
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan telepon selular di Indonesia diprediksikan mengalami 

peningkatan dengan jumlah yang cukup tajam. Hal ini merupakan dampak  dari 

semakin ketatnya persaingan antar operator baik itu dari sisi penyedia jasa 

(provider) teknologi GSM ataupun CDMA, maupun  antar pembuat perangkat 

telepon selular. Operator telepon selular berlomba untuk memberikan fasilitas 

untuk pelanggannya mulai dari SMS gratis sampai dengan nilai isi ulang pulsa 

yang semakin kecil. Demikian pula para vendor pembuat telepon selular bersaing 

dengan banyaknya jenis telepon selular (hand set) yang harganya murah bahkan 

dapat dibilang sangat murah.  

Ada indikasi peningkatan pengguna telepon selular yang paling tinggi 

pada pengguna kartu prabayar. Hal ini disebabkan karena kartu ini mudah 

diperoleh dan tidak memerlukan dokumen dan persyaratan apapun untuk 

membelinya. Tidak demikian halnya dengan kartu yang menggunakan sistem 

pasca bayar, yang memerlukan berbagai dokumen untuk persyaratan, tidak 

langsung aktif dan terkesan mahal karena seolah terbebani dengan adanya biaya 

abudemen. Saat ini operator telepon selular sudah menyediakan juga suatu sistem 

pasca bayar yang bebas abudemen. 

Operator yang saat ini beroperasi di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk 

system Prabayar GSM adalah Telkomsel dengan merek dagangnya Simpati dan 

Kartu AS, Indosat dengan Mentari dan IM3 sedangkan  Execlcomindo dengan 

kartu Bebas dan kartu Jempol. Telkomsel yang mengklaim dirinya sebagai 

operator GSM terbesar dari sudut teknis dengan dukungan 5.700 BTS (Base 
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Tranciever Station) mampu menjangkau seluruh kabupaten di Indonesia. Indosat 

yang melakukan merger antara Satelindo dan IM3 saat ini sedang gencar-

gencarnya melakukan promosi “Sinyal Kuat Indosat” menjadi operator kedua 

terbesar setelah Telkomsel. Terakhir adalah Excelcomindo yang menguasai 

pangsa pasar terkecil dan beroperasi hanya dibeberapa daerah dan kota-kota besar 

saja. 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah tingginya tingkat migrasi pelanggan 

khususnya pelanggan kartu prabayar. Banyak pelanggan yang berpindah-pindah 

kartu prabayar. Hal ini didasari karena ketidakpuasan pelanggan terhadap kartu 

prabayar yang digunakannya dan harga perdana kartu prabayar lebih murah 

dibandingkan dengan melakukan pengisian ulang voucher. Sebagai contoh kartu 

perdana AS dengan Isi pulsa Rp 25.000 yang harga resminya Rp 25.000 di 

pasaran dapat diperoleh dengan kisaran harga antara Rp 13.500 sampai dengan   

Rp 18.000 untuk setiap unitnya. Demikian pula dengan tarif harga pulsa isi ulang 

Kartu AS dengan isi pulsa  Rp 50.000 dijual di pasaran dengan  harga Rp 53.000 

sampai dengan Rp 58.000 (sudah termasuk PPn).   

Banyaknya program–program marketing yang ditawarkan secara berkala 

oleh para penyedia jasa operator komunikasi selular misalnya pemberian fasilitas 

SMS secara gratis kepada sesama operator atau bebas berbicara secara gratis pada 

jam-jam tertentu membuat para pemakai kartu prabayar berpindah dari satu 

operator ke operator yang sedang berpromosi. Hal ini disertai dengan pindahnya 

suatu komunitas tertentu yang senang berkomunikasi dengan SMS ataupun 

komunitas yang senang berbicara gratis pada jam-jam tertentu apalagi dengan 

tidak dikenakan biaya sama sekali.  
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1.2. Pertumbuhan Pengguna Telepon Selular 

 Pertumbuhan pelanggan cukup besar  setiap tahunnya, bahkan pada tahun 

2005 ini diproyeksikan pengguna GSM mencapai lebih dari 38 juta orang. Pada 

Tabel 1. diperlihatkan porsi masing masing penyedia jasa telepon selular GSM. 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Selular GSM dan CDMA    

              di Indonesia (dalam ribuan) 

 

Operator 

Seluler  
2002 2003 

Growth 

2004* 2004** 

Growth 

2005*** 2002-

2003 

(%) 

2003-

2004 

(%) 

Telkomsel 6.010 9.300 54,7 14.800 16.145 73,6 19.060 

Satelindo 3.071 5.050 64,4 9.870 10.767 113,2 13.016 

Exelcom 1.679 2.850 69,7 4.700 5.127 79,9 6.444 

IM3 510 950 86,3 n.a n.a n.a n.a 

Mobile 8 0 50 - 120 131 161,8 270 

Telkom 

Flexi 
0 300 - 1.250 1.364 354,5 2.700 

Esia 0  0 - 90 98  0 400 

Star One 0  0 - 95 104  0 300 

Total 11.270 18.500  --- 30.925 33.736  --- 42.190 

Sumber: Riset Majalah Marketing (2004) 

n.a =Data Tidak tersedia 

Beberapa data  ber nilai nol adalah karena belum diluncurkan (launched) 

*) Jumlah pelanggan hingga September 2004 

**) Jumlah pelanggan hingga Desember 2005 

***) Proyeksi jumlah pelanggan tahun 2005 

 

Pada tahun 2005 Telkomsel  diproyeksikan akan memiliki pelanggan lebih 

dari 19 juta orang dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 70 persen. Telkomsel 
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sudah memiliki jaringan pelayanan yang baik keseluruh ibu kota kabupaten 

Indonesia. Dari kesiapan teknologi saat ini telah dilakukan uji coba telepon selular 

generasi ketiga  yang sering disebut dengan 3G.  

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Indosat dengan Satelindo dan IM3 

diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu 113,2 persen, ini 

dimungkinkan dengan adanya merger antara IM3 dengan Satelindo. 

Penggabungan ini membuat para pelanggan IM3 dan Mentari lebih leluasa untuk 

dapat saling mempergunakan fasilitas BTS (Base Transmiter Station) dengan 

kualitas jaringan yang lebih baik. Sedangkan Pro XL diproyeksikan akan 

mengalami pertumbuhan sebesar hampir 80 persen, Pro XL saat ini gencar dengan 

mengeluarkan aneka produk barunya dengan berbagai kemudahan tarif. Hanya 

kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan yang ada hanya di kota-kota 

besar saja. 

1.3 . Faktor Pendukung Pertumbuhan  

Pertumbuhan pelanggan di Indonesia dipicu oleh layanan prabayar yang 

mulai diperkenalkan sejak tahun 1998. Layanan prabayar  begitu terkenal di 

Indonesia karena memungkinkan operator selular mengatasi resiko kredit macet 

yang meningkat karena krisis ekonomi dan kemudahan memiliki kartu prabayar 

tanpa memerlukan persyaratan apapun.  

Disamping itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri 

telekomunikasi di Indonesia secara umum adalah: Jumlah pemakai telepon masih 

sedikit, peraturan pemerintah, persaingan antar penyedia jasa telepon selular, 

perkembangan teknologi. 
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1.3.1. Jumlah Pemakai Telepon Seluler 

Penduduk Indonesia yang menggunakan telepon  baru mencapai sekitar 30 

juta orang dari seluruh penduduk yang berjumlah 200 juta atau  13,6 persen. Dari 

30 juta penduduk yang memiliki telepon, 22 juta diantaranya adalah pengguna 

telepon selular dan 8 juta telepon rumah (fixed line). Hal ini berarti bahwa 

peluang untuk melakukan penetrasi pasar komunikasi masih terbuka luas. 

Sumber : International Telecommunication Union, 2003 

Gambar 1. Kepadatan Pengguna Telepon Selular di Beberapa Negara Asia. 

 Dari Gambar 1  terlihat bahwa jika dibandingkan dengan beberapa negara 

Asia, penggunaan telepon selular di Indonesia terbilang masing sangat sedikit, 
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Indonesia berada sedikit diatas Vietnam, sedangkan Malaysia sudah cukup banyak 

pengguna telepon selularnya. 

1.3.2. Peraturan Pemerintah 

 Peraturan pemerintah sangat memegang peranan penting dalam 

mendukung perkembangan industri telekomunikasi nasional. Pemerintah 

tampaknya masih memberi fasilitas istimewa pada operator tertentu, misalnya PT 

Telkom yang diberikan kesempatan untuk menyediakan layanan yang disebut Fix 

Wireless yang bisa dikenal dengan merek Telkom Fleksi. Pada dasarnya Telkom 

Fleksi adalah telepon selular dengan teknologi CDMA, Telkom mendapat lisensi 

dari pemerintah untuk menggunakan teknologi ini sebagai telepon rumah yang 

dapat dibawa dalam kota. Jadi secara teknis Telkom Fleksi adalah telepon selular 

biasa namun dari segi regulasi dan tarif  Telkom Flexi diposisikan sebagai telepon 

rumah. Dari sinilah muncul perbedaan perlakuan yang amat mencolok jika 

Telkom Fleksi dibandingkan dengan telepon selular lain baik dengan sesama 

CDMA apalagi dengan telepon selular yang berdasar sistem GSM. Pada 

peluncuran telkom Fleksi  hanya dapat digunakan pada kota tertentu saja sesuai 

dengan kode SLJJ (prefix) dimana kartu Fleksi diterbitkan, saat ini sudah muncul 

Fleksi combo yang dapat digunakan dibeberapa kota-kota lainnya setelah 

melakukan pendaftaran tertentu. Ini membuktikan memang ada perlakukan 

istimewa dari pemerintah pada PT Telkom. 

