
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Entrepreneurship atau yang jika diterjemahkan menjadi kewirausahaan menurut 

Chowdhury (dalam Anas, 2019:66), merupakan upaya inisiatif keterlibatan seseorang dalam 

mencari produktivitas yang mana ini menjadi tujuan orang tersebut dan disertai dengan 

keterampilan serta inovasi. Kewirausahaan tidak hanya disokong oleh ide, namun juga perlu 

disertai dengan keberanian, dan yang mungkin terjadi apabila dari sekian banyak ide yang 

dimiliki kaum muda itu tidak dilaksanakan, akhirnya orang lainlah yang lebih dahulu 

melaksanakannya. Inilah fakta dunia kewirausahaan seperti yang dikemukakan oleh Prakoso B.S. 

selaku Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM (Julianto, 2017).  

Saat ini pun, jumlah pelaku wirausaha di Indonesia baru berada pada angka 3% dari 

seluruh populasi penduduk, yang mana mencapai angka 3% itupun juga terbilang perlu waktu 

yang panjang sebab pada 2018, Menteri Koperasi dan UKM yang optimis bahwa di tahun 2019 

jumlah pelaku wirausaha akan mencapai 5% dengan dilatarbelakangi oleh peningkatan rasio 

pelaku wirausaha dari 1,65% ke 3,1% pada tahun 2016 ke tahun 2017 berdasarkan data BPS 

(Badan Pusat Statistik) (Koran Jakarta, 2018), namun kenyataannya rasio pelaku wirausaha di 

Indonesia belum mampu mencapai angka tersebut. Berdasar lansiran dari Global 

Entrepreneurship Index Tahun 2018, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, 

dalam konteks kewirausahaan negara kita Indonesia juga masih tertinggal yang mana berada 

pada posisi ke 94, sedangkan negara Vietnam menempati posisi 87, negara Filipina pada posisi 

76, Malaysia berada di posisi 58, lalu Brunei Darussalam dan Singapura masing-masing berada 

pada posisi ke 53 dan 27 (Kabar Bisnis, 2020).  

Padahal, kegiatan berwirausaha bisa dimulai oleh siapa saja sedari dini yang sebetulnya 

dapat melatih pola pikir seseorang untuk tidak menggantungkan dirinya sebagai pencari kerja 

melainkan bisa lebih dari itu, maksudnya sebagai pencetus dan bahkan penyedia lapangan 

pekerjaan bagi orang lain. Pemerintah melihat kewirausahaan sebagai pokok penting dalam 

perannya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini tak lain dikarenakan kegiatan 
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wirausaha berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, menambah tingkat pendapatan 

nasional, penciptaan value added atau nilai tambah pada produk barang maupun jasa, juga 

kemakmuran masyarakat sekitar. Maka pemerintah juga terus mendukung peningkatan jumlah 

pelaku wirausaha di Indonesia dengan target mencapai angka 4% oleh Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia (Kabar Bisnis, 2020). 

Penelitian ini menjatuhkan pilihan pada Jos Cell Pulsa Elektrik sebagai objek 

penelitiannya yang mana konsep bisnisnya ialah usaha kredit pulsa dengan bunga 0%, 

maksudnya pelanggan diberi fasilitas untuk boleh melakukan pembayaran secara kredit namun 

tidak dibebankan bunga sepeserpun.  

Bermula dari niat memenuhi kebutuhan pulsa pribadi di tahun 2012 supaya lebih praktis 

jika sewaktu-waktu memerlukan, akhirnya Jos Cell Pulsa Elektrik memutuskan untuk sekaligus 

membantu kerabat atau saudara yang mengalami hal serupa dengan cara menjual produk pulsa 

tersebut dan memberi kelonggaran waktu pembayarannya sebab disamping seseorang 

memerlukan pulsa segera sehingga tidak bisa membayar terlebih dahulu di awal, ada juga faktor 

lain yang menyebabkan Jos Cell Pulsa Elektrik semakin mantap berkomitmen menekuni bisnis 

dengan konsep seperti ini. Faktor tersebut seperti belum sempat ke ATM hingga alasan ekonomi.  

