
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

CV Wijaya Komunika merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang komunikasi, yang menyediakan berbagai macam produk untuk 

kebutuhan konsumen di era sekarang ini. Produk yang dikeluarkan berupa produk 

digital yang digunakan oleh masayrakat pada umumnya. Bisa berupa pulsa, token, 

emoney dan produk lainnya. Perusahaan ini sebelumnya bernama “Jhova Pulsa” 

namun setelah dikeluarkannya ijin dari pemerintah maka perusahaan ini menjadi 

bentuk badan atau persekutuan dengan nama CV. Wijaya Komunika. Adapun 

lokasi dan tempatnya berada pada  Dsn. Mukiran II RT 1 RW I, Ds. Mukiran, 

Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang dengan Adi Cahyo Samodra sebagai pemilik 

atau owner perusahaan ini. 

Area bisnis yang dijangkau oleh CV. Wijaya Komunika kurang lebihnya 

bergerak dalam bidang server pulsa. Server pulsa sebagai salah satu alur distribusi 

untuk melakukan penjualan pulsa kepada konsumen. Berperan sebagai alus 

distribusi perusahaan ini tentunya memiliki bebrapa instrumen atau alur bisnis 

dari pusat hingga pada konsumen terakhir. Dan untuk lebih jelas dan detailnya 

maka dijelaskan dalam sebuah bagan alur. Berikut merupakah bagan alur bisnis 

server : 

 

 



 
 

Gambar 1.1 Alur Bisnis Server Pulsa 

  

 

 

 

 

 

 

Dalam bagan alur diatas server pulsa bergerak sebagai penyalur distribusi kepada 

penjual eceran ataupun server lain yang ingin mengambil stok.  

Produk yang dimiliki oleh CV. Wijaya Komunika meliputi : 

1. Paket server pulsa. Paket server adalah rangkaian atau keseluruhan 

komponen yang digunakan untuk melakukan usaha server pulsa baik 

secara nasional ataupun berbasis lokal. Produk paket server pulsa 

merupakan salah satu produk terbitan anyar dan baru akan launching 

dikemudian hari. Dan nantinya paket server inilah yang akan dilakukan 

penelitian dalam judul skripsi ini.   

2. Stok pulsa H2H untuk server pulsa skala nasional. Dalam hal ini CV. 

Wijaya Komunika adalah sebagai suplier, dan penggunaan stok pulsa 

tersebut hanya dapat diakses oleh pengusaha atau pemain server pulsa. 
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3. Pulsa elektrik dan PPOB berskala nasional pada semua operator. Produk 

ini sudah tak asing dikalangan masyarakat karena keseharian kita yang 

tidak terlepas dari penggunaan pulsa. Dan salah satu produk yang dimiliki 

CV. Wijaya Komunika adalah top up atau pengisian pulsa elektrik. 

4. Jasa pembuatan server pulsa PPOB. Dalam hal ini yang kita jual adalah 

jasa atau maintenance dari pembutan server sampai dengan pengoperasian. 

Jasa ini dilakukan dengan cara perangkaian, training customer dan setting 

sampai siap dioperasikan. 

5. Voucher game, voucher pulsa pembayaran BPJS, pembayaran Telkom, 

pembayaran PDAM. 

6. Komponen server pulsa. Komponen server pulsa adalah serangkaian 

peralatan pendukung guna merangkai atau untuk melakukan pembuatan 

server pulsa secara lengkap. Komponen yang dijual oleh CV. Wijaya 

Komunika adalah software, perangkat komputer, modempoll, UPS. 

Pemasaran yang dilakukan terkait dengan produk CV. Wijaya Komunika 

dan terkhusus produk komponen server pulsa dan paket server pulsa nantinya  

dipasarkan skala nasional atau seluruh Indonesia. Serta pengirimannya 

bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi ternama di Indonesia. Dari keenam 

produk yang dimiliki oleh CV. Wijaya Komunika tersebut baik produk nomor 

satu sampai dengan produk keenam semuanya pemasaran dilakukan dengan cara 

media online yaitu website resmi, media sosial seperti instagram, facebook, 

aplikasi google play store dan media periklanan lainnya, serta melalui tim 

marketing yang ada pada perusahaan.  



 
 

Dari berbagai macam produk yang dimiliki oleh CV. Wijaya Komunika 

ada satu produk yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan yakni produk 

server pulsa secara paket. Dimana produk ini cukup baru bagi perusahaan karena 

sebelumnya hanya menjual produk server pulsa secara komponen saja. Menurut 

pendapat owner jika produk ini dikeluarkan beliau sangat yakin bahwa akan 

mendapat sambutan baik dari para customer terutama pengusaha yang bermain 

dalam bidang server pulsa. Yang diperkuat dengan data berikut  

Diagram 1.1 
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Data diagram diatas diperoleh berdasarkan 184 responden yang 

merupakan pelanggan CV. Wijaya Komunika. Pada survei ini jenis pelanggan 

yang dijadikan sasaran adalah customer pada komponen penjualan server pulsa.  

Jika disimpulkan  saran dan rekomendasi tertinggi yaitu manajemen dituntut 

untuk membuat inovasi produk baru. Data diatas sangat mendukung dan 

menguatkan opini owner bahwa jika produk baru yaitu paket server pulsa akan 

sangat diminati dan laku di pasaran. 

