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I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 

Telepon seluler menawarkan banyak manfaat dari hanya sekedar 

komunikasi suara. Telepon seluler dapat memberikan hiburan, meningkatkan 

status sosial, dan juga mengekspresikan status pemiliknya.  Bisnis telekomunikasi 

seluler telah mengalami perkembangan pesat sejak munculnya teknologi 

GSM/digital (global system for mobile communication)  yang mengembangkan 

kartu pra bayar (prepaid) dalam bisnis jaringan telepon seluler. Dalam waktu 

kurang dari 5 tahun sejak diluncurkannya pada tahun 1996, jumlah satuan 

sambungan seluler telah mencapai angka 6,2 juta SST (satuan sambungan telepon) 

pada 2001, mendekati populasi satuan sambungan telepon tetap (fixed) yang 

tercatat hanya 7 juta SST pada periode yang sama. Pada tahun 2003 jumlah 

pelanggan seluler telah melambung ke angka 18,5 juta pelanggan, jauh lebih besar 

dari populasi pelanggan telepon tetap.  
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Sumber : ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia) & Menkominfo (2006)  
 
Gambar 1.  Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Seluler 1996 -   

Februari 2006 
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 Gambar 1 menunjukkan perkembangan bisnis telekomunikasi seluler yang 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dilihat dari angka pertumbuhan 

pelanggan telepon seluler. Hasil studi PT. Telkom dan PT. Indosat pada tahun 

2000-2005 memperkirakan bisnis seluler akan tumbuh rata-rata 39% per tahun, 

namun pada kenyataannya, bisnis seluler tumbuh jauh lebih pesat, mencapai 

hampir 70% rata-rata per tahun sepanjang 2000-2005, dengan total pelanggan 40 

juta pada 2005.  

 
Sumber : PT. Telkom, Tbk (2006) 

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Pelanggan Telepon Tetap 

 
Sementara itu dalam bisnis telepon tetap terjadi pertambahan jumlah 

pelanggan namun pertumbuhannya sangat kecil (Gambar 2). Pada Juni 2005 

jumlah pengguna telepon tetap hanya sebesar 8.209.994 pelanggan, bertambah 

sebanyak 68.478 pelanggan atau tumbuh sebesar 0,84 % dibandingkan tahun 

2004. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada pertumbuhan pelanggan telepon 

tetap nirkabel berbasis CDMA. Semenjak diluncurkan pada tahun 2003 
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TelkomFlexi yang merupakan operator pertama yang menggunakan teknologi 

telekomunikasi berbasis CDMA mengalami pertumbuhan yang sangat besar. 

Hingga  akhir 2005,  pengguna  Flexi  telah mencapai  lebih dari  4 juta pelanggan  

(Gambar 3). Namun pada akhir 2006 pelanggan Flexi hanya tumbuh sekitar 100 

ribu pelanggan atau sekitar 2.8 persen. Hal ini dapat dimungkinkan karena masih 

terdapat kekurangan pada layanan seluler Flexi selain juga potensi pasar di daerah 

selain jabotabek yang belum terlalu dioptimalkan. Pertumbuhan pesat terjadi pada 

tiga merek seluler CDMA lainnya yaitu Fren, Esia, dan Starone. Pelanggan ketiga 

merek ini rata-rata tumbuh lebih dari 32 persen, bahkan pelanggan kartu seluler 

CDMA Esia tumbuh lebih dari 290 persen.  

Tabel 1. Grafik Pertumbuhan Pelanggan CDMA 

Sumber : *   Laporan Tahunan PT. Indosat, PT.Telkom, PT. Bimantara, PT. B-Tel (2006) 
  ** Laporan Tahunan PT. Indosat, PT.Telkom, PT. Bimantara, PT. B-Tel (2007) 
 

 
TelkomFlexi adalah layanan telekomunikasi berbasis CDMA yang 

menawarkan kemudahan mobilitas penggunanya dalam berkomunikasi namun 

tetap menggunakan tarif lokal layaknya telepon rumah. Layanan telekomunikasi 

ini hanya terbatas pada satu kode area saja. CDMA sendiri merupakan teknologi 

yang dikembangkan di Amerika dan dikenal sebagai teknologi seluler generasi 

ketiga (3G). 

