prabayar CDMA di tiga Mall di Bogor (Botani, Jambu Dua 
dan BTM). 

3. Melakukan analisis nilai Net Promoter Score (NPS) pelanggan kartu 
internet prabayar CDMA. 

4. Mengukur hubungan antara tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu 
internet prabayar CDMA di tiga Mall di Bogor (Botani, Jambu Dua dan 
BTM). 

5. Merumuskan alternatif strategi dalam usaha peningkatan kepuasan 
penggunaan kartu internet prabayar CDMA.  

 
 
 

Kegunaan Penelitian 
 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:  
1. Masukan bagi para peneliti (breeder) dalam merencanakan pengembangan 

strategi untuk perusahaan penyedia jasa internet service provider lebih 
lanjut. 

2. Masukan bagi pihak perusahaan penyedia jasa internet service provider 
CDMA (produsen) maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam 
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menentukan strategi pemasaran yang terbaik, dalam menghadapi kondisi 
persaingan di industri telekomunikasi yang semakin kompetitif. 

3. Sebagai bahan masukan dan informasi dan penelitian lebih lanjut bagi 
pihak yang berkepentingan.  

 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kepuasan dan loyalitas 
serta memberikan rekomendasi pada pengguna kartu internet prabayar berbasis 
CDMA, khususnya pengguna modem di tiga Mall di Bogor (Botani, Jambu Dua 
dan BTM). Aspek yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan 
pelanggan dan loyalitas pelanggan serta hubungannya dengan rekomendasi 
pelanggan. Adapun pengguna yang dimaksud adalah seluruh pengguna yang 
berusia diatas 17 tahun dan telah menggunakan internet prabayar berbasis CDMA 
(modem CDMA) minimal tiga bulan. 
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