
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem telekomunikasi di Indonesia telah berkembang sangat pesat dalam 

beberapa tahun terakhir. Sarana komunikasi yang berupa telepon rumah (fixed 

line), telepon seluler (mobile phone), dan internet telah berkembang cepat. 

Telekomunikasi dua arah yang semula hanya berupa audio saja, telah berkembang 

menjadi audio video yang tercakup dalam dua arah percakapan jarak jauh. 

Teleconference dan video streaming internet menjadi contoh dari generasi terbaru 

sistem telekomunikasi global termasuk di Indonesia. 

Perubahan kecenderungan atau trend yang berkembang di masyarakat 

sekarang adalah ke arah kesadaran akan pentingnya komunikasi jarak jauh, 

pentingnya mencari dan mendapatkan informasi tentang kejadian dan berita yang 

terjadi di seluruh dunia dan bahkan pentingnya informasi mengenai kerabat dekat 

yang perlu dengan segera diketahui. Masyarakat mulai sadar akan perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih dan semakin 

memudahkan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal informasi dan terutama 

proses komunikasi dua arah atau bahkan komunikasi multi arah.1 

Dalam kaitannya dengan perkembangan ini, sangat jelas terlihat betapa 

berkembangnya sistem telepon seluler yang ada di Indonesia. Sekitar awal tahun 

1990-an pengguna telepon seluler sedikit jumlahnya, dan telepon seluler adalah 

benda yang cukup mewah pada jaman itu. Kini telepon seluler dapat dijumpai di 

mana-mana. Hampir semua kalangan masyarakat mempunyai telepon seluler, 
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mulai dari kalangan pemimpin perusahaan besar sampai kalangan bawah seperti 

supir angkot ataupun penjual sayur menggunakan telepon seluler sebagai sarana 

efektif untuk berkomunikasi.  

Pergeseran telepon seluler menjadi kebutuhan yang penting bagi sebagian 

masyarakat Indonesia memberikan bukti konkrit bahwa daya beli masyarakat 

telah meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat ini dapat juga disebabkan 

karena semakin banyaknya produk-produk telepon seluler dari puluhan merek 

yang dijual bebas di Indonesia. Banyaknya pilihan ini menyebabkan harga turun 

dan masyarakat mampu mendapatkan telepon seluler dengan harga yang relatif 

murah. Hal lain yang menyebabkan pesatnya perkembangan ini adalah karena 

bangkitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dua arah ataupun 

multi arah, serta pentingnya penyampaian arus informasi secara cepat, tepat, 

terarah dan dalam jumlah yang sangat banyak. Perubahan ini telah menjadikan 

masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas, lebih cepat tanggap dan kritis 

terhadap informasi.2 

Berbicara mengenai masalah sistem telepon seluler di Indonesia, tidak bisa 

lepas dari peran serta operator-operator GSM (Global System for Mobile 

Communication) yang telah lama malang melintang di bisnis telekomunikasi 

seluler di Indonesia. Ada beberapa operator GSM yang memulai debutnya sejak 

pertengahan tahun 1990 dan ada beberapa lainnya yang mengikuti jejak 

pendahulunya dan akhirnya sanggup bertahan sampai saat ini. Telkomsel, Indosat 

dan Exelcomindo adalah tiga operator GSM yang sukses dan menguasai 85 persen 

pasar telepon seluler di Indonesia. 3 
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Jika dilihat kembali ke pertengahan tahun 1990-an, yaitu pada masa sistem 

Telepon Digital Indonesia II (STDI II), sistem CDMA (Code Division Multiple 

Access) sudah digunakan oleh beberapa operator telepon seluler saat itu, salah 

satu di antaranya adalah Komselindo. Pada saat itu sistem CDMA dunia dikuasai 

oleh dua negara, yaitu Jepang dan Amerika. Jepang pada waktu itu tidak mau 

membagi-bagi teknologinya sementara Amerika berusaha menguasai pasar 

CDMA dunia dengan politik dan kekuatannya. Kondisi ini menyebabkan 

teknologi CDMA sangat mahal dan sulit dikembangkan, dan Indonesia lebih 

memilih untuk mengembangkan sistem GSM, yang waktu itu dikuasai oleh 

negara-negara Eropa dan lebih murah serta lebih menjanjikan dibandingkan 

dengan sistem CDMA. 4 

Saat ini teknologi CDMA memperoleh perhatian, khususnya dengan 

masuknya Telkom dengan produk Flexi. Masuknya pemain baru dalam 

komunikasi berbasis CDMA, sebagaimana yang dilakukan oleh Mobile-8, Bakrie 

Telecom, termasuk Telkom dan Indosat sendiri membawa nuansa baru persaingan 

layanan komunikasi digital di tanah air.  

Berdasarkan data dari Laporan Tahunan 2006 dari Telkom, pasar seluler di 

Indonesia masih didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo. 

Ketiganya adalah operator seluler dengan teknologi GSM yang secara bersama-

sama memiliki lebih dari 90 persen pasar seluler di Indonesia. Jumlah pelanggan 

seluler dengan mobilitas penuh di Indonesia mencapai jumlah total kurang lebih 

47,1 juta pada akhir tahun 2005 dan menjadi kurang lebih 63,7 juta pada akhir 

tahun 2006. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tahunan kurang lebih 34 persen 
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selama jangka waktu satu tahun. Dari jumlah tersebut Telkomsel memiliki pangsa 

pasar terbesar yaitu 56 persen atau 35,6 juta pelanggan, diikuti oleh Indosat 

sebagai hasil merger dengan Satelindo sebesar 26 persen atau 16,7 pelanggan dan 

terakhir adalah Excelcomindo sebesar 15 persen atau 9,5 juta pelanggan. 

Pertumbuhan pelanggan yang signifikan juga terjadi pada pelanggan 

CDMA, dimana total pelanggan CDMA khususnya untuk jenis kartu prabayar 

pada akhir tahun 2006 mencapai 7 juta pelanggan. Jumlah pelanggan terbesar ada 

pada Flexi yaitu sebesar 3,4 juta pelanggan, diikuti oleh Fren sebesar 1,8 juta 

pelanggan, lalu Esia sebesar 1,4 juta pelanggan dan terakhir adalah StarOne 

sebesar 434 ribu pelanggan. Gambar 1 menggambarkan pertumbuhan pelanggan 

untuk masing-masing operator CDMA. 
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             (Sumber: Laporan Tahunan 2006 dari Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 

dan Indosat, diolah) 
Gambar 2. Pertumbuhan Pelanggan Kartu Prabayar CDMA 

 
Keunggulan teknologi GSM adalah kapasitas jaringan yang lebih tinggi, 

coverage yang luas dan roaming jelajah yang sangat luas baik dalam negeri 

bahkan seluruh dunia, sedangkan CDMA masih sangat terbatas. Kelebihan yang 

ditawarkan CDMA antara lain kualitas suara dan data, harga atau tarif yang lebih 



murah, investasi yang lebih kecil, dan keamanan dalam berkomunikasi (tidak 

mudah disadap), sementara pada teknologi GSM investasi dan tarif yang diberikan 

lebih mahal.  (Stiawan, 2003) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pasar CDMA saat ini diisi oleh empat operator, yakni Telkom dengan 

Flexi, Indosat dengan StarOne, Mobile-8 dengan Fren dan Bakri Telecom dengan 

Esia. Kehadiran empat operator ini semakin meningkatkan persaingan dalam 

bisnis telekomunikasi tanah air. Keempat operator ini adalah perusahaan yang 

benar-benar aktif bukan hanya sekedar sleeping player seperti perusahaan di 

sistem AMPS (Advanced Mobile Phone Service) sebelumnya. Hal ini terlihat dari 

keseriusan masing-masing perusahaan dalam pengembangan produk maupun 

upaya promosi, termasuk besar investasi yang ditanamkan.  

Mobile-8 mempromosikan Fren dengan paket ponsel murah dan 

memperluas jaringannya dengan mengoperasikan Fren di 80 kota di Jawa beserta 

17 galeri sebagai pusat pelayanan. Indosat melakukan peningkatan kualitas dan 

perluasan jaringan, penambahan titik-titik pelayanan dan fitur-fitur yang 

mempunyai nilai tambah serta peluncuran produk dan layanan yang lebih fokus ke 

pasar menengah ke bawah. Indosat juga mempunyai rencana untuk memperluas 

jaringan yang difokuskan di luar Jawa, khususnya di kota-kota besar. Telkom 

akan meningkatkan investasinya untuk menambah pelanggan setelah sukses 

dengan produk Flexi. 5 

                                                 
5 www.ebizasia.com. Persaingan di Seluler. Diakses tanggal 11 November 2006 
  www.warnet2000.com. Sukses Operator Ada Pada Pelanggan. Diakses tanggal  10 November 2006 



Masyarakat dalam hal ini para pelanggan operator-operator GSM dapat 

melihat adanya keunggulan yang ditawarkan oleh operator CDMA. Faktor yang 

paling jelas adalah faktor harga atau biaya. Harga yang harus dikeluarkan oleh 

pelanggan CDMA jauh lebih murah. Untuk konektifitas antara jalur telepon 

seluler sistem CDMA dengan saluran telepon rumah (fixed line), pelanggan hanya 

membutuhkan sedikit biaya dibanding menggunakan sistem GSM.  