Seiring berjalannya waktu, produk bisnis yang mulanya hanya berupa pulsa akhirnya 

ditambah secara bertahap untuk mengikuti kebutuhan para pelanggan, diantaranya kuota dan 

token listrik. Tidak sampai disitu, hingga saat ini produk yang ditawarkan Jos Cell Pulsa Elektrik 

telah merambah pula ke fasilitas top up saldo dompet digital seperti OVO, DANA, GoPay, 

GrabPay, serta ShopeePay karena aplikasi dompet digital memang sedang menjadi tren saat ini 

yang bahkan penggunaannya meningkat sebesar 70% dari 2019 ke 2020 dimana mulai dari 

kuartal kedua tahun 2019 (Q2 2019) hingga kuartal kedua tahun 2020 (Q2 2020), GoPay, OVO, 

dan DANA menjadi 3 besar aplikasi dompet digital dengan pengunduh dan pengguna aktif 

terbanyak di Indonesia (Rachmatunnisa, 2020). Meski keberadaan aplikasi-aplikasi dompet 

digital mampu menggeser bisnis pulsa dan kuota, namun aplikasi dompet digital itu sendiri harus 

diisi saldo terlebih dahulu agar pemilik akun dapat bertransaksi. Sedangkan yang menjadi 

masalah adalah seringkali orang malas untuk bepergian ke luar rumah dan juga dilatarbelakangi 

alasan ekonomi di masyarakat, mereka sedang tidak memiliki rejeki yang cukup untuk mengisi 
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saldo dompet digitalnya padahal mereka juga membutuhkannya untuk membiayai keperluan 

konsumsi.  

Jos Cell Pulsa Elektrik dalam aktivitas usahanya mulai dari awal berdiri di tahun 2012 

hingga tahun 2020 ini tidak memiliki cara promosi atau upaya pemasaran khusus sebagai strategi 

di dalam menjalankan bisnisnya. Padahal strategi dibutuhkan untuk menentukan cara dalam 

mencapai tujuan organisasi dan bagi keberlanjutannya. Pada awal berdirinya Jos Cell Pulsa 

Elektrik, pemilik yang saat itu masih duduk di bangku sekolah hanya bermodalkan ponsel untuk 

mengirim broadcast ke kontak yang mayoritas berisi teman sekolah dan guru mengenai usaha ini. 

Maka, pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik adalah orang-orang yang telah dikenal, seperti teman, 

guru, saudara, ataupun kerabat. Cara pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi Jos Cell 

Pulsa Elektrik via WhatsApp atau LINE dengan memberikan informasi nomor handphone dan 

jenis produk apa yang diperlukan. Apabila memerlukan info lebih lanjut terkait daftar harga, 

pelanggan dapat menanyakannya juga terlebih dahulu. Setelah diisikan, pelanggan dapat 

mengonfirmasi bahwa pesanannya telah diterima. Baru setelah itu pelanggan akan mendapat 

informasi total harga yang harus ia bayarkan atau merupakan piutang bagi Jos Cell Pulsa Elektrik. 

Jadi, Jos Cell Pulsa Elektrik hanya melayani pelanggan secara online, bukan dengan membuka 

counter penjualan.  

Oleh karena konsep bisnisnya yang mempertahankan pelanggan lama yang telah dikenal 

dan tidak menerapkan strategi inilah maka dirasa bisnis tidak mengalami perkembangan yang 

berarti. Bahkan Jos Cell Pulsa Elektrik mengalami penurunan frekuensi transaksi menurut data 

frekuensi transaksi 4 tahun terakhir seperti yang tersaji pada Tabel 1.1 atau Gambar 1.1 sehingga 

dampak sosial yang diberikan juga dirasa tidak semakin meluas. Berdasarkan perbandingan dari 

tahun 2017 hingga 2020 ini, frekuensi transaksi terus menurun dari tahun ketahun dan tahun 

2020 menjadi titik terendah dalam hal frekuensi transaksi pada Jos Cell Pulsa Elektrik baik itu 

pada kuartal I, kuartal II, dan kuartal III (kuartal IV sedang berjalan). Oleh karenanya pun laba 

transaksi tertinggi juga dicapai pada tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun-tahun 

berikutnya seperti tersaji pada Tabel 1.2 atau Gambar 1.2. Di samping itu pandemi covid-19 

yang menganjurkan seluruh masyarakat tak kenal usia maupun profesi untuk belajar, bekerja, 

dan berdoa dari rumah telah membuat perubahan pola konsumsi masyarakat akan pulsa dan 
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kuota yang mengalami peningkatan lebih dari 50% (Badan Pusat Statistik, 2020) serta aplikasi 

digital menyokong kebutuhan akan transaksi non-tunai untuk meminimalkan tukar menukar uang 

tunai selama pandemi covid-19 sehingga semestinya ini dapat menjadi peluang bisnis yang 

menjanjikan mengingat pulsa dan kuota terbilang menjadi kebutuhan primer manusia serta 

pasarnya semakin luas karena mulai dari anak TK hingga orang dewasa memerlukannya untuk 

keperluan belajar dan bekerja dari rumah secara virtual saat ini (Liputan 6, 2020). Lalu, terkait 

dengan konsep bisnisnya yang bertujuan membantu pihak-pihak yang kesulitan secara ekonomi, 

ini mampu menjadi sarana bagi Jos Cell Pulsa Elektrik dalam menyebarluaskan benefit tersebut.  

