
 1

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia pada era globalisasi sekarang 

ini sangatlah pesat. Seiring dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi 

telekomunikasi membuat individu mengalami perubahan besar dalam cara 

berkomunikasi dan bertransaksi dimana sebagian besar dari mereka memilih 

menggunakan sarana elektronik dan media internet dalam aktivitasnya. Salah satu 

sarana komunikasi yang mengalami perubahan dalam kebutuhan individu 

sekarang ini adalah penggunaan telekomunikasi seluler. 

Mobilitas menjadi kata kunci dalam menggambarkan hadirnya 

telekomunikasi seluler ini. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam 

berkomunikasi yang mensyaratkan perlunya kehadiran alat komunikasi yang 

bersifat mobile. Hal tersebut menjadi faktor pendorong munculnya ide teknologi 

berbasis seluler yang kini dikenal sebagai telepon seluler atau handphone. 

Berkomunikasi menggunakan fasilitas telepon seluler telah menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dalam keseharian masyarakat. Ibaratnya telepon seluler telah 

menjadi kebutuhan primer sebagian besar masyarakat saat ini.  

Pengguna telepon seluler ini sendiri tidak terbatas hanya di kalangan 

generasi tua atau golongan atas saja. Generasi mulai dari tua, muda hingga anak-

anak juga semakin membuka diri untuk memperoleh segala bentuk informasi 

mengenai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan telepon seluler. Hal ini 

karena telepon seluler tidak hanya menjadi alat komunikasi yang paling efektif, 

tetapi juga dapat menjadi bagian dari life style penggunanya. Hal ini didukung 
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oleh angka jumlah konsumen seluler di Indonesia bulan Oktober 2007 lalu telah 

mencapai 80 juta orang dan hanya dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian 

dapat diperkirakan mencapai hampir seluruh dari penduduk Indonesia 

(www.pikiran-rakyat.com). Ini berarti peluang besar bagi para operator seluler di 

Indonesia. Tidaklah mengherankan jika bisnis sektor telekomunikasi kini kian 

berkembang seiring dengan persaingan para operator, baik Code Division Multiple 

Access (CDMA) maupun Global System for Mobile Communication (GSM) yang 

memperebutkan pasar, termasuk operator baru yang juga turut meramaikan pasar.  

Menurut Primayuda (2006) pertumbuhan sektor seluler khusus operator 

berbasis teknologi GSM di Indonesia mencapai angka 45,9 persen di tahun 2004. 

Hal ini dipicu oleh layanan prabayar yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1998 

memungkinkan mengatasi permasalahan resiko kredit macet yang dialami 

operator seluler kala itu dan memberi kemudahan bagi pelanggannya karena 

kepemilikan kartu prabayar yang tidak memerlukan persyaratan apapun. Di 

samping itu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan industri telekomunikasi 

di Indonesia secara umum adalah persaingan antar penyedia jasa telepon seluler. 

Perusahaan besar sebagai penyedia operator seluler untuk sistem prabayar 

GSM di Indonesia khususnya Jakarta diantaranya Telkomsel dengan merek 

dagang SimPATI dan Kartu As, Indosat dengan merek dagang Mentari dan IM3, 

PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dengan merek dagang Bebas dan Jempol 

serta pemain baru penyedia operator seluler, Three (3), yang merupakan produk 

keluaran Hutchison Charoen Pokphand Telecom. 

Para produsen penyedia operator seluler tersebut berlomba-lomba 

melakukan berbagai macam cara agar dapat  memenuhi permintaan konsumen 
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terhadap kebutuhan komunikasi yang terus meningkat. Fenomena yang terjadi 

hingga saat ini adalah usaha para operator tersebut untuk menurunkan tarif 

telepon yang akhirnya menimbulkan persaingan tarif murah (perang tarif) antar 

provider GSM. Kebijakan ini diambil dengan asumsi bahwa usaha promosi 

tersebut dapat membantu mempertahankan pelanggan yang sudah ada sekaligus 

menarik pelanggan baru. 

Perang iklan yang terjadi di kalangan operator GSM prabayar tersebut 

sudah cukup menggambarkan ketatnya persaingan bisnis seluler di Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa tarif merupakan salah satu daya tarik bagi 

kalangan konsumen Indonesia. Ini karena sebagian besar konsumen seluler 

Indonesia sensitif terhadap harga. Kompetisi yang ada mengarah ke perang harga 

yang malah seharusnya dihindari.  

Beberapa alasan menurut Garda and Marn (1993) yang menyarankan 

untuk menghindari terjadinya perang harga antara lain: 

1. Laba, dikarenakan laba merupakan hal yang sangat sensitif dalam suatu 

bisnis, bahkan untuk melakukan langkah sedikit menurunkan harga. 

