
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan telekomunikasi sebagai 

media penghubung menjadi semakin penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan 

telekomunikasi dapat membuat jarak yang jauh menjadi terasa dekat, selain itu 

dengan telekomunikasi juga dapat membuat seseorang menjadi semakin mudah untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi bahwa jasa telekomunikasi adalah 

layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan 

menggunakan jaringan telekomunikasi. Jasa ini diselenggarakan oleh 

penyelenggara telekomunikasi dan pihak penyedia jasa ini sering disebut dengan 

perusahaan operator selular.

Salah satu alat telekomunikasi yang saat ini sangat banyak diminati masyarakat dan 

semakin melonjak penggunaannya adalah telepon selular (handphone). 

Perkembangan telepon selular yang pesat disebabkan adanya kecenderungan 

masyarakat lebih menyukai telepon selular dibandingkan dengan  fixed line. Hal ini 
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dikarenakan kecanggihan dan kemudahan bagi pengguna telepon selular (proses 

pengaktifan dan penggunaan) serta meningkatnya kebutuhan masyarakat yang 

beragam, sehingga memerlukan dukungan alat komunikasi dengan mobilitas tinggi 

dan didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang cepat pula.  

Kalangan pelaku bisnis dan profesional, telepon selular dapat memberikan 

kemudahan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja, sedangkan bagi 

generasi muda, telepon selular dapat dijadikan sebagai identitas status sosial 

mereka, selain fungsi utamanya sebagai alat komunikasi. Peningkatan penggunaan 

telepon selular di kalangan masyarakat sangat berpengaruh positif terhadap 

perusahaan-perusahaan operator selular di Indonesia. Apabila terjadi peningkatan 

jumlah pengguna telepon selular maka permintaan terhadap produk selular pun 

akan ikut meningkat, karena telepon selular dan kartu operator selular (Sim Card)   

yang diproduksi oleh perusahaan operator selular merupakan dua barang yang 

tidak dapat dipisahkan untuk dapat berfungsi sebagai alat komunikasi.  

Setiap tahun, pelanggan ataupun konsumen kartu operator selular di 

Indonesia meningkat secara drastis. Jumlah pelanggan telepon selular pada tahun 

2007 mencapai 96,41 juta pelanggan yang meningkat menjadi 143,34 juta pada tahun 

2008 dan pada tahun 2009, pelanggan kartu selular meningkat menjadi 169juta 

Pelanggan, dari keseluruhan jumlah pelanggan kartu operator selular, sebanyak 

93 persen adalah pengguna kartu prabayar. Saat ini ada dua teknologi yang di usung 

oleh perusahaan-perusahaan operator selular yang ada di Indonesia. Pertama adalah 
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teknologi Global System for Mobile communication (GSM), dan yang kedua adalah 

teknologi  Code Division Multiple Access (CDMA). Saat ini 85 persen perangkat 

telepon selular di dunia adalah GSM. Di Indonesia, teknologi GSM masih lebih 

disukai oleh para konsumen kartu operator selular, dari 169 juta pelanggan kartu 

operator selular, sekitar hampir 141 juta adalah pelanggan kartu GSM. (Sumber 

www.cometsms.com)

Peningkatan pelanggan telepon selular yang sangat pesat pada setiap tahunnya 

membuat persaingan antara perusahaan-perusahaan operator selular di Indonesia 

menjadi sangat ketat. Perkembangan bisnis operator seluler yang begitu pesat di 

Indonesia tidak lepas dari jumlah penduduk di Indonesia yang besar. Setiap 

perusahaan berusaha untuk memberikan tawaran-tawaran yang menarik kepada para 

pelanggan maupun calon pelanggannya dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan 

sebanyak-banyaknya. 

Kondisi persaingan yang ketat antara perusahaan-perusahaan operator selular yang 

ada di Indonesia membuat perusahaan-perusahaan operator selular berusaha 

memberikan berbagai tawaran yang menarik untuk meningkatkan pangsa pasar dan 

mempertahankan konsumennya, Tawaran-tawaran tersebut bermacam-macam, mulai 

dari kekuatan sinyal, luasnya jaringan, kejernihan suara, tarif SMS/MMS murah, 

tarif telepon murah, harga kartu perdana murah, harga voucher isi ulang murah, tarif 

internet murah,  kemudahan isi ulang pulsa, nilai nominal voucher beragam, masa 

aktif dan masa tenggang dan bonus.  Perusahaan operator GSM menawarkan 
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berbagai macam  produk kartu seluler baik yang bersifat prabayar maupun 

pascabayar berbagai keunggulan. Beberapa perusahaan telah menjalin kerjasama 

dengan perusahaan asing untuk memperkuat posisinya dalam pasar maupun untuk 

memperebutkan pangsa pasar  yang ada. Perusahaan-perusahaan operator selular 

yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Perusahaan-Perusahaan Operator Selular di Indonesia, Tahun 2009
No. Perusahaan Pemegang Saham
1. PT Telkomsel PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), 

Singapore Telecom Mobile Pte of Singapore, 
Publik

2. PT Indosat PT Qatar telecom Q.S.C

3. PT Exelcomindo Pratama PT Telekominda, Asian Infrastructure Fund 
(AIF), Telekom Malaysia Berhard TM

4. PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), 
Singapore Telecom Mobile Pte of Singapore, 

5. PT Natrindo Telepon 
Selular

Maxis Communication Bhd, Lippo Grup

6. PT Mobile-8 Telecom PT Bimantara Citra Tbk, PT Cenrallindo 
Sakti Cellular, Qualcomm Celluler, PT 
Dwimarga Dwiutama Asian Link BV, 

