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Pertumbuhan pengguna kartu GSM prabayar cukup besar  setiap tahunnya, 

bahkan pada tahun 2005 ini diproyeksikan pengguna GSM mencapai lebih dari 38 

juta orang. Besarnya pertumbuhan ini menyebabkan persaingan antar 

penyelengara operator telekomunikasi selular GSM, para operator berupaya untuk 

terus meningkatkan kinerjanya. Salah satu indikasi yang menunjukan persaingan 

yang ketat adalah semakin murahnya harga jual kartu perdana prabayar GSM. 

Penelitian ini bertujuan untuk: Melakukan segmentasi pelanggan kartu 

prabayar GSM berdasarkan aspek preferensi konsumen di Jabotabek, mengetahui 

perilaku konsumen dalam mempergunakan kartu prabayar dan mengidentifikasi 

serta menganalisis preferensi konsumen terhadap kartu GSM yang tersedia di 

pasaran. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan jumlah sampel 

sebanyak 197 responden yang terdiri dari 97  responden pelanggan dari kalangan 

umum (karyawan / wiraswasta / pegawai negeri sipil/ rohaniawan, dan lain-lain), 

50 responden mahasiswa dan 50 persen pelajar SMU/SMP  yang menggunakan 

kartu prabayar GSM yang berdomisili di wilayah Jakarta dan Bogor. Penarikan 

sampel secara convinience sampling, dengan menggunakan beberapa orang yang 

diminta mencari responden dari kalangannya. 

Riset preferensi konsumen dalam penelitian ini dibagi atas dua bagian, 

yaitu riset atribut dan riset pelanggan. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk riset pelanggan adalah: Metode Cluster dan CHAID yang 

digunakan untuk mensegmentasikan  pelanggan berdasarkan aspek-aspek 

psikografis, Analisis tabulasi silang digunakan untuk melihat hubungan antara 

variabel-variabel yang terdapat dalam kuesioner. Alat analisis untuk riset Atribut 

adalah analisis thrustone dan analisis korespondensi digunakan untuk melihat 

prioritas atribut yang dipertimbangkan pelanggan dan serta analisis korespondensi 

untuk melihat merek tertentu dengan asosiasinya. 

Dari penelitian diperoleh adanya indikasi bahwa kecendrungan 

berkomunikasi dengan mempergunakan SMS sudah hampir menyamai seringnya 

responden melakukan komunikasi dengan telepon. Mahasiswa dan pelajar adalah 

segmen yang paling sering mempergunakan SMS sebagai media komunikasi, ini 

karena tarif SMS  lebih murah dari pada telepon biasa, bahkan dengan adanya 

fasilitas gratis SMS membuat kecenderungan ini semakin besar. 

Analisis Cluster yang dilanjutkan dengan analisis CHAID  menghasilkan  

tiga segmen yaitu: Experience  (47,74 persen) dengan karakteristik dalam memilih 

produk selalu mencari produk dengan harga murah dan berkualitas tinggi, 

pemilihan jenis handphone yang digunakan sehari-hari sangat mempengaruhi 

prestise, menginginkan jasa operator telepon selular memiliki pusat layanan 24 

jam, dalam kegiatannya beraktifitas selalu menyukai hal-hal yang baru, dan selalu 



setuju dengan pendapat mayoritas. Segmen Character (11,17 persen) yang 

menonjol pada segmen ini adalah dalam menentukan produk yang dipakai lebih 

mementingkan mutu produk dengan konsekuensi  harga lebih mahal. Tidak selalu 

mengikuti pendapat mayoritas dalam menentukan pilihan.  Jenis handphone yang 

dipakai tidak terlalu penting dalam menentukan prestise. Segmen Character diisi 

oleh 70 persen wanita. Ini memberikan informasi bahwa para wanita memiliki 

karakter yang kuat dalam menentukan produk pilihannya. Segmen Traditional 

(41.12 persen). Bagi kelompok ini, harga adalah faktor penting dalam menentukan 

pilihan produk yang akan dipakainya, meskipun demikian kelompok ini juga ingin 

barang dengan kualitas yang baik. Bagi kelompok ini jenis handphone yang tidak 

terlalu menentukan prestise. Kelompok ini jarang berpergian keluar kota. 

Dari Hasil penelitian diperoleh bahwa  kartu yang paling sering digunakan 

para responden adalah Simpati/AS sebanyak 55 persen responden, kartu Mentari 

pada posisi kedua dengan 19 persen, berikutnya 13  persen responden 

menggunakan kartu IM3, Pro XL pada posisi terakhir dengan 13 persen.  

Sumber pengetahuan merek kartu prabayar GSM yang dipakai oleh 

responden dari televisi sebanyak 71 persen, informasi dari  teman (53 persen) dan 

toko handphone  (43 persen). Kontribusi informasi yang diberikan oleh teman dan 

Toko handphone sebetulnya masih dapat ditingkatkan lagi. Pihak penyelenggara 

operator jasa selular misalnya dapat mengadakan program semacam “member get 

member”, pelanggan lama yang telah menggunakan kartu GSM prabayar jika 

merekomendasikan temannya untuk menggunakan kartu yang sama akan 

mendapat reward tertentu misalnya bonus pulsa, bonus SMS atau perpanjangan 

masa aktif misalnya, dengan demikian efektifitas informasi melalui jalur 

pertemanan akan lebih nyata dalam meningkatkan jumlah pelanggan.  

Pengolahan data dengan analisis Thurstone memberikan informasi bahwa 

atribut jangkauan yang luas merupakan atribut utama yang sangat diperhatikan 

ketika responden melakukan pemilihan kartu GSM yang akan dipakainya. Pada 

analisis Hirarki kebutuhan atribut jangkauan yang luas adalah salah satu atribut 

yang termasuk dalam kelompok basic needs yang harus dipenuhi oleh 

penyelengara operator selular GSM. Atribut selanjutnya setelah jangkauan yang 

luas adalah Daya tangkap sinyal, ini berbicara tentang kemampuan suatu kartu 

menerima sinyal didaerah-daerah yang tertutup, didalam ruangan, basement  dan 

ruang yang banyak penghalangnya. 

Dengan analisis Asosiasi merek diperoleh kesimpulan Simpati dan Mentari 

dapat digolongkan pada satu kelompok yang tercirikan dengan jaringannya yang 

luas, sinyalnya yang kuat dan bebas roaming. Asosiasi merek Simpati dan Mentari 

sudah sesuai dengan kenyatannya karena Simpati memang telah menjangkau 

seluruh Ibukota Kabupaten, sedangkan Mentari setelah digabung dengan IM3 

maka  sinyalnya kuat dan Bebas Roaming. Kartu Pro XL Jempol dekat dengan  

murahnya voucher dan tarif SMS yang murah, ada layanan SMS Gratis, pada 

kenyataannya memang Pro XL itu adalah satu-satunya operator yang menjual 

voucher mulai dengan pecahan Rp 5.000. Kartu AS dan kartu IM3 memiliki 

asosiasi merek yang serupa yaitu adanya layanan SMS gratis, masa berlakunya 

pulsa lama, ada bonus, mudah didapat. Merek kartu IM3 asosiasi mereknya sangat 

kuat dengan ada fasilitas transfer pulsa. Brand asosiasi untuk Pro XL Bebas 

adalah pulsa murah dan irit. 



Pengguna kartu GSM prabayar menyatakan mereka lebih ingat pada iklan 

kartu yang dipakainya dibandingkan dengan iklan kartu yang tidak mereka pakai. 

Hal ini terjadi karena responden menggunakan kartu pilihannya karena melihat 

iklan atau disebabkan karena mereka menggunakan kartu tersebut lalu berupaya 

mengetahui iklannya. Responden pemakai kartu Simpati 75 persen menyatakan 

ingat akan iklan kartunya, ini berarti bahwa 25 persen pelanggan Simpati tidak 

mengingat dengan baik iklan Simpati. Dengan data seperti ini maka Telkomsel 

selaku pemegang merek kartu Simpati perlu memperbaiki metode iklannya agar 

lebih besar lagi persentasi pengguna Simpati yang ingat pada iklannya. Hal ini 

juga sama berlaku untuk merek-merek kartu GSM prabayar lainnya, perlu 

dipikirkan metode penyampaian iklan yang mudah diingat oleh para pengguna 

kartu mereka. 

Dari hasil penelitian maka dapat dirumuskan beberapa saran, untuk 

penyedia jasa operator selular yaitu: (1) Atribut-atribut utama yang menjadi bahan 

pertimbangan pelanggan dalam melakukan pemilihan kartu prabayar GSM yaitu 

Jangkauan yang luasan serta daya tangkap sinyal perlu diperhatikan dan terus 

dikembangkan. (2) Para penyedia jasa operator selular perlu membuat iklan yang 

menarik, dengan iklan yang efektif maka peluang bertambahnya jumlah 

pelanggan cukup nyata. (3)  Penyelenggara operator telepon selular perlu 

memberikan perhatian lebih kepada pelanggan lama, untuk meningkatkan 

loyalitas pelanggan pihak operator perlu membuat program-program 

memperhatikan pelanggan lama, misalnya dengan bonus rewards, potongan tarif 

percakapan, bonus SMS. (4) Untuk menekan biaya investasi pembangunan BTS 

bisa di lakukan dengan membuat kerja sama antar operator penyedia jasa telepon 

selular GSM, yang memungkinkan pelanggan yang berbeda operator dapat 

memanfaatkan fasilitas yang dimiliki operator yang lain. Dengan cara ini maka 

tidak perlu semua operator membangun BTS dilokasi yang sama, dengan 

perhitungan tarif tertentu (sejenis roaming misalnya, dinamakan jasa pengunaan 

fasilitas operator lain). 

Saran untuk pengguna kartu prabayar GSM adalah: (1) Konsumen perlu 

lebih teliti dalam memilih kartu prabayar yang akan dipergunakan,  sehingga kartu 

yang dipakai paling sesuai dengan pola penggunaannya. (2) Lebih kritis 

menyuarakan saran dan keluhan kepada pihak penyelenggara operator telepon 

selular, agar senantiasa mutu dan kualitas layanan kepada para pelanggan lebih 

baik. 

 

 

 

Kata Kunci : Kartu Prabayar GSM, Telkomsel, Satelindo, Excelcom, Kartu AS, 

Kartu SimPATI, Kartu Mentari, Kartu IM3, Kartu XL, Analisis 

Cluster, Analisis CHAID, Cross Tabulation, Analisis Thurstone, 

Segmen Psikografik, Segmen Demografik 

 

 

 

 

 

 




