
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lanskap bisnis telekomunikasi mengalami perubahan yang sangat cepat, tidak 

pasti dan turbulen baik dari sisi teknologi, regulasi, pasar maupun persaingan. Dari 

sisi teknologi terlihat munculnya fenomena konvergensi digital (digital convergence) 

yang ditandai oleh bersatunya teknologi pengolahan data (computing), teknologi 

content dan multimedia digital dan teknologi telekomunikasi. Konvergensi ini 

menjadikan batas-batas industri di ketiga sektor itu menjadi kabur dan tumpang 

tindih. 

Salah satu teknologi telekomunikasi di Indonesia yang mengalami fenomena 

konvergensi digital dan sangat menarik untuk diamati perkembangannya adalah 

teknologi seluler. Karena sifatnya yang praktis dan memiliki mobilitas tinggi, 

teknologi seluler tumbuh pesat dan banyak diminati pasar. Bahkan  Badan 

Telekomunikasi Dunia, International Telecommunication Union (ITU), melaporkan 

bahwa sejak tahun 2002 jumlah pelanggan telepon seluler secara global telah 

melampaui jumlah pelanggan telepon tetap.  Fenomena yang sama terjadi di 

Indonesia dimana pada akhir tahun 2002, jumlah pelanggan telepon seluler di 

Indonesia telah melampaui jumlah pelanggan telepon tetap dalam jumlah yang cukup 

signifikan yaitu sebesar 7,5 juta sambungan untuk telepon tetap dan pelanggan 

telepon seluler sebesar 11,5 juta pelanggan yang merupakan gabungan dari pelanggan 

pascabayar dan prabayar.   
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Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan industri seluler di 

Indonesia antara lain: 

1. Densitas pengguna telepon di Indonesia masih sangat kecil jumlahnya. Pada 

tahun 2004, dari 220 juta penduduk Indonesia, hanya 30 juta di antaranya yang 

sudah memiliki telepon, dengan komposisi sekitar 22 juta pengguna seluler dan 

delapan juta pengguna telepon tetap. 

2. Perkembangan teknologi yang diimplementasikan oleh para operator dan 

produsen telepon seluler. Seperti diketahui, telepon seluler adalah produk yang 

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

komunikasi, transfer data, SMS, MMS, GPRS dan aktivitas-aktivitas lainnya. 

3. Kebijakan pemerintah untuk membuka kompetisi yang akan mempengaruhi 

iklim industri telekomunikasi ke depan. 

Meningkatnya pertumbuhan seluler di Indonesia memberikan keuntungan 

tersendiri bagi operator telekomunikasi dan perusahaan yang berbisnis di seputar alat 

komunikasi nirkabel ini. Angka penetrasi dan pertumbuhan pelanggan seluler dari 

waktu ke waktu terus meningkat. Menurut perkiraan sepanjang 2002 – 2005 

pertumbuhan pelanggan telepon tetap diperkirakan hanya berkisar 10.7 % 

dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan pelanggan telepon seluler yang 

mencapai 25,7 % (TELKOM,2002) seperti terlihat pada Gambar 1. Fenomena ini 

menjadi arah atau trend  bagi bisnis yang bergerak di jasa layanan telekomunikasi. 

Trend peningkatan pengguna telepon seluler tersebut menjadi suatu peluang 

bagi PT Telkom untuk meningkatkan layanannya di tengah persaingan sektor 

telekomunikasi yang makin kompetitif dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
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Telekomunikasi No 36 tahun 1999 yang membuka kompetisi di sektor 

telekomunikasi. 
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           Gambar 1.    Prediksi pertumbuhan pelanggan fixed line dan mobile 2001-2010 

 

Agar mampu bersaing di pasar yang kompetitif dan dengan melihat arah 

perkembangan teknologi telekomunikasi maka TELKOM melakukan suatu inovasi 

dengan menyediakan suatu layanan kombinasi antara fixed line  dan wireless  yang 

dikenal dengan istilah fixed wireless. Produk yang diluncurkan TELKOM tersebut  

dinamakan TelkomFlexi yang berbasiskan teknologi CDMA (Code Division Multiple 

Access).  Hadirnya fasilitas telekomunikasi bergerak TelkomFlexi ini melengkapi 

pilihan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas telekomunikasi yang sebelumnya 

telah ramai dikuasai oleh empat operator telekomunikasi bergerak yang berbasiskan 

teknologi GSM (Global System for Mobile Communication). 

