
PENDAHULUAN  

 

1.1       Latar Belakang  

 Saat ini persaingan dalam bidang pemasaran produk begitu ketatnya, guna 

mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Persaingan tersebut ditambah dengan semakin 

kritisnya konsumen dalam menentukan produk yang akan dibelinya. Konsumen akan 

memilih produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Teknologi yang 

semakin canggih dan era globalisasi telah melahirkan  The Informed Consumer , atau 

konsumen yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai suatu produk dan hal ini 

disebabkan karena kemajuan sarana informasi yang ada.  

Mengamati Persaingan di industri operator seluler di ikuti oleh empat operator 

seluler terbesar yakni Telkomsel, Satelindo, Excelcomindo Pratama dan pemain baru 

Indosat Multimedia Mobile. Sebenarnya di industri ini terdapat 17 perusahaan yang 

bergerak sebagai operator telepon seluler dengan berbagai cakupan wilayah dan 

kelebihan teknologi yang dimilikinya. Kompetisi bisnis ini akan sangat 

menguntungkan pelanggan. Operator berlomba untuk meningkatkan teknologi dan 

mutu pelayanan serta menerapkan berbagai kiat untuk menarik minat masyarakat dan 

mempertahankan pelanggan yang ada. 

Bagi suatu institusi bisnis komersial, salah satu faktor terpenting dalam 

pertumbuhan dan keberhasilan bisnis adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan 

(Customer satisfaction and loyality). Kepuasan dan loyalitas pelanggan akan 

mendorong pelanggan untuk menghargai hubungannya dengan institusi tersebut serta 

ingin terus menggunakan institusi bisnis tersebut, walaupun ada pesaing lain. 

Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat dijadikan sebagai indikator kunci 

keberhasilan pengembangan institusi bisnis serta sebagai prediksi kesuksesan pada 
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masa mendatang. Masukan dari pelanggan terkait dengan kepuasan dan loyalitas 

dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan bisnis yang efektif.  

Volume penjualan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan perusahaan 

untuk tetap tumbuh. Terjadinya peningkatan pada penjualan, berarti baik kepada 

perusahaan agar tetap bertahan dan bahkan terus berkembang dalam industri yang 

digelutinya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan akan mengeluarkan dana yang 

besar untuk kegiatan promosi produk-produk yang dihasilkannya dengan harapan 

akan memperoleh optimum return atas usaha tersebut, seperti peningkatan pada 

volume penjualannya. 

 Kegiatan promosi  merupakan salah satu dari banyak aktivitas pemasaran yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan. Pada tingkat persaingan yang semakin tinggi, 

peranan pemasaran dirasakan sangat penting untuk memenangkan pasar. Kegiatan 

pemasaran yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kurang memahami pasar, 

pelanggan maupun pesaing, akan cenderung membawa perusahaan ke posisi yang 

tidak menguntungkan. Sebaliknya, perusahaan yang mengenal pasar, pelanggan 

maupun pesaing-pesaingnya dengan baik akan lebih mudah dan efisien dalam 

melakukan serangkaian aktivitas pemasarannya, termasuk dalam mengkomunikasikan 

dirinya dan produk-produk yang dihasilkannya.  

Persoalan di atas terjadi juga dalam bisnis telekomunikasi, terutama telepon 

seluler. Persaingan bisnis di bidang telekomunikasi semakin ketat. Para operator 

telekomunikasi berusaha melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan daya 

saing dan menarik minat pelanggan. Masyarakat saat ini memberikan sebuah 

perspektif lain, yaitu komunikasi seluler tidak hanya sekedar percakapan telepon saja 

tetapi sekaligus memberikan layanan multimedia. Tak mengherankan apabila 

sekarang ini komunikasi berbasis seluler menjadi sebuah sarana yang penting, serta 
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adanya perubahan paradigma perilaku dalam melakukan komunikasi di mana saja, 

kapan saja dan pada siapa saja. 

 Hal itu pula yang terus ditingkatkan oleh PT. Telkomsel sebagai operator 

seluler terbesar di Indonesia. PT.Telkomsel menguasai pasar seluler lebih dari 50 

persen. Secara nasional jumlah pelanggannya tercatat sebesar 7.4 juta orang. 

Pertumbuhan PT.Telkomsel sangat menakjubkan. Pada awal berdirinya di Indonesia 

PT. Telkomsel ini memiliki hambatan karena saat itu pemerintah ingin memberikan 

perlindungan kepada PT. Satelindo yang pertama masuk ke Indonesia, ini dikarenakan 

PT. Satelindo 60 persen dari sahamnya dimiliki oleh keluarga mantan presiden 

Soeharto di bawah PT. Bimantara lewat PT. Bimagraha. Manajemen PT. Telkomsel 

terus melakukan inovasi-inovasi sehingga telkomsel menjadi trend setter di kalangan 

operator seluler. Kartu prabayar As merupakan produk terbaru yang dikeluarkan oleh 

PT. Telkomsel, Kartu prabayar As merupakan kartu seluler prabayar yang ditujukan 

untuk segmen menengah bawah, terutama kalangan remaja, bagi pemakai pemula 

kartu seluler, dan menawarkan beragam fasilitas yang tidak berbeda jauh dengan 

produk Telkomsel lainnya, kartu simpati (prabayar) dan kartu Halo (pascabayar) 

seperti fasilitas Bebas Roaming Nasional (gratis terima telepon dari nomor operator 

manapun), SMS, dan terakhir, fasilitas GPRS dan MMS.  

Munculnya kartu prabayar As memberikan kesempatan yang luas kepada 

masyarakat untuk dapat menikmati layanan jasa seluler dengan sarana komunikasi 

berkualitas baik dan harga terjangkau. Sesuai dengan namanya, kartu prabayar As 

memiliki kelebihan dan nilai tertinggi bila dibandingkan dengan kartu seluler lain 

sejenisnya. Kartu prabayar As dirancang agar dapat memberikan layanan komunikasi 

seluler yang berjangkauan paling luas dengan harga terjangkau. Untuk memenuhi 

komitmen kartu prabayar As sebagai kartu dengan tarif murah, Telkomsel telah 
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memberikan penawaran harga yang sangat menarik. Starterpack kartu prabayar As 

dijual dengan harga Rp 25.000,00 dengan nilai pulsa Rp 25.000,00. Dengan kata lain, 

Telkomsel memberikan kartu prabayar As dengan cuma-cuma. 

Keberadaan kartu seluler prabayar seakan menjadi sebuah peluang bagi 

pemakai ponsel maupun perusahaan operator. Kartu seluler memudahkan konsumen 

untuk memilikinya karena tidak perlu menyediakan berbagai persyaratan administrasi 

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana fungsinya untuk registrasi terlebih 

dahulu sebelum menggunakan kartu seluler. Kemudahan lainnya, pelanggan tidak 

perlu mengeluarkan uang untuk biaya abonemen. Namun sebagai konsekwensinya, 

kartu prabayar ini membuat operator seluler tidak mengenal lagi pelanggannya secara 

pasti. Hubungan dengan pelanggan nyaris tidak ada, kalaupun ada hanya melalui 

customer service apabila  ada keluhan dalam masalah pemakaian. Di samping 

kemudahan yang telah disebutkan di atas, hal lainnya adalah dalam proses pembelian 

kartu perdana prabayar yang relatif mudah seperti halnya membeli kartu telepon saja. 

 
1.2      Identifikasi Masalah   

Menurut Kotler (2002), pelanggan masa kini menginginkan kualitas dan 

pelayanan yang makin baik, yang disertai oleh penyesuaian (customization). 

Keinginan pelanggan tersebut direspon oleh para produsen telepon seluler sehingga 

terjadi kompetisi bisnis yang terbukti menghasilkan produk-produk dari berbagai 

merek yang hampir tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam kualitasnya. 

Banyaknya pilihan membuat pelanggan cenderung tidak loyal terhadap satu merek 

tertentu. Pelanggan juga dimungkinkan memperoleh informasi yang luas mengenai 

produk melalui internet maupun sumber informasi lain sehingga lebih kritis dalam 

membelanjakan uangnya. 
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Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor kunci yang perlu 

diperhatikan oleh suatu perusahaan agar dapat unggul dalam persaingan yang semakin 

kompetitif. Anggapan yang dibangun oleh banyak perusahaan bahwa dengan 

menguasai TOM (Top Morf Mind) konsumen dan kemudian mendapatkan pengakuan 

konsumen atas kualitas produknya akan dengan mudah memperoleh loyalitas 

konsumen, tidak sepunuhnya benar. Untuk beberapa jenis produk, sikap yang 

ditunjukkan oleh konsumen mungkin akan berlaku seperti demikian. Olsen (2002) 

menyatakan bahwa banyak perusahaan dari berbagai jenis industri yang 

mengalokasikan sumberdaya mereka untuk mengukur dan memonitor kualitas, 

kepuasan dan loyalitas mereka untuk mengukur dan memonitor kualitas, kepuasan 

dan loyalitas untuk kemudian digunakan mempertahankan konsumen dan 

meningkatkan kinerja, dan menemukan bahwa kualitas yang baik dan kepuasan 

konsumen saja tidak cukup untuk mendapatkan kesetiaan konsumen.  

Dalam mengisi pangsa pasar dan mempertahankan pelanggannya, Telkomsel 

dituntut agar dapat senantiasa memenuhi kepuasan pelanggannya. Yang terjadi saat 

ini adalah tingginya tingkat migrasi pelanggan khususnya pelanggan kartu prabayar. 

Banyak pelanggan yang berpindah-pindah kartu prabayar, selain akibat dari semakin 

mudah dan murahnya untuk mendapatkan kartu perdana tersebut, hal lain dikarenakan 

ketiak puasan pelanggan terhadap kartu prabayar yang pelanggan gunakan. Oleh 

karena itu kepuasan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan loyalitas para pelanggannya. Oleh karena itu 

perusahaan sebagai produsen harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

atau yang berkaitan dengan kepuasan konsumen. Di sisi lain kepuasan bersifat 

dinamis, artinya kepuasan dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda menurut 

waktu dan tempat. Oleh sebab itu identifikasi tingkat kepentingan dan tingkat 
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kepuasan dalam setiap aspek layanan menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui 

oleh perusahaan. 
Adanya tuntutan akan customization juga menunjukkan bahwa kebutuhan 

masing-masing pengguna kartu prabayar As yang tidak sama ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan karakteristik dari pengguna kartu prabayar As. PT. Telkomsel harus 

dapat memahami perbedaan tersebut dan berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi 

keinginan masing-masing pengguna. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi 

keinginan tersebut akan mengakibatkan pelanggan kecewa yang kemudian pada 

akhirnya dapat menurunkan tingkat loyalitasnya. Dengan melihat beberapa hal 

tersebut diatas, maka segala bentuk usaha dan kegiatan yang dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan jasa telekomunikasi harus benar-benar diupayakan agar mampu 

bersaing dengan perusahaan penyedia layanan jasa telekomunikasi lain yang 

memberikan jasa layanan serupa yaitu dalam bidang komunikasi seluler, serta untk 

memenangkan persaingan. Guna mengetahui apakah perusahaan telah berhasil 

memberikan kepuasan yang tinggi kepada pelanggannya. Pemilihan Bogor sebagai 

tempat penelitian didasarkan pada asumsi bahwa Bogor sebagai salah satu kota yang 

dekat dengan DKI Jakarta dianggap mampu merepresentasikan daerah perkotaan di 

mana warganya memiliki mobilitas dan tingkat kebutuhan akan komunikasi yang 

cukup tinggi.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pengguna kartu prabayar As di Kota Bogor ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna kartu prabayar 

As di Kota Bogor ? 
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3. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu prabayar As di Kota 

Bogor ? 

4. Bagaimana Hubungan Antara tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu 

prabayar As di Kota Bogor ? 

5. Apa implikasi manajerial bagi perusahaan kartu prabayar As dalam usaha 

peningkatan loyalitas pengguna ? 

 

1.3      Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Mengidentifikasi karakteristik pengguna kartu prabayar As di lingkup kota 

bogor. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan terhadap pengguna 

kartu prabayar As. 

3. Mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna kartu prabayar As. 

4. Mengukur hubungan antara tingkat kepuasan dengan loyalitas pengguna kartu 

prabayar As. 

5. Mengembangkan alternatif strategi untuk peningkatan loyalitas pengguna 

kartu prabayar As. 

 
1.4      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat: 

1. Bagi perusahaan : penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

Telkomsel, khususnya Grapari Telkomsel Bogor yang menangani pemasaran 

kartu prabayar As di kota Bogor, dalam melakukan perbaikan layanan kartu 

prabayar As untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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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. 

3. Bagi pembaca : penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk bidang 

manajemen pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan masalah kepuasan 

pelanggan dan loyalitas merek. 

 
1.5 Ruang Lingkup 

Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian dan analisis kepuasan 

pelanggan ini dibatasi dengan cara: 

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan di wilayah Kota Bogor. 

2. Produk yang di analisis hanya kartu prabayar As dari Telkomsel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