Grafik 1.1 
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Berdasarkan data penjualan diatas, diketahui bahwa produk komponen 

server pulsa yang belum dirakit secara paket rata-rata mengalami kenaikan di tiap 

bulannya . Hal itu tercermin dari jumlah penjualan yang relatif naik dengan angka 

diatas. Hal ini semakin mendukung apalagi jika perusahaan mengeluarkan paket 

server pulsa maka diyakini respon positif juga akan didapatkan.  

Bahkan saat ini terjadi inovasi besar-besaran yang dilakukan oleh 

pengusaha sejenis dengan melakukan penerbitan produk baru seperti yang 

dilakukan oleh “Mahanani Server Pulsa” yaitu dengan mengeluarkan empat jenis 

paket server pulsa. Sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

PRODUK MAHANANI SERVER PULSA 

   No  Nama Produk Harga 

1 Paket Server 1  Rp          5.895.000  

2 Paket Server 2  Rp          6.800.000  

3 Paket Server 3  Rp          8.200.000  

4 Paket Server 4  Rp        10.200.000  

Sumber : Website (http://www.mahananistore.com/) 
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 Selain Mahanani inovasi juga dilakukan oleh “Anugerah Server” dengan 

menciptakan enam varian paket yang terdiri dari paket standard sampai dengan 

platinum.  Sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

PRODUK ANUGRAH SERVER PULSA 

   No Nama Produk Harga 

1 Paket Server Pulsa Promo  Rp              1.550.000  

2 Paket Server Pulsa Mini  Rp              2.850.000  

3 Paket Server Pulsa Lite  Rp              5.950.000  

4 Paket Server Pulsa Standart  Rp              8.600.000  

5 Paket Server Pulsa Gold  Rp           19.250.000  

6 Paket Server Pulsa Platinum  Rp           37.500.000  

Sumber : Website (https://anugrahserverpulsa.com/) 

Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh pesaing hal ini juga menjadi 

ancaman terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Berdasarkan data yang 

diperoleh, inovasi yang dilakukan oleh dua perusahaan diatas memberikan 

alternatif harga yang bermacam-macam yang tentuya sangat bervariatif. Secara 

mereka saat ini sudah memiliki banyak pesaing dan situasi pasarnya sangat 

mendukung untuk meluncurkan inovasi produk paket server pulsa.  

Maka melalui uraian yang disampaikan sebelumnya, penulis hendak 

melakukan analisis biaya diferensial terkait dengan produk paket server pulsa 

yang ada di CV. Wijaya Komunika. Peneitian ini diharapkan dapat menjawab atau 

memberikan gambaran biaya yang dibutuhkan jika melakukan pembuatan paket 

server pulsa. Namun dalam hal ini perusahaan mengalami sedikit masalah yaitu, 

terkait dengan produk server pulsa yaitu produk yang ada dapat dijual langsung 

https://anugrahserverpulsa.com/


 
 

secara eceran batangan, atau dilakukan pemrosesan lebih lanjut dalam departemen 

produksi lanjutan untuk menjadi serangkaian paket server pulsa yang komplit. 

Maka pada kondisi ini pihak manajemen mengalami hal yang membuat 

ketidakpastian dan kebingungan terkait dengan produk server pulsa sebaiknya 

dijual secara langsung dalam kondisi eceran batangan atau diproses lebih lanjut 

menjadi rangkaian server pulsa yang utuh dengan rincian biayanya yang bertujuan 

untuk meningkatkan laba yang lebih optimal. 

Maka berdasarkan data-data pendukung dan permasalahan yang terjadi 

dalam CV Wijaya Komunika maka diperlukan sebuah alternatif terkait dengan 

analisis biaya diferensial supaya  pengambilan keputusan yang dilakukan tepat 

dan ketidakpastian dan kebimbangan yang dihadapi dapat segera teratasi dan 

bahkan terdapat saran yang membangun terkait dengan permasalahan ini. Serta 

pihak manajemen dapat segera memutuskan apakah hendak menjual secara eceran 

batangan saja, ataukah ditambah dengan paket server pulsa. 

Oleh karena itu, pihak manajemen memerlukan informasi menyangkut 

informasi analisis biaya diferensial terhadap produk yang dipermasalahkan. 

Sehingga nantinya manajemen pada akhirnya dapat mengambil perencanaan dan 

sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.  Yaitu dengan menjual secara 

eceran batangan ataukah ditambah dengan dirangkai menjadi kesatuan server yang 

utuh agar laba yang didapat perusahaan bisa lebih optimal.  

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang ada, penulis pun tertarik 

untuk melakukan penelitian yang nantinya juga sebagai skripsi yaitu berjudul 



 
 

“Analisis Biaya Differensial sebagai Dasar Pengambilan Keputusan untuk 

Menjual Paket Server Pulsa : Studi Kasus pada CV. Wijaya Komunika”. 

 

1.2 Permasalahan  

“ Apakah CV. Wijaya Komunika sebaiknya menjual server secara 

komponen/eceran saja ataukah secara paket ditambah dengan komponen/eceran  

?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis biaya 

diferensial yaitu apakah CV. Wijaya Komunika sebaiknya menjual komponen 

server pulsa secara eceran atau secara paket.  

Sedangkan manfaat penelitian ini ditujukan untuk membantu manajemen 

CV. Wijaya Komunika memecahkan permasalahan dan membuat alternatif 

keputusan yang tepat dan benar dengan menggunakan perhitungan analisis biaya 

diferensial.  

 

 

 

 