Dari sisi operator, pemilihan teknologi CDMA dilakukan karena teknologi 

CDMA memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknologi AMPS  
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maupun GSM  antara lain efisien dalam pemakaian lebar pita frekuensi (bandwidth), 

kualitas suara yang lebih baik, cakupan (coverage) yang lebih luas, biaya instalasi 

dan pemeliharaan per sambungan telepon rendah, time to market  yang cepat dan 

kemampuan berevolusi untuk layanan multimedia.  

Di sisi konsumen, keunggulan teknologi CDMA tersebut akan memberikan 

manfaat pada kualitas suara yang baik, cakupan  yang luas serta tarif yang lebih 

murah. Dilihat dari sisi tarif, TelkomFlexi memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

layanan seluler GSM karena fasilitas telekomunikasi terbaru ini menggunakan tarif 

pulsa rumah dan memiliki kemampuan seperti layaknya telepon seluler yang dapat 

digunakan di manapun sejauh masih berada di satu kode wilayah. Sistem penomoran 

pada TelkomFlexi mengacu pada sistem penomoran telepon tetap. 

Peluncuran produk baru dari TELKOM ini tentunya memberikan dampak 

terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan jasa telekomunikasi bergerak. 

Dengan adanya keunggulan dalam hal tarif yang relatif murah dibandingkan 

teknologi GSM, masyarakat memiliki pilihan untuk berkomunikasi dengan biaya 

murah untuk layanan komunikasi dasar seperti komunikasi suara dan SMS dan 

layanan multimedia seperti akses internet, MMS, video streaming dan layanan 

multimedia lainnya. 

Dilihat dari tingkat persaingan, produk TelkomFlexi masuk ke dalam pasar 

seluler yang oligopoli dengan tingkat kompetisi yang tinggi dan terdapat  potensi 

persaingan dengan masuknya produk sejenis dari operator lain. Seperti diketahui, saat 

ini ada beberapa operator yang bergerak di industri seluler. Berdasarkan teknologi 

yang digunakan, ada dua kelompok operator yaitu operator yang menggunakan 
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teknologi GSM seperti Telkomsel, Satelindo, Indosat IM3 dan Excelcom dan operator 

yang menggunakan teknologi CDMA seperti Fren, TelkomFlexi, Esia dan StarOne.  

Sedangkan berdasarkan lisensinya, operator seluler tersebut dibedakan atas operator 

dengan lisensi seluler nasional dan operator dengan lisensi  jaringan tetap nirkabel 

(fixed wireless ) yang memiliki daerah operasi lokal. Pertumbuhan jumlah pelanggan 

telepon seluler di Indonesia untuk tiap operator dapat dilihat pada Tabel 1. Tingkat 

kompetisi yang tinggi antar operator telekomunikasi mengharuskan TELKOM 

melakukan segmentasi dan mencari target pasar yang tepat untuk TelkomFlexi. 

Selanjutnya perlu dilakukan penawaran produk disesuaikan dengan karakteristik tiap 

segmen.  

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Seluler (GSM & CDMA)  

              di Indonesia (dalam ribuan) 

 

            Operator 2002 2003 2004 2005* 

Telkomsel 6.010 9.300 16.145 19.060 

Satelindo 3.071 5.050 10.767 13.016 

Excelcom 1.679 2.850 5.127 6.444 

Indosat IM3 510 950 - - 

Mobile 8 - 50 131 270 

TelkomFlexi - 300 1.364 2.700 

Esia - - 98 400 

Star One - - 104 300 

Total 11.270 18.500 33.736 42.190 

                 Sumber : Riset majalah Marketing (2004). 