 

 

Tabel 1.1. Frekuensi Transaksi Jos Cell Pulsa Elektrik (dalam Kali) 
 

 2017 2018 2019 2020 

Januari 304 208 243 176 

Februari 211 189 151 195 

Maret 272 196 214 194 

April 313 240 215 131 

Mei 304 276 202 142 

Juni 277 244 171 155 

Juli 299 238 183 169 

Agustus 280 274 188 232 

September 293 237 216 158 

Oktober 254 288 209 Sedang Berjalan 

November 296 227 218 Sedang Berjalan 

Desember 278 181 220 Sedang Berjalan 

TOTAL 3.381 2.798 2.430 1.552 + x 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 1.1. Frekuensi Transaksi Jos Cell Pulsa Elektrik (dalam Kali) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

Tabel 1.2. Laba Transaksi Jos Cell Pulsa Elektrik (dalam Rupiah) 

 2017 2018 2019 2020 

Kuartal I 1.633.850 1.096.975 1.020.900 1.418.615 

Kuartal II 1.781.725 1.383.750 1.568.329 1.057.778 

Kuartal III 1.681.125 1.367.700 1.548.712 1.478.845 

Kuartal IV 1.751.325 1.366.950 1.330.510 Sedang Berjalan 

TOTAL 6.848.025 5.215.375 5.468.451 3.955.238 + x 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 1.2. Laba Transaksi Jos Cell Pulsa Elektrik (dalam Rupiah) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Minimnya pengetahuan serta pengalaman dalam perencanaan strategis, dan inefisiensi 

waktu menjadi salah sebagai penyebab mengapa Jos Cell Pulsa Elektrik tidak membuat 

perencanaan strategi. Alasan ini merupakan 2 poin diantara berbagai alasan mengapa suatu 

perusahaan memiliki strategi yang buruk hingga perusahaan yang sama sekali tidak menerapkan 

strategi seperti yang dikemukakan David (2011:18). Berbagai alasan lain yang dimaksudkan 

demikian seperti ketidakyakinan berperan dalam keterampilan yang baru, sudut pandang yang 

menganggap rencana baru bagaikan ancaman, takut tidak berhasil, perasaan puas dengan 

kesuksesan sehingga merasa tidak butuh perencanaan yang padahal pencapaian saat ini tidak 

menjamin pencapaian di masa depan akan sama suksesnya, trauma mengenai perencanaan yang 

panjang, tidak fleksibel, rumit di masa lalu, dan ketidakmauan berupaya membuat rumusan 

rencana. Selain itu, Jos Cell Pulsa Elektrik juga merasa tidak memerlukan perencanaan strategi 

sebab profil pelanggan terdiri dari orang-orang yang sudah dikenal sehingga cenderung terjebak 

di dalam pola pikir yang berfokus hanya untuk mempertahankan pelanggan lama. 

Penting bagi suatu perusahaan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh dan secara 

berkala pada perusahaannya guna mengetahui baik faktor kekuatan untuk dikembangkan maupun 

faktor penghambat majunya perusahaan dan ini menurut Kuncoro (2010:171) disebut sebagai 

manajemen strategi. Manajemen strategi bagi David (2017:3) merujuk pada perencanaan strategi 

0

500000

1000000

1500000

2000000

Kuartal I Kuartal II Kuartal III Kuartal IV

2017

2018

2019

2020



7 

 

yang bertujuan mencapai tujuan organisasi dengan membuat formulasi, melakukan implementasi, 

serta melakukan evaluasi keputusan, dan supaya tepat, perencanaan strategi ini perlu 

memperhatikan faktor internal serta eksternal (Padil dkk, 2015:116). Faktor eksternal dan 

internal menurut David (dalam Safa'at dkk, 2014:172) dapat dikenali dengan meringkas faktor 

kekuatan dan kelemahan di dalam matriks Internal Factor Evaluation (IFE) serta faktor 

kesempatan dan ancaman di dalam matriks External Factor Evaluation (EFE), lalu mencetuskan 

beberapa strategi alternatif di dalam matriks SWOT yang merupakan perpaduan dari matriks 

Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor Evaluation (EFE), untuk 

kemudian secara objektif beberapa strategi alternatif  dievaluasi berlandaskan faktor eksternal 

dan faktor internal yang sebelumnya telah dikenali di dalam Quantitative Strategic Planning 

Matrix (QSPM).  

Maka untuk mengatasi masalah seperti pada Jos Cell Pulsa Elektrik, muncullah gagasan 

untuk membuat perencanaan strategi yang akan diimplementasikan pada Jos Cell Pulsa Elektrik 

dimana proses manajemen strategi menurut David dan David (2017:4) diawali dengan formulasi 

strategi yang mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman suatu 

organisasi hingga nantinya dihasilkan strategi terbaik untