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TelkomFlexi adalah salah satu produk PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk 

(TELKOM)  dalam bisnis nirkabel. TelkomFlexi merupakan  telepon fixed-wireless 

yang menggunakan teknologi CDMA dan diposisikan sebagai  sarana berkomunikasi 

dengan harga murah. Dalam upaya meningkatkan layanan bagi pelanggan, perlu 

dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan survei mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 

tingkat kepuasan pelanggan TelkomFlexi kartu pascabayar? (2)Apakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? (3) Bagaimanakah segmentasi pelanggan 

TelkomFlexi kartu pascabayar dan (4) Bagaimanakah strategi perbaikan produk dan 

layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan :          

(1) Mengukur kepuasan pelanggan TelkomFlexi kartu pascabayar (2) Melakukan 

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan (3) 

Melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan aspek psikografis dan (4) 

Merumuskan strategi perbaikan produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis kepuasan pelanggan pada 

produk TelkomFlexi pascabayar di Bogor. Penelitian dilakukan sekitar dua bulan dari 

bulan Maret – April 2005 menggunakan metode survei. Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan metode stratified random sampling  dengan jumlah sampel 

sebanyak 170 responden.  

Konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa pengukuran kepuasan 

pelanggan dapat dilakukan melalui dimensi-dimensi penyusun kepuasan. Pada 

penelitian ini dimensi-dimensi penyusun kepuasan adalah  (1) product (2) tangibles 

(3) reliability (4) responsiveness (5) assurance (6) emphaty dan (7) price. Masing-

masing dimensi tersebut diukur dari atribut-atribut pembentuknya.  

Untuk menjelaskan pengaruh masing-masing dimensi terhadap kepuasan 

pelanggan serta untuk melihat hubungan antara peubah dalam pengukuran kepuasan 

pelanggan, maka digunakan pendekatan structural equation modeling (SEM). 

Analisis SEM memiliki keunggulan dalam mendeskripsikan keterkaitan-keterkaitan 

hubungan linier secara simultan peubah-peubah indikator, baik peubah indikator 

eksogen maupun peubah indikator endogen yang sekaligus melibatkan peubah-

peubah latennya.Untuk  meningkatkan validitas analisis pengembangan atribut, hasil 

analisis SEM digabungkan dengan hasil analisis Penalty-reward dan analisis 

Diagonal. Analisis Penalty-reward digunakan untuk mengelompokkan atribut 

berdasarkan hirarki kebutuhan pelanggan yang dikaitkan dengan kontribusinya 

terhadap kepuasan secara keseluruhan. Berdasarkan hirarki kebutuhannya, suatu 

atribut dapat dikategorikan sebagai atribut basic, performance atau excitement. 



 

Analisis Diagonal (Suharjo Split) merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengevaluasi efisensi dari layanan yaitu untuk menentukan apakah suatu layanan 

termasuk memadai, kurang memadai atau berlebihan. Selanjutnya, dalam melakukan 

segmentasi pelanggan digunakan analisis Cluster dan analisis Biplot untuk 

mengetahui ciri dominan dari tiap segmen. Untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan digunakan indeks kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index).  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Indeks Kepuasan 

Pelanggan TelkomFlexi pascabayar di Kota Bogor adalah 63,5% (2) Faktor yang 

paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan adalah atribut-atribut 

dimensi product yang meliputi atribut jangkauan, kualitas sinyal, kualitas suara, 

kualitas SMS dan variasi handset (3) Pelanggan TelkomFlexi pascabayar terbagi atas 

tiga segmen yaitu Attention Seekers, Practicals dan Price Concerns. (4) Dengan 

memperhatikan hasil dari berbagai hasil uji analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini, prioritas peningkatan layanan atribut dibagi menjadi tiga prioritas. Atribut-atribut 

yang menjadi prioritas pertama dalam peningkatan layanan terdiri dari atribut 

jangkauan, kualitas suara, kualitas sinyal, kualitas SMS, variasi handset dan 

penyediaan call center. Prioritas kedua meliputi atribut kebersihan Plasa TELKOM, 

peralatan kerja pendukung, penampilan fisik petugas, kecepatan petugas 

menyelesaikan masalah dan tarif SMS. Atribut prioritas ketiga meliputi atribut 

ketelitian tagihan, informasi produk yang benar, tagihan yang mudah dimengerti, 

kemudahan Plasa TELKOM dijangkau dan kemudahan pembayaran. Atribut-atribut 

lain yang tidak termasuk dalam ketiga prioritas tersebut  cukup untuk dipertahankan 

kinerjanya.(5) Indeks Loyalitas Pelanggan TelkomFlexi pascabayar di Kota Bogor 

adalah 38,8% (6) Penelitian ini  membawa implikasi manajerial terhadap TELKOM 

sebagai provider TelkomFlexi untuk melakukan peningkatan layanan terutama pada 

dimensi product untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan layanan 

sesuai dengan voice of customers perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk 

menciptakan perusahaan yang customer-centric. 
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