                *) proyeksi jumlah pelanggan tahun 2005 

 



6 

TelkomFlexi ditawarkan dalam beberapa varian untuk pelanggan pascabayar 

maupun pelanggan prabayar.  Untuk pelanggan yang memilih sistem prabayar isi 

ulang disediakan Flexi Trendy sedangkan untuk untuk pelanggan yang memilih 

sistem langganan pascabayar disediakan Flexi Classy. Pengembangan produk terus 

dilakukan oleh TELKOM untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus 

berkembang. Produk seperti Flexi Combo merupakan pengembangan produk 

TelkomFlexi yang ditujukan untuk pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi lebih 

dari satu kota dan Flexi Home ditujukan untuk pelanggan yang menginginkan 

TelkomFlexi sebagai telepon rumah.   

Produk Flexi Classy merupakan kartu pascabayar dari TelkomFlexi yang 

menawarkan kenyamanan dan kecepatan akses komunikasi. Produk ini memberikan 

berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para pengguna layanan TelkomFlexi yang 

tidak ingin direpotkan oleh rutinitas isi ulang.   

Perbandingan antara jumlah pelanggan prabayar dengan jumlah pelanggan 

pascabayar pada kasus seluler GSM di Indonesia sangat menarik untuk diamati. 

Akibat perbandingan jumlah pelanggan prabayar yang jauh lebih tinggi dari jumlah 

pelanggan pascabayar menyebabkan tingginya fenomena swing customer  di bisnis 

seluler yaitu berpindah-pindahnya pelanggan dari satu operator ke operator lain. 

Menurut hasil survei Pyramid Research –Mobile Forecasts Asia Pacific 2002, 

pengguna prabayar di Indonesia sekitar 83 % dan sisanya sekitar 17 % pemakai 

pascabayar. Besarnya pelanggan prabayar memiliki konsekuensi bagi operator seluler 

yaitu operator seluler tidak mengetahui pelanggannya secara pasti. Beberapa operator 

besar seperti Telkomsel berusaha keras untuk melakukan migrasi pelanggannya dari 
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prabayar ke pascabayar karena pelanggan pascabayar menyumbangkan ARPU 

(average revenue per user) atau pendapatan rata-rata per pelanggan yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan pelanggan prabayar. Oleh karena itu, penelitian terhadap 

kepuasan pelanggan pascabayar  menjadi sangat menarik karena pelanggan 

pascabayar  merupakan andalan pendapatan dari operator. 

TelkomFlexi walaupun sangat potensial digunakan untuk peningkatan 

penetrasi telepon di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani oleh fasilitas 

telekomunikasi telepon tetap tetapi dalam peluncuran awalnya tetap berkonsentrasi di 

kota-kota besar seperti Jabotabek, Balikpapan, Batam dan Denpasar. Hal ini sangat 

wajar secara bisnis karena pelanggan-pelanggan di kota-kota besar merupakan 

penyumbang pendapatan operator yang paling besar.  Pelanggan di kota-kota besar 

memiliki mobilitas dan penggunaan sarana telekomunikasi yang tinggi sehingga  

perilaku pelanggan tersebut perlu mendapat perhatian dari penyedia layanan. 

Penelitian terhadap kepuasan pelanggan TelkomFlexi di Kota Bogor 

merupakan suatu upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di Kota Bogor 

sehingga perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan melakukan strategi layanan yang bisa meningkatkan kepuasan 

pelanggan sehingga diharapkan pelanggan memiliki kepuasan dan loyalitas tinggi 

terhadap produk TelkomFlexi.   
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1.2. Identifikasi Masalah 

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan teknologi nirkabel 

menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan pelanggan nirkabel dibandingkan 

dengan pertumbuhan pelanggan telepon tetap.  Hal ini menyebabkan banyak 

perusahaan yang terjun ke industri nirkabel atau yang lebih dikenal dengan industri 

seluler.  

TELKOM merupakan salah satu perusahaan yang ikut meramaikan industri 

nirkabel  dengan meluncurkan produk dengan nama (brand) TelkomFlexi. 

TelkomFlexi menggunakan teknologi CDMA (Code Division Multiple Access) dan 

memiliki keunikan karena merupakan  kombinasi antara telepon rumah dengan 

telepon seluler. Dalam hal penggunaannya, TelkomFlexi menggunakan biaya 

layaknya telepon rumah tetapi memiliki mobilitas seperti telepon seluler yaitu bisa 

digunakan di mana pun dalam satu kode area. Produk TelkomFlexi pascabayar 

dikenal dengan Flexi Classy.   