1.3.3 Persaingan Antara Operator 

 Persaingan yang terjadi antara penyedia jasa operator telepon selular GSM 

terus meningkat. Ini terlihat dari kecenderungan semakin murahnya harga kartu 
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perdana, perang tarif dan beragam fasilitas yang diberikan. Bebeberapa tahun 

yang lalu harga kartu perdana prabayar GSM bisa mencapai ratusan ribu rupiah, 

saat ini hanya sekitar Rp. 25.000 untuk setiap kartunya, bahkan di pengecer 

beberapa merek kartu perdana dapat dibeli dengan harga di bawah harga 

bandrolnya. 

 Kondisi seperti ini dalam jangka pendek menguntungkan pemakai jasa 

kartu prabayar, namun di waktu yang akan datang bisa menyebabkan penyedia 

jasa telekomunikasi prabayar menjadi collapse dan akhirnya jika terus berlanjut 

hanya penyedia jasa yang punya sumber daya yang kuat saja yang menguasai 

industri ini.  

1.3.4 Perkembangan Teknologi 

Hal lain  yang mendorong peningkatan jumlah pengguna telepon seluler 

adalah perkembangan teknologi yang diimplementasikan oleh para operator dan 

produsen ponsel itu sendiri. Seperti diketahui, ponsel adalah produk yang sarat 

dengan teknologi. Produk ini bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari 

komunikasi, transfer data, SMS, MMS, GPRS, sampai aktivitas lain yang cukup 

rumit. Teknologi terkini yang sedang gencar di tawarkan adalah layanan Mobile 

Push Email, yaitu fasilitas yang memungkinkan pengguna Handphone tertentu 

mendapat email seperti menerima SMS. Pada teknologi yang lama pengguna 

Handphone bisa menerima email dengan cara melakukan browsing kesitus 

dimana email itu tersimpan. Dengan fasilitas Push Email maka pelanggan tidak 

perlu browsing untuk melihat ada kiriman email atau tidak. Email akan langsung 

diterima seperti menerima SMS.  
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Dengan demikian perkembangan teknologi, bisa menjadi pemicu 

pertumbuhan pengguna telepon selular karena adanya berbagai kemudahan yang 

bisa diperoleh.  

1.4. Identifikasi Masalah 

Pertumbuhan pengguna telepon selular yang demikian besarnya, membuat 

persaingan antar penyedia jasa operator komunikasi selular GSM di Indonesia 

semakin ketat. Semua operator berusaha untuk menjadi yang terbaik dan terus 

meningkatkan penguasaan pasar yang sudah dikuasainya. 

Perang tarif dan fasilitas yang diberikan pada pelanggan kartu prabayar 

juga demikian sengitnya. Tiap operator selular selalu berupaya untuk membuat 

beragam innovasi untuk menarik pelanggan baru. Hal ini menyebabkan terjadinya 

perpindahan dari satu operator ke operator yang  lain. Ketatnya persaingan ini 

juga mengakibatkan semakin murahnya kartu perdana prabayar. Jika 

dibandingkan dengan melakukan pengisian ulang kembali, pembelian nomor 

perdana baru lebih murah sehingga menyebabkan adanya fenomena kartu 

prabayar sekali pakai. Artinya setelah voucher pada kartu perdana habis maka 

pengguna kartu prabayar akan membeli kartu perdana baru. 

Walau pihak penyedia jasa telekomunikasi telah berupaya sedemikian rupa 

untuk menyediakan berbagai hal untuk kemudahan dan kenyamanan pelangannya 

dalam berkomunikasi, sering sekali terdengar keluhan dari pelanggan. Hal ini 

menandakan bahwa ada kesenjangan antara keinginan pelanggan dan yang 

diberikan oleh penyedia jasa komunikasi. 
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1.5. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

yang terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana segmentasi pelanggan kartu prabayar GSM berdasarkan aspek 

preferensi konsumen di Jakarta dan Bogor ? 

2. Bagaimana preferensi konsumen terhadap kartu prabayar GSM yang 

tersedia di pasaran? 

3. Bagaimana tingkat kepentingan atribut-atribut kartu prabayar GSM menurut 

konsumen yang berada di Jakarta dan Bogor ? 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisis segmentasi pelanggan kartu  prabayar GSM berdasarkan aspek 

preferensi konsumen di Jakarta dan Bogor. 

2. Menganalisis preferensi konsumen terhadap kartu GSM yang tersedia di 

pasaran. 

3. Merumuskan  alternatif perbaikan atribut produk kartu prabayar yang sesuai 

dengan keinginan pelanggan. 

 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

industri penyedia jasa operator telekomuniasi selular dalam rangka 

menentukan strategi pengambilan keputusan mengenai pelayanan dan 

kinerjanya terhadap pelanggan. 
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2. Dapat memberikan informasi kepada industri penyedia jasa operator 

telekomuniasi selular tentang faktor-faktor preferensi konsumen. 

3. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut dalam membuat produk kartu Prabayar 

GSM yang sesuai dengan selera konsumen di Jakarta dan Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




