
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Industri telekomunikasi selular di Indonesia terus mengalami 

perkembangan seiring dengan pertumbuhan pasar yang pesat. Saat ini pengguna 

jasa telekomunikasi selular diperkirakan telah mencapai dua puluh satu juta 

pelanggan atau sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang masih 

relatif sedikit ini mengindikasikan masih besarnya potensi pasar kartu selular di 

Indonesia yang perlu digarap dan merupakan kesempatan emas bagi industri 

telekomunikasi selular untuk terus berkembang. 

 Persoalan ini menjadi menarik kalau melihat bagaimana berbagai 

perangkat dan jasa komunikasi yang ada sekarang tersedia di masyarakat 

memberikan sebuah perspektif lain, yaitu komunikasi selular tidak hanya sekedar 

percakapan telepon saja tetapi sekaligus memberikan layanan multimedia. Tak 

mengherankan apabila sekarang ini komunikasi menjadi sebuah komoditas yang 

setara dengan komoditas pokok lainnya, serta adanya perubahan paradigma dalam 

perilaku orang dalam melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja dan pada 

siapa saja. 

 Meningkatnya pertumbuhan pasar telepon selular di Indonesia 

memberikan keuntungan tersendiri kepada perusahaan yang berbisnis di seputar 

alat komunikasi nirkabel ini, tidak terkecuali para operatornya. Setidaknya angka 

penetrasi dan pertumbuhan pelanggan telepon selular di Indonesia dari waktu ke 

waktu terus meningkat (Gambar 1). 
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Sumber: www.ictwatch.com/data 

Gambar 1. Grafik Perkembangan Pelanggan Telepon Selular 

 Jumlah pelanggan telepon selular ini diperkirakan akan terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2007 diperkirakan jumlah 

pelanggan telepon selular mencapai 32 juta orang (Gambar 2). Hal ini merupakan 

tantangan tersendiri bagi perusahaan operator kartu selular di Indonesia seperti 

Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo untuk dapat memperluas pangsa pasarnya, 

sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat antarperusahaan operator. 
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Sumber: www.ictwatch.com/data 

Gambar 2. Proyeksi Perkembangan Jumlah Konsumen Telepon Selular 
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 Pangsa pasar industri telekomunikasi selular di Indonesia saat ini dikuasai 

oleh Telkomsel. Telkomsel telah dapat melayani kurang lebih 52% pangsa pasar 

kartu selular di Indonesia dengan jumlah pelanggan sebanyak 10,7 juta (Tabel 1). 

Tabel 1. Jumlah Pelanggan Perusahaan Operator Selular 3 Tahun Terakhir 

PERUSAHAAN 

JUMLAH PELANGGAN 

2002 2003 
Hingga Maret 

2004 

PT Telekomunikasi Selular    

*) Pasca bayar HALO 923.000 960.000 1.070.000 

*) Pra bayar simPATI 5.088.000 9.504.000 9.630.000 

    

PT Indosat, Tbk.    

*) Pasca bayar MATRIX 198.263 320.000 350.000 

*) Pra bayar MENTARI 2.872.752 4.680.000 5.200.000 

    

*) Pasca bayar IM3 BRIGHT 40.000 40.000 40.000 

*) Pra bayar IM3 SMART 460.000 960.000 1.100.000 

    

PT Excelcomindo Pratama    

*) Pasca bayar X-Plor 40.000 87.000 97.500 

*) Pra bayar PRO XL 1.800.000 2.813.000 3.152.500 

Sumber: RISET SWA, 2004 

 Persaingan antarperusahaan operator selular pada awalnya mencakup area 

jangkauan. Telkomsel muncul sebagai kartu selular yang mempunyai area 

jangkauan terluas dengan menanamkan modal sebesar US$ 620 juta untuk 

membangun infrastruktur jaringan dan fasilitas lainnya. Sementara itu perusahaan 

pesaingnya telah mengikuti jejak Telkomsel, seperti Indosat yang menanamkan 

modalnya sebesar US$ 400 juta dan Excelcomindo yang menghabiskan dana 

sebesar US$ 200 juta untuk memperluas jaringannya (www.telkomsel.com). 

Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, saat ini setiap perusahaan operator kartu 

selular mempunyai jaringan yang hampir sama luasnya. Saat ini persaingan 

http://www.telkomsel.com/
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semakin ketat dengan adanya keinginan setiap perusahaan untuk terus 

memperluas pangsa pasarnya. 

 Keberadaan kartu selular pra bayar seakan menjadi sebuah peluang bagi 

pemakai ponsel maupun perusahaan operator. Kartu ini memudahkan konsumen 

untuk memilikinya karena tidak perlu menyediakan berbagai persyaratan 

administrasi seperti KTP, pasfoto, fotokopi kartu kredit dan sebagainya. 

Kemudahan lainnya, pelanggan tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya 

abodemen. Namun sebagai konsekuensinya, kartu pra bayar ini membuat operator 

selular tidak mengenal lagi pelanggannya secara pasti. Hubungan dengan 

pelanggan nyaris tidak ada, kalaupun ada hanya melalui customer service apabila 

ada keluhan dalam masalah pemakaian. Disamping kemudahan yang telah 

disebutkan di atas, hal lainnya adalah dalam proses pembelian kartu perdana pra 

bayar yang relatif mudah seperti halnya membeli kartu telepon saja. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Dalam mengisi pangsa pasar dan mempertahankan pelanggannya, 

Telkomsel dituntut agar dapat senantiasa memenuhi kepuasaan pelanggannya. 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah tingginya tingkat migrasi pelanggan 

khususnya pelanggan kartu selular pra bayar. Banyak pelanggan yang berpindah-

pindah kartu pra bayar, selain akibat dari semakin mudah dan murahnya untuk 

mendapatkan kartu perdana tetapi juga disebabkan oleh karena ketidakpuasan 

pelanggan terhadap kartu pra bayar yang pelanggan gunakan. Oleh karena itu 

kepuasan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan loyalitas para pelanggannya. 
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 Dengan melihat beberapa hal tersebut di atas, maka segala bentuk usaha 

dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa telekomunikasi 

harus benar-benar diupayakan agar mampu bersaing dengan perusahaan penyedia 

layanan jasa telekomunikasi lain yang memberikan jasa layanan serupa yaitu 

dalam bidang komunikasi selular, serta untuk memenangkan persaingan. Guna 

mengetahui apakah perusahaan telah berhasil memberikan kepuasan yang tinggi 

kepada pelanggannya, dibutuhkan suatu penelitian tentang kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan dan tingkat 

kepuasan pelanggan serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

membangun kepuasan pelanggan kartu selular pra bayar simPATI maupun faktor-

faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

 Telkomsel saat ini memiliki dua jenis kartu selular yaitu pasca bayar dan 

pra bayar. SimPATI merupakan salah satu jenis kartu selular pra bayar yang 

dimiliki Telkomsel. Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil demografi pengguna kartu selular simPATI? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa 

komunikasi selular pra bayar simPATI yang disediakan oleh Telkomsel? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan jasa telekomunikasi selular pra bayar simPATI? 

4. Strategi apa yang harus dijalankan oleh Telkomsel dalam usaha 

meningkatkan kepuasan konsumennya? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi profil demografi pengguna kartu selular simPATI. 

2. Menganalisis kepuasan pelanggan terhadap kinerja kartu selular pra bayar 

simPATI. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan kartu selular pra bayar simPATI. 

4. Merumuskan implikasi managerial yang terkait dengan peningkatan 

kualitas untuk kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kartu selular pra 

bayar simPATI. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak 

hanya bagi penulis, namun juga bagi perusahaan dan para pembaca umumnya. 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar secara 

praktis dengan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 

kuliah. Dengan penerapan secara langsung dalam suatu perusahaan 

diharapkan akan memperkaya wawasan penulis. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi Telkomsel dalam rangka menentukan strategi pengambilan keputusan 

mengenai pelayanan dan kinerjanya terhadap pelanggan. 

3. Dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam 

penggunaan kartu pra bayar simPATI. 
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1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini akan menganalisis tentang atribut-atribut kepuasan 

pelanggan dan bagaimana kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa 

telekomunikasi selular pra bayar simPATI di kota Jakarta serta membuat 

implikasi manajerial yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa 

tersebut. Penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan kepuasan 

pelanggan kartu selular pra bayar simPATI yang mencakup penilaian konsumen 

mengenai atribut-atribut kartu selular pra bayar simPATI yang dianggap penting. 

 

 

 




