
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 .    Latar Belakang 

Pada masa persaingan bebas ini, ketika semua aspek kehidupan 

terus berkembang, konsumen semakin membutuhkan jasa telekomunikasi 

yang dapat mendukung aktivitasnya. Menurut survei International 

Telecommunication Union (ITU) atau Badan Telekomunikasi Internasional 

tahun 2002, bisnis telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu yang 

tertinggal jauh dibandingkan banyak negara di dunia. Penetrasi telepon 

sambungan tetap (fixed line) di tahun 2002 adalah 3,60 telepon untuk 

setiap 100 penduduk di Indonesia, sedangkan pelanggan seluler mencapai 

5,52 sambungan setiap 100 penduduk. Angka-angka ini jauh berbeda 

dengan penetrasi di berbagai negara tetangga, misalnya Malaysia, 

Singapura, Thailand dan juga RRC. Penetrasi telepon Indonesia hanya 

seperempat dari penetrasi rata-rata Asia seperti ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Perbandingan Indikator Telekomunikasi di Sejumlah Negara Asia 
Pasifik Tahun 2002 

Negara Fixed-line SST          
(Per 100 orang) 

Selular             
(Per 100 orang) 

Indonesia 3,6 5,52 
China (RRC)  16,69 16,09 
Malaysia 19,79 34,88 
Philippines 4,17 17,77 
Singapore 46,36 79,14 
Thailand 9,87 26,02 
Vietnam 6,85 2,34 
ASIA (rata-rata)  12,13 12,19 
Sumber: World Telecommunication Development Report 2003, ITU 2003  
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Berdasarkan data tersebut, tingkat penggunaan jasa 

telekomunikasi di Indonesia baik sambungan tetap (fixed line) maupun 

selular masih sangat rendah sementara pasar telekomunikasi di wilayah 

Asia, khususnya di Indonesia cukup besar. Terdapat dua masalah utama 

menyangkut penetrasi sambungan telepon yang rendah. Pertama-tama 

adalah topologi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di 

dunia, sehingga menghadapi tantangan besar dalam prasarana serta 

menciptakan keterhubungan antar pulau. Negara Indonesia yang terdiri 

lebih dari 17.000 pulau dengan lima pulau besar memerlukan usaha yang 

keras serta biaya investasi yang sangat besar untuk menyediakan kabel-

kabel dan prasarana komunikasi lainnya.  

Masalah kedua adalah penyebaran yang tidak merata dari sekitar 

220 juta penduduk Indonesia. Terbanyak dari penduduk Indonesia 

menghuni pulau Jawa dan Bali (60 persen atau 124 juta orang), 43,2 juta 

orang atau 21 persen adalah penduduk Sumatra, 5,5 persen bermukim di 

Kalimantan, 7,2 persen di Sulawesi, sedangkan sekitar 2,1persen berada 

di kepulauan Maluku dan Irian Barat/ Papua. Dengan angka-angka ini 

perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT 

Telekomunikasi Indonesia (Telkom), tidak berhasil memenuhi kebutuhan 

akan telekomunikasi bagi komunitas-komunitas kecil dan terpencil, bahkan 

juga tidak sepenuhnya berhasil untuk banyak lokasi di Jawa dan Sumatra. 

Teknologi satelit merupakan satu pemecahan yang layak 

dipertimbangkan dalam menyelesaikan tantangan pemenuhan kebutuhan 

telekomunikasi di Indonesia, karena memiliki jangkauan yang luas dan 
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bahkan dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Peluang dalam 

industri telekomunikasi Indonesia juga didukung oleh kebijakan 

pemerintah di industri telekomunikasi antara lain dengan dicabutnya hak 

monopoli PT Telkom sebagai operator tunggal dalam penyediaan layanan 

sambungan lokal dan SLJJ (SWA, 2003). Seperti yang tertuang dalam 

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 

secara jelas diatur pada Pasal 10 yaitu mengenai larangan melakukan 

praktik monopoli dan persaingan tidak sehat antarpenyelenggara 

telekomunikasi. 

Saat ini terdapat empat operator satelit di Indonesia, yaitu PT. 

Pasifik Satelit Nusantara (PSN), PT. Telkom, PT. Indosat dan PT. 

Mediacitra Indostar, yang melaksanakan penyiaran langsung ke rumah-

rumah dengan satelit. Sebagian besar dari transponder-transponder pita 

frekuensi C (C-band transponders) pada satelit-satelit Palapa yang 

beroperasi sekarang (B2R, B4, C1 dan C2) dioperasikan oleh PT Telkom 

dan PT Indosat. Sedangkan PT. Pasifik Satelit Nusantara (PT. PSN) 

memiliki transponder yang beroperasi pada pita frekuensi C extended baik 

pada satelit C-1 maupun satelit C-2. PT PSN juga ikut memiliki satelit 

Garuda-1, yang cakupan geografisnya meliputi sebagian besar dari Asia 

Tenggara dan daratan Asia. Satelit Garuda dirancang untuk menjalankan 

Jasa Satelit Bergerak (Mobile Satellite Service/MSS). 
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PT PSN berdiri sejak tahun 1991 sebagai perusahaan pelopor 

penyelenggara layanan telekomunikasi berbasis satelit swasta pertama di 

Indonesia, yang juga merupakan operator telekomunikasi. Sebelum 

beroperasinya PT PSN di Indonesia, harga satu terminal atau stasiun 

bumi masih terlalu mahal untuk memungkinkan perluasan jasa 

telekomunikasi secara besar-besaran ke wilayah-wilayah yang tidak/ 

belum terlayani (unserved areas) di Indonesia.  Produk PT PSN 

diantaranya adalah PASTI (Pasang Telepon Sendiri), sebuah layanan 

telepon tetap berbasis satelit, ByRU yaitu layanan telepon bergerak 

berbasis satelit yang terdiri dari ByRU R-190, ByRU Marine, ByRU Otosat 

dan BINA, sebuah layanan data komunikasi dengan teknologi V-Sat. 

Dengan visinya “To Serve the Unserved” atau “Melayani yang Tidak 

Terlayani”,  PT PSN menyediakan sarana telekomunikasi dan jaringan 

data komunikasi di berbagai daerah di Indonesia yang belum memiliki 

sarana telekomunikasi. Cakupan pemasaran produk PASTI meliputi Asia 

Pasifik, terutama menggarap segmen pasar khusus yaitu ceruk (niche 

market).  

PASTI selain dipasarkan secara komersil, juga digunakan dalam 

mendukung program pemerataan penggunaan telepon oleh pemerintah 

yaitu dalam program USO (Universal Service Obligation). PT PSN juga 

diminta oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk 

mengimplementasikan telepon satelitnya (PASTI) di berbagai Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) daerah terpencil di seluruh Indonesia. Pada 

tahun 2004, PT PSN membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 
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menyediakan layanan data dengan menggunakan PASTI dalam proyek 

Teknologi Informasi KPU untuk pengiriman data hasil perhitungan suara 

Pemilu 2004.  

 Sejak awal dipasarkannya produk PASTI pada tahun 2001, PT PSN 

berusaha untuk tetap eksis melayani kebutuhan telekomunikasi di wilayah 

pedesaan tanpa perlu merasa takut akan keterbatasan pengembangan 

bisnisnya. Melalui Tabel 2 di bawah, dapat diketahui pertumbuhan 

pelanggan PASTI sejak awal berdiri hingga akhir 2005. 

 

Tabel 2. Jumlah Pelanggan Produk PASTI 

Tahun Jumlah Pelanggan 
Baru 

Akumulatif Jumlah 
Pelanggan 

Pertumbuhan 
(%) 

2001 1.932 1.932 - 
2002 5.530 7.462 289 
2003 4.398 11.860 59 
2004 7.065 18.925 60 

2005 1.172 20.097 6 
Sumber: Data PT Pasifik Satelit Nusantara, diolah. 

 

Penyediaan teknologi satelit dan pelayanan diupayakan mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, PT PSN juga menyadari bahwa 

ada  keterbatasan-keterbatasan yang pada akhirnya membuat pelanggan 

merasa tidak puas dengan layanan PASTI. Beberapa kategori komplain 

(Tabel 3) yang disampaikan melalui Layanan Pelanggan PASTI 

mengindikasikan pihak manajemen perlu mengetahui sejauh mana 

kepuasan yang dirasakan pelanggan. 
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Tabel 3. Kategori Komplain PASTI Periode Tahun 2004 

Sumber: Data PT Pasifik Satelit Nusantara, diolah. 
 

 Memperhatikan kondisi tersebut, PT PSN perlu mencari alternatif 

strategi pemasaran yang sesuai untuk mempertahankan pangsa pasar 

yang ada saat ini serta meningkatkan pangsa pasar PASTI. Dalam upaya 

mempertahankan pangsa pasar, PT PSN perlu melakukan maintenance 

terhadap pelanggan yang ada saat ini. Salah satunya ditempuh dengan 

menjaga kualitas jasa PASTI untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

pelanggan. 