2. Kenaikan harga yang diberikan melebihi harga pesaing lain biasanya tidak 

bertahan lama. Hal ini karena konsumen lebih tertarik pada harga yang 

relatif rendah. 

3. Harapan konsumen akan harga yang sudah ada sebelumnya menjadi 

terganggu. Hal ini karena konsumen cenderung telah menetapkan harga 

suatu produk berdasarkan ingatannya pertama kali membeli produk 

tersebut. Dapat dikatakan bahwa perang harga ini berkaitan dengan aspek 

psikologi konsumen terhadap suatu harga dan ingatan konsumen, sehingga 
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harga yang rendah diikuti dengan perang harga dapat mempengaruhi 

persepsi konsumen atas harga yang tepat setelah perang harga selesai. 

4. Konsumen menjadi sensitif akan harga atas biaya nilai dan keuntungan. 

Ketika Anda berperan sebagai pemasar yang memiliki produk atau jasa 

dengan kualitas bagus, Anda mungkin akan memberi harga yang lebih 

tinggi dibanding pesaing lain. Sehingga konsumen akan membeli produk 

Anda karena mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh lebih 

berharga / lebih mahal dibanding harga premium yang harus mereka 

keluarkan. Kehadiran perang harga justru merusak keseimbangan antara 

biaya yang dikeluarkan dengan kelebihan yang diperoleh pelanggan. Hal 

ini karena ketika perang harga terjadi, para pemasar akan memborbardir 

konsumen mereka dengan harga ketimbang keuntungan yang akan mereka 

peroleh dari produk tersebut.  

Bentuk promosi tarif murah yang dilakukan seluruh operator seluler GSM 

prabayar tersebut tidak lain merupakan suatu usaha dalam rangka 

mempromosikan brand produk yang dimiliki. Promo yang dilakukan sangat 

intensif dengan budget yang tidak sedikit dan bertujuan untuk membangun dan 

mengorbitkan brand. Akhirnya persaingan antar brand pun menjadi sengit di 

pasaran. Para perusahaan operator seluler pun berjuang dengan sekuat tenaga agar 

mendapatkan brand awarenes tertinggi dari konsumen. 

Secara umum masyarakat diuntungkan dengan perkembangan baru ini 

baik karena harga yang terus-menerus turun dan pelayanan yang bersaing antara 

satu operator dengan operator lain. Tarif murah dengan kualitas jaringan yang 

baik, seperti yang dijanjikan para operator seluler, menjadi pilihan menarik untuk 
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masyarakat. Bahkan sejumlah konsumen rela beralih meninggalkan operator 

lamanya. Contohnya seperti yang dialami oleh XL. Sejak diluncurkannya tarif 

promo Rp 0,1/detik tanggal 8 Januari 2008 silam untuk produk XL Bebas 

menghasilkan peningkatan jumlah pelanggan Bebas hampir sekitar 50 persen dari 

total pelanggan XL sebesar 10,2 juta pelanggan (www.pikiran-rakyat.com).  

Ketatnya kondisi persaingan pada pasar telepon seluler di Indonesia 

menyulitkan perusahaan telepon seluler untuk menarik konsumen baru, sehingga 

usaha mempertahankan pelanggan lama menjadi sangat penting dalam 

membangun keunggulan bersaing serta membantu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan secara keseluruhan. Agar perusahaan dapat menciptakan loyalitas 

dalam diri konsumen maka selain harus dapat menjaga tingkat kepuasan 

perusahaan juga perlu memberi nilai tambah dalam tiap produknya yang 

diinginkan oleh konsumen. Konsumen loyal dapat berarti cenderung membeli 

ulang produk dengan merek yang sama, tidak tertarik pada brand lain ataupun 

merekomendasikan produk yang digunakannya ke orang lain. Sikap ini pada 

akhirnya dapat meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Dimensi-dimensi pembentuk mana saja yang dapat mempengaruhi 

loyalitas pengguna kartu GSM prabayar? 

2. Apakah faktor harga menentukan loyalitas pengguna kartu GSM prabayar 

dalam kondisi persaingan tarif murah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dimensi-dimensi pembentuk mana saja yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pengguna kartu GSM prabayar. 

2. Menganalisis seberapa jauh pengaruh faktor harga dalam menentukan 

loyalitas pengguna kartu GSM prabayar dalam kondisi persaingan tarif 

murah. 

3. Merumuskan strategi pemasaran yang berhubungan dengan perang tarif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para operator 

seluler dalam menganalisa segmen pengguna mana yang tepat untuk 

dijadikan sasaran pada promosi selanjutnya. 

2. Bagi pembaca secara umum, agar dapat mengetahui perilaku konsumen 

seluler dalam proses pembelian kartu seluler. 

 

1.5 Ruang Lingkup  

Penelitian ini dibatasi hanya pada para pengguna kartu GSM prabayar di Mall 

Tamini Square saja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