Di tengah banyaknya pilihan produk, merek dan harga  yang telah didominasi 

oleh perusahaan-perusahaan seluler GSM, TELKOM harus berusaha keras bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan seluler lainnya baik yang berbasis GSM maupun yang 

berbasis CDMA. Untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat, TELKOM 

harus berfokus kepada konsumen dengan terus berusaha untuk memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang harus 

diperhatikan agar bisa mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, 

dan membuat loyal pelanggan yang sudah ada sehingga target pemasaran  dapat 

tercapai. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Pada saat pertama TelkomFlexi diluncurkan yakni pada pertengahan tahun 

2003, TELKOM sangat intensif melakukan komunikasi melalui iklan di berbagai 

media masa sehingga harapan pelanggan (consumer expectancy) menjadi sangat 

tinggi terhadap performansi layanan TelkomFlexi. Akan tetapi,  komunikasi tersebut 

tidak diikuti oleh layanan yang memadai sehingga performansi layanan yang 

dirasakan pelanggan sangat rendah. Adanya keluhan dari sebagian pengguna layanan 

TelkomFlexi mengindikasikan ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan 

TelkomFlexi. Beberapa masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan berkaitan dengan 

layanan TelkomFlexi antara lain : ketidaktersediaan TelkomFlexi dalam bentuk kartu, 

variasi handset yang sangat terbatas, adanya drop call,  nomor susah dipanggil, tidak 

ada sinyal, tidak bisa SMS antar operator dan pengiriman SMS lambat. Masalah-

masalah ini disebabkan karena belum siapnya backroom TELKOM untuk 

menyediakan layanan yang memadai buat pelanggan yang meliputi  ketersediaan 

jaringan BTS ( Base Transceiver Station) yang terbatas, proses bisnis yang belum 

matang,  dan pola kemitraan yang belum baik.  

Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan TelkomFlexi, TELKOM secara 

berkesinambungan melakukan perbaikan-perbaikan layanan TelkomFlexi  antara lain 

dengan meluaskan jaringan  BTS,  melakukan pembenahan proses bisnis dan 

meningkatkan kemitraan baik dengan operator telekomunikasi lain, bank-bank untuk 

kemudahan pembayaran, penyedia content/layanan informasi maupun dengan vendor  

penyedia handset. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih banyak 
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mengenai tingkat kepuasan pelanggan TelkomFlexi  setelah dilakukan upaya-upaya 

peningkatan layanan oleh TELKOM.  

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan TelkomFlexi kartu 

pascabayar? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan? 

3. Bagaimanakah segmentasi pelanggan TelkomFlexi kartu pascabayar 

berdasarkan aspek psikografis?  

4. Bagaimanakah strategi perbaikan produk dan layanan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan? 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap 

kepuasan pelanggan TelkomFlexi kartu pascabayar berdasarkan persepsi pelanggan 

sehingga dapat menentukan langkah-langkah peningkatan serta perbaikan produk dan 

layanan dengan tepat sasaran. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengukur kepuasan  pelanggan TelkomFlexi kartu pascabayar.  

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

pelanggan. 

3. Melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan aspek psikografis.  
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4. Merumuskan strategi perbaikan produk dan layanan  untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

 

1.5. Manfaat penelitian. 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat : 

1. Bagi perusahaan : penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi TELKOM, khususnya Kandatel Bogor yang menangani pemasaran 

TelkomFlexi di Kota Bogor, dalam melakukan perbaikan layanan 

TelkomFlexi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Bagi penulis : penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan 

dan peningkatan kemampuan analisis terhadap masalah-masalah praktis 

yang ada khususnya di bidang pemasaran dan telekomunikasi. 

 

1.6. Ruang Lingkup 

Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian dan analisis kepuasan 

pelanggan ini dibatasi dengan cara: 

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan di wilayah Bogor. 

2. Produk yang dianalisis hanya TelkomFlexi kartu pascabayar yaitu Flexi 

Classy. 

 

 

 