Strategi PT PSN selain untuk tetap fokus pada telekomunikasi 

berbasis teknologi satelit juga berorientasi pada pelayanan kepada 

pelanggan. PT PSN menyadari bahwa kualitas jasa PASTI sangat penting 

untuk dijaga. Apalagi kualitas jasa sangat mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan. Jika jasa yang dibeli sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen, maka akan terbentuk kepuasan dan 

sebaliknya akan timbul rasa kecewa jika kualitas yang diterima konsumen 

tidak sesuai dengan apa yang dibayarkannya. Akibatnya konsumen akan 

memutuskan hubungannya dengan perusahaan dan efek yang lebih buruk 

adalah menyampaikan kekecewaannya pada calon pelanggan lain.  

Kategori Komplain  Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des 

Network 1836 1244 1023 910 787 772 663 505 513 622 933 768 

Billing 246 218 208 177 159 151 140 155 133 131 94 177 

Marketing and Sales 176 213 173 135 102 85 55 59 63 67 58 140 

Product 255 307 353 269 129 122 195 145 123 136 124 136 

Service 124 79 45 23 32 31 36 27 30 31 185 134 

Administration 403 442 391 262 209 257 283 188 244 132 178 131 

Other 32 11 30 18 33 6 1 6 4 10 23 32 
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Kepuasan pelanggan merupakan hal yang harus terus diperhatikan 

dalam usaha mempertahankan pelanggan yang telah ada dan membuat 

loyal pelanggan tersebut. Dengan adanya rasa puas melalui pengalaman 

mengkonsumsi produk diharapkan pula diperoleh hasil word of mouth  

promotion melalui para konsumen, sehingga diharapkan melalui 

pelanggan yang terpuaskan dapat mempengaruhi pencapaian target 

pemasaran. 

 

1.2 .   Perumusan Masalah 

Produk PASTI yang dikeluarkan oleh PT PSN bukan hanya sebagai 

produk yang dikhususkan untuk memenuhi ceruk pasar akibat tidak dapat 

dijangkau penyedia jasa telekomunikasi lain baik yang berbasis selular, 

fixed wireless maupun fixed wireline. Namun, produk PASTI diluncurkan 

ditengah-tengah persaingan industri telekomunikasi dengan menawarkan 

keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan lain seperti wilayah cakupan 

yang luas hingga Asia Pasifik, sistem pentarifan yang sama untuk 

interlokal sejauh apapun jaraknya dan fleksibilitas dalam penggunaannya. 

Selain manfaat positif yang dialami pelanggan, di satu sisi terdapat 

keluhan dari layanan PASTI. Keluhan tersebut terdiri dari bermacam-

macam kategori baik mengenai produk PASTI itu sendiri, harga, layanan, 

distribusi produk, voucher, pembayaran, administrasi dan sebagainya 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 sebelumnya. 

 



 8

Permasalahan yang dialami pelanggan pada akhirnya akan 

mempengaruhi tingkat penjualan baik pada repeat customer maupun 

pelanggan baru.  Pelanggan yang kecewa tentunya tidak akan melakukan 

repeat order, berhenti berlangganan bahkan dapat mempengaruhi 

pelanggan atau calon pelanggan lain. Oleh sebab itu, PT PSN perlu 

menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan PASTI secara 

berkesinambungan.  

Melalui permasalahan yang diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

- Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan PASTI? 

- Bagaimana pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan PASTI? 

- Unsur apakah yang paling dominan dari setiap dimensi kualitas 

layanan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan PASTI? 

- Bagaimana alternatif strategi perbaikan kualitas layanan PASTI yang 

tepat untuk direkomendasikan kepada perusahaan dalam rangka 

memenuhi kepuasan pelanggan? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan PASTI  
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2. Menganalisis hubungan antara dimensi kualitas layanan PASTI 

terhadap kepuasan pelanggan dan menentukan unsur yang paling 

dominan dari setiap dimensi kualitas layanan 

3. Mengembangkan alternatif strategi perbaikan layanan PASTI sebagai 

masukan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pelanggan   

 

1.4. Manfaat 

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Manajemen 

Pemasaran, khususnya studi mengenai kepuasan pelanggan 

2. Menjadi referensi bagi peneliti di bidang studi kepuasan pelanggan 

dan penelitian di industri telekomunikasi 

3. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan perbaikan 

layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan  

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian dilaksanakan dalam ruang lingkup kajian kepuasan 

pelanggan PASTI dalam merekomendasikan alternatif strategi perbaikan 

layanan. Sedangkan tahap implementasinya diserahkan pada pihak 

manajemen perusahaan. 