7. PT Bakrie Telecom PT Bakrie & Brothers Tbk

8. PT Cyber Access 
Communication

Telecom Aisa Orange (TA Orange)  

9. PT Mandara Seluler 
Indonesia/Mobisel

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), 
Brighton Corp Inc, Sojitz Corp, 

Sumber : www.cometsms.com, Tahun 2010

PT Indosat merupakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi  terpadu 

yang berfokus selular atau nirkabel yang terkemuka di Indonesia. Salah satu 

produknya adalah IM3 (Indosat Multi Media Mobile), Kartu GSM IM3 
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merupakan kartu prabayar dari Indosat dengan nomor awal 0856, 0857 yang 

memberikan kenyamanan dan kecepatan. PT Indosat sebagai penyelenggara 

telekomunikasi terpadu kelas dunia selalu memberikan pelayanan terbaik 

kepada   masyarakat,  memberikan hasil terbaik kepada pemegang saham dan 

meningkatkan citra bagi perusahaan, dari sekian banyak perusahaan  operator 

selular di Indonesia, PT Indosat masih menguasai sebagian besar pangsa pasar di 

Indonesia, disusul oleh  PT Telekominda. Komposisi pelanggan selular GSM di 

Indonesia dapat di lihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Konsumen Kartu Selular GSM di Indonesia, Tahun 2009
Nama Operator Jumlah Konsumen (dalam 

nomor selular)
Telkomsel 76.010.000

Indosat 28.900.000
Exel 24.670.000

Hutchison (3) 6.400.000
Natrindo (Axis) 5.400.000

Sumber : www.cometsms.com, Tahun 2010

Kebutuhan konsumen akan operator yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan akan menjadikan konsumen semakin selektif dalam memilih produk 

yang akan digunakan, hal ini membuat para produsen harus mampu membuat produk 

yang memiliki kualitas baik dan konsumen dapat menggunakan produk tersebut tanpa 

harus khawatir, sehingga konsumen akan merasa puas dan bisa menjadi pelanggan 

yang loyal terhadap produk tersebut. Oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk 

mengetahui faktor- faktor penentu konsumen atas Sim Card. Dengan banyaknya 
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merek Sim Card yang ada dipasaran akan mendorong perusahaan bersaing 

mendapatkan calon konsumen melalui berbagai strategi yang tepat. 

Berdasarkan uraian yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ” Faktor–Faktor Penentu Konsumen Atas Atribut SIM CARD Merek 

IM3 ( Studi pada Mahasiswa Strata Satu Universitas Lampung)”

1.2 Rumusan Masalah 

Persaingan yang ketat antar merek menjadikan konsumen memiliki posisi yang 

semakin kuat dalam tawar menawar. Dengan semakin banyaknya produk kartu 

operator selular yang beredar di pasaran terutama kartu prabayar, menuntut para 

perusahaan operator selular untuk dapat menciptakan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen agar dapat mampu bersaing di pasar. Sehingga produsen harus 

mengetahui apa yang konsumen inginkan untuk dapat menentukan strategi yang tepat 

dalam rangka mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan uraian 

tersebut maka perumusan masalah diatas adalah :  

Faktor-faktor apakah penentu konsumen atas atribut Sim Card merek IM3?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor penentu konsumen atas atribut Sim Card merek IM3.
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1.4 Kegunaan Penelitian

1.  Penelitian ini sebagai referensi dan studi perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya.

2. Bagi perusahaan dapat sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan pengembangan produk. 

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan dunia telekomunikasi selular sebagai bagian dari kecanggihan 

teknologi komunikasi khususnya wireless di Indonesia berkembang sangat 

pesat, baik dari segi jaringan maupun dari segi peralatan komunikasi yang 

digunakan. Pesatnya perkambangan teknologi komunikasi membuat terjadi 

persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan operator selular.

Masing-masing perusahaan operator selular saling bersaing  memperluas pangsa 

pasar yang besar dengan menawarkan berbagai tawaran-tawaran  yang menarik 

kepada para pelanggan. Untuk melihat penentu konsumen yang merupakan 

kecendrungan seseorang dalam pemakaian barang atau jasa sehingga dapat mencapai 

kepuasan pada akhirnya konsumen loyal terhadap tertentu dari bermacam-macam 

produk yang sejenis, dimana penentu konsumen dapat terbentuk dari faktor- faktor 

yang mempengaruhi kesukaan konsumen bisa dilihat dari dimensi : kualitas, ciri 

produk dan harga.

1. Kualitas

Dalam penelitian ini faktor kualitas relevan untuk digunakan karena kualitas suatu 

produk berhubungan dengan kemampuan produk menjalankan fungsinya.
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2. Ciri produk

Produk dapat ditawarkan dengan ciri- ciri atau keistimewaan yang berbeda-

beda. Ciri merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk 

perusahaan dengan produk pesaingnya.

3. Harga

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang 

diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang dipertukarkan 

konsumen untuk suatu manfaat atas pengonsumsian, penggunaan, atau 

kepemilikan barang atau jasa.

Berdasarkan hal  tersebut, disusun kerangka  pemikiran penelitian dimuat pada 

Gambar 1.

 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran
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