Merek Kartu Seluler 
Tahun 

% Pertumbuhan 
2005* 2006**

Starone  271,158 358,980 32.4

Flexi  4,062,000 4,176,000 2.8

Fren  790,000 1,300,000 64.6

Esia  372,129 1,479,198 297.5
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          Sumber : Menkominfo 2006 
 

Gambar 3. Pangsa Pasar Seluler di Indonesia 
 
 

Secara keseluruhan operator yang mengusung teknologi GSM masih 

menguasai pangsa pasar seluler dan didominasi oleh tiga pemain besar yaitu 

Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo. Hal ini wajar karena tiga pemain besar ini 

telah terjun di industri seluler jauh sebelum CDMA ikut meramaikan industri 

seluler.  

 Sumber : PT. Telkom Tbk, Menkominfo, dan Bisnis Indonesia 2006 

Gambar 4. Pangsa Pasar CDMA di Indonesia 2006 
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Di dalam pasar telekomunikasi telepon tetap nirkabel, TelkomFlexi 

memiliki pangsa pasar yang paling besar yakni sebesar 88 %. Beberapa faktor 

yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan layanan CDMA ini diantaranya adalah 

penawaran tarif pulsa telepon yang relatif murah  layaknya telepon rumah serta 

handset yang juga relatif murah. Pada umumnya untuk meningkatkan penjualan, 

para operator menerapkan strategi (bundling), dimana nomor CDMA disertakan 

berikut dengan handsetnya, meskipun handset yang ditawarkan hanya memiliki 

fasilitas yang minim. Keuntungan dari penerapan strategi ini adalah selain mudah 

dalam melakukan penjualan karena berada pada satu paket, perusahaan penyedia 

handset akan lebih mudah melakukan penetrasi pasar karena pada umumnya 

handset yang dipaketkan belum menjadi merek yang terkenal di pasar Indonesia. 

Selain itu juga, faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan bisnis seluler, 

meliputi telepon tetap nirkabel antara lain adalah penyediaan konten dan fasilitas 

mengaksesnya sehingga menjadikan bisnis ini relatif lebih menarik dibanding 

bisnis telepon tetap (fixed).   

Terdapat dua lisensi dalam pengaturan usaha telekomunikasi yang 

mengadopsi teknologi CDMA, yaitu lisensi seluler dan Fixed Wireless Access 

(FWA). Perbedaan dari keduanya adalah cakupan atau area coverage dari jaringan 

yang digunakan. TelkomFlexi, Starone dan Esia menggunakan lisensi FWA yang 

berarti hanya terbatas pada satu kode area semisal hanya terbatas pada area 

Jakarta saja. Sedangkan lisensi seluler memungkinkan operator CDMA dapat 

meluaskan jaringannya hingga cakupan nasional bahkan internasional. Operator 

yang menggunakan jaringan ini adalah Fren dari Mobile-8.  
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Tabel 2. Nama Operator Seluler dan Teknologi yang Diadopsi 
No. Nama Perusahaan Teknologi Pemegang Saham 
1 PT. Telekomunikasi 

Seluler (Telkomsel) 
GSM PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), 

Singapore Telecom Mobile Pte of 
Singapore, Public 

2 PT. Excelindo Pratama GSM PT. Telekomindo, Asian Infrastucture 
Fund (AIF), Telekom Malaysia Berhard 
TM. 

3 PT. Indosat Tbk GSM/CDMA PT. Singapore Technologies Telemedia 
Pte, Ltd, PT. Indosat, Tbk 

4 PT. Bakrie Telecom CDMA2000 1X PT. Bakrie & Brothers Tbk 
5 PT. Moble-8 Telecom CDMA 2000 1X 

EV-DO 
PT. Bimantara Citra Tbk, PT. Centralindo 
Sakti Celluler, Qualcomm Celluler, PT. 
Dwimarga Dwiutama Asia Link B.V, Kore 
telcom Freetel (KFT) 

6 PT. Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 

CDMA 2000 1X Pt. Telkom Tbk, Singapore Telecom 
Mobile Pte of Singapore 

7 PT. Natrindo Telepon 
Seluler / Lippo Group 

DCS 1800/ 
GSM/WCDMA 

Maxis Communication Bhd, Lippo Group 

8 PT. Cyber Access 
Communication* 

GSM, CDMA Telecom Asia Orange (TA Orange) 

9 PT. Metrosel ** AMPS
No. Nama Perusahaan Teknologi Pemegang Saham 
10 PT. Telesera*** AMPS/CDMA  
11 PT. Mandara Seluler 

Indonesia/mobisel 
NMT 450 PT. Telkom, Brighton Corp Inc, Sojitz 

Corp, Deltone Stya Dinamika, Rajasa 
Hasanah Perkasa, Pilar Detatel, Dana 
Pensiun Telkom, Jan Darmadi, Inquam Ltd 
Indonesia, Poperty Java 

Keterangan :  
*)      Pemerintah c.q. Keputusan Dirjen No. 253/Dirjen/2003 8 Okt’03 memberikan     
         lisensi menyelenggarakan G3 kepada PT. Cyber Access Communication 
**)    Ambil Alih Mobile-8 akan melakukan migrasi teknologi ke CDMA 
***)  Diambil alih PT. Telkom, Multi Investama 
Sumber : ATSI 2006 (Asosiasi Telekomuniasi Seluler Indonesia) 

 Munculnya operator-operator selain PT. Telkom yang terjun pada bisnis 

telekomunikasi telepon tetap nirkabel membuat persaingan pada layanan CDMA 

semakin ketat. Sebagai contoh Bakrie Telecom yang dahulu dikenal dengan nama 

Radio Telepon Indonesia (Ratelindo), pada tahun 2004 memilih untuk 

menggantikan layanan telepon tetap berbasis radionya dengan layanan telepon 

tetap nirkabel berbasis CDMA dengan merek Esia. Pasar CDMA juga ikut 

diramaikan dengan munculnya pemain lama telekomunikasi seluler yang berbasis 

GSM yaitu StarOne dari Indosat. Masih besarnya potensi telekomunikasi 
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membuat grup Bimantara juga terjun di bisnis ini dengan operator bernama 

Mobile-8 melalui produk Fren meskipun menggunakan lisensi yang berbeda.   

Potensi yang besar dari bisnis telekomunikasi seluler terlihat juga dari 

perbandingan jumlah penduduk dengan penggunaan telekomunikasi seluler. 

Jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2006 adalah 

221 juta jiwa. Dengan jumlah pengguna telekomunikasi seluler sebesar 

48.202.113, maka teledensitas atau perbandingan jumlah pengguna telepon seluler 

dengan jumlah penduduk adalah 21 per 100 penduduk. Padahal menurut ITU 

(International Telecommunication Union), setiap peningkatan 1 % telekomunikasi 

suatu negara akan memberi kontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi 

nasional sebesar 3 %.  

 Persaingan CDMA tidak terbatas hanya pada teknologi sejenis namun juga 

bersaing langsung dengan teknologi seluler berlainan jenis yaitu GSM. Semakin 

baik dan handalnya teknologi yang digunakan oleh masing-masing operator baik 

yang menggunakan GSM maupun CDMA memungkinkan semakin cepatnya 

pertukaran data. Para operator GSM telah meningkatkan kemampuan kecepatan 

pertukaran datanya hingga memungkinkan seorang pelanggan dapat 

berkomunikasi dengan cara melihat langsung lawan bicaranya pada  handset.  

Kemampuan kecepatan pertukaran data ini sering disebut dengan istilah 

generasi ketiga (3G).  3G sendiri adalah generasi terbaru dari layanan seluler yang 

memungkinkan untuk melakukan transfer data dengan kecepatan tinggi, 

menyalurkan gambar video melalui jalur komunikasi (streaming video), bermain 

game secara online, pesan video, dan bahkan menyaksikan acara televisi. Namun 

sebagian besar pelanggan tidak mengetahui bahwa 3G adalah sebuah standarisasi 
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layanan telekomunikasi yang diberikan kepada teknologi berbasis CDMA. 

Layanan 3G sendiri pada saat ini sedang dalam tahap ujicoba, namun dari prediksi 

awal yang didasarkan pada beberapa faktor yaitu mahalnya harga handset serta 

tarif yang dikenakan oleh layanan ini akan menyebabkan tidak terlalu banyaknya 

pengguna yang akan memanfaatkan layanan generasi ketiga ini. 

Persaingan antara GSM dan CDMA dapat membuat konsumen untuk 

mendapatkan pelayanan seluler yang lebih baik. Lebih spesifik persaingan dalam 

bisnis ini dipicu juga oleh bagaimana operator menawarkan kemudahan bagi 

pelanggannya dalam memilih dan mendapatkan produk yang ditawarkan. Selain 

itu persaingan antara kedua teknologi seluler ini juga dipicu bagaimana operator 

dapat menyediakan aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan pada telepon seluler 

dan bermanfaat pada konumen.   

Beberapa hambatan yang terdapat di industri seluler  dipengaruhi oleh 

kebijakan pelanggan prabayar, karena registrasi akan menjadi hambatan 

psikologis bagi pelanggan dan calon pelanggan. Selama ini banyak pelanggan 

menggunakan kartu prabayar hanya karena membutuhkan pulsa yang sangat 

murah dibandingkan jika harus melakukan pengisian ulang.  

Hambatan lain dari penetrasi pasar yang dilakukan oleh operator CDMA 

adalah masih minimnya informasi yang didapat oleh pelanggan dan calon 

pelanggan mengenai teknologi CDMA tersebut. CDMA diasumsikan oleh 

pelanggan sebagai telepon yang hanya menawarkan tarif murah namun minim 

akan berbagai fasilitas. Sebagai contoh layanan 3G yang diadopsi oleh layanan 

seluler berbasis GSM dapat juga diterapkan pada operator CDMA, bahkan standar 

3G sendiri pada awalnya ditujukan kepada layanan seluler berbasis CDMA.   
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1.2 Identifikasi Masalah 

Merujuk pada latar belakang, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang dapat dituangkan ke dalam penelitian ini. Peluang bisnis 

telekomunikasi yang masih besar, dimana  teledensitas layanan seluler di 

Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 21 per 100 penduduk. 

Persaingan yang begitu ketat antar operator baik dalam teknologi sejenis maupun 

berbeda menuntut operator untuk merumuskan strategi bersaing yang tepat.  

Selain itu pengaplikasian teknologi seluler dan minimnya edukasi kepada 

para calon konsumen menjadi kendala bagi sebagian operator seluler CDMA 

dalam melakukan pengembangan dan penetrasi pasar untuk produknya. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya pengenalan dari kelebihan 

produk yang ditawarkan kepada calon konsumennya. 

Karena pasar memiliki keragaman konsumen baik dari sisi keinginan, 

pendapatan, lokasi serta sikap dalam memutuskan penggunaan suatu produk, 

maka penentuan segmen pasar perlu dilakukan agar produk yang ditawarkan dapat 

sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karena itu segmentasi dan targeting sebagai 

dasar dalam menetapkan strategi pemasaran menjadi hal yang penting dilakukan 

oleh masing-masing operator CDMA agar produknya dapat diterima oleh 

konsumen. 

 
1.3 Perumusan Masalah 

 Ketika pertama kali  CDMA masuk ke Indonesia untuk meramaikan 

industri telekomunikasi, para operator yang mengadopsi teknologi ini membidik 

para konsumen yang concern terhadap biaya percakapan dengan menawarkan tarif 

komunikasi yang murah. Jika dilihat dari murahnya tarif pulsa maka segmen yang 
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akan dituju oleh para operator ini adalah para segmen menengah ke bawah (low 

end), namun pada kenyataannya para operator lebih memilih kota-kota besar yang 

relatif konsumennya telah mapan untuk dibidik sebagai target pemasarannya. Hal 

ini wajar karena jika dilihat dari sisi bisnis, para konsumen yang berada di kota-

kota besar merupakan penyumbang besar bagi pendapatan operator.  

 Pertama kali muncul di pasaran, CDMA mencatat penjualan yang besar 

dan pada umumnya pelanggan yang menggunakannya adalah yang ingin 

mengontrol pengeluaran telekomunikasinya. Komunikasi tarif murah tersebut 

awalnya tidak diikuti oleh kinerja layanan yang baik. Banyak pelanggan yang 

mengeluhkan berbagai kekurangan dari CDMA diantaranya, sering terjadi drop 

call, jangkuan yang terkotak, sinyal yang buruk, dan sulit untuk melakukan 

sambungan. Seiring dengan berjalannya waktu kinerja masing-masing operator 

CDMA mulai ditingkatkan. Meskipun begitu penjualan CDMA tidak secepat 

penjualan produk GSM. Telkomsel yang mengadopsi teknologi GSM saat ini 

masih memiliki pangsa pasar terbesar di industri telekomunikasi seluler.  

Meskipun tarif murah telah menjadi kunci komunikasi yang handal bagi 

para operator CDMA namun masih banyak konsumen yang sulit beralih 

menggunakan CDMA atau setidak-tidaknya menggunakan dua layanan sekaligus 

yakni CDMA dan GSM. Hal ini terlihat dari penjualan handset GSM yang masih 

tetap besar jika dibandingkan dengan penjualan handset CDMA sendiri.  

Selain itu banyak konsumen yang hanya memposisikan CDMA sebagai 

telepon yang murah namun terbatas kepada sesamanya. Kurangnya pemahaman 

konsumen terhadap produk CDMA sendiri tidak ditanggapi secara benar oleh para 

operator. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih banyak 
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faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen beralih dan memilih layanan 

CDMA. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini, yaitu : 

1. Faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

memilih layanan CDMA, khususnya untuk layanan prabayar? 

2. Bagaimanakah segmentasi pelanggan CDMA khususnya layanan 

prabayar dilihat dari aspek psikografis dan demografis? 

3. Segmen manakah yang akan menjadi target potensial ? 

4. Bagaimanakah persepsi pasar terhadap layanan telekomunikasi seluler 

prabayar? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi atribut-atribut yang dipertimbangkan konsumen 

dalam memilih layanan CDMA. 

2. Mengidentifikasi segmentasi pelanggan layanan telekomunikasi 

berbasis CDMA berdasarkan aspek demografis dan psikografis serta 

kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih layanan komunikasi berbasis CDMA prabayar. 

3. Menentukan target pasar potensial dari segmen yang terbentuk. 

4. Memetakan persepsi pasar terhadap layanan seluler berbasis teknologi 

CDMA. 

5. Merumuskan rekomendasi strategi pemasaran dan pengembangan 

produk yang dapat dilakukan oleh operator CDMA di Kota Bogor. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini hasil yang diharapkan adalah : 

1. Bagi Penulis : Media untuk mengembangkan wawasan serta 

meningkatkan pengetahuan di bidang pemasaran dan perkembangan 

pada teknologi telekomunikasi. 

2. Bagi Operator Seluler CDMA : Sebagai bahan masukkan perumusan 

strategi pemasaran layanan prabayar khususnya di Kota Bogor. 

1.6 Ruang Lingkup 

Karena keterbatasan waktu dan tenaga, serta domisili peneliti yang berada 

di Kota Bogor maka penelitian ini dilakukan hanya pada produk CDMA prabayar 

dan persaingannya di layanan operator seluler berbasis GSM serta tujuannya 

untuk perumusan strategi pemasaran dan pengembangan produk CDMA di Kota 

Bogor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