Bakri Telecom saat ini sudah menjadi salah satu perusahaan besar pada 

industri telekomunikasi. Perusahaan ini sudah menjadi pemimpin dalam penyedia 

fixed wireless service yang memadai bagi pelanggan. Setelah perusahaan ini 

mengadopsi teknologi CDMA, Bakri Telecom menjadi operator besar dengan 

brand Esia. 6 

Semenjak brand Esia diluncurkan pada bulan September 2003, Esia sudah 

meraih pangsa pasar yang cukup besar dengan segala program promosi “Untung 

Pakai Esia” yang ditawarkan untuk menarik pelanggan telepon seluler. Sampai 

dengan akhir tahun 2005 pelanggan Esia sudah mencapai lebih dari 487 ribu 

orang. Beberapa produk-produk inovatif dikeluarkan oleh Bakrie Telecom seperti 

paket dengan Nokia yang diberi nama “Gile Beneer”. Paket ini membebaskan 

percakapan telepon antar Esia maupun dengan telepon rumah selama empat bulan. 

Pelanggan yang membeli paket yang terjangkau ini, akan diberikan berbagai 

bonus yang menarik seperti gratis talktime selama 100 menit untuk percakapan 

sesama Esia pada akhir minggu dan gratis 300 sms per bulan selama 3 bulan. 

Selain itu bagi pelanggan Esia yang menerima panggilan telepon dari pelanggan 

operator selular lain akan mendapatkan bonus talktime sebesar Rp                       
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50 per menit. Suatu produk terobosan yang belum pernah dilakukan operator 

lainnya dan akan menjadi trendsetter bagi industri telekomunikasi Indonesia.7  

Untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi, Bakrie Telecom menjalin 

kerjasama dengan vendor penyedia handset lain melalui paket “Rumpi Abiss”. 

Selanjutnya di awal 2004, Bakrie Telecom meluncurkan paket “SLI 888”, paket 

“Hujan Duit”, paket “Serba Gocap” dan kampanye edukasi Talktime. Tujuan dari 

semua program promosi yang dilakukan oleh Bakrie Telecom adalah bagaimana 

caranya agar makin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan produk 

telekomunikasi yang handal dengan harga yang terjangkau dan tarif yang 

kompetitif serta wajar.8  

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Esia tidak menutup kemungkinan 

akan diikuti oleh operator lain, mengingat saat ini pengguna CDMA masih 

didominasi oleh pengguna Flexi sebesar 5 juta orang, diikuti oleh Fren sebesar 1,3 

juta orang dan StarOne di peringkat terakhir dengan jumlah pelanggan sebesar 

250 ribu orang. Untuk dapat bertahan pada bisnis CDMA ini maka diperlukan 

suatu strategi untuk dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan pelanggan dan 

kekuatan pesaing. 9 

Penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam memilih kartu 

prabayar CDMA? 

2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap elemen biaya (perceived price) dari 

kartu prabayar CDMA? 
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3. Bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas (perceived use value) dari 

kartu prabayar CDMA? 

4. Bagaimana hubungan antara karakteristik konsumen dengan perceived price 

dan perceived use value? 

5. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan Esia untuk menciptakan superior 

customer value? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih 

kartu prabayar CDMA. 

2. Menganalisis Perceived Price yang berhubungan dengan elemen biaya yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih kartu prabayar CDMA. 

3. Menganalisis Perceived Use Value (PUV) berupa faktor-faktor yang dirasakan 

penting oleh konsumen dalam memilih kartu prabayar CDMA. 

4. Menganalisis hubungan antara karakteristik konsumen dengan perceived price 

dan perceived use value. 

5. Merumuskan alternatif strategi bagi Esia untuk menciptakan superior 

customer value. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang kondisi persaingan bisnis operator CDMA di Indonesia. Hasil 

penelitian juga diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait, antara lain : 



1. Operator CDMA agar dapat mengetahui atribut yang dinilai penting oleh 

konsumen dan tingkat harga yang diterima konsumen untuk masing-masing 

produk. 

2. Memberikan rumusan alternatif strategi untuk PT. Bakrie Telecom dalam 

pengembangan produk Esia. 

3. Produsen telepon seluler CDMA agar dapat menjadi pertimbangan dalam 

pengembangan produk ataupun kerjasama dengan operator CDMA 

4. Pihak akademis dan pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan 

mengenai bisnis operator telepon seluler.            

 

1.5.  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membandingkan empat perusahaan telekomunikasi penyedia 

layanan CDMA, yaitu Telkom, Bakrie Telecom, Indosat dan Mobile-8. Telkom 

diwakili oleh Flexi, Bakrie Telecom oleh Esia, Indosat oleh StarOne, dan Mobile-

8 oleh Fren. Jenis kartu CDMA yang yang akan diteliti adalah kartu prabayar 

CDMA. Penelitian ini hanya mencakup wilayah DKI Jakarta dan dibatasi pada 

analisis strategi kompetitif Esia dari sudut pandang konsumen dan diformulasikan 

berdasarkan hasil matriks konsumen Esia dan pesaingnya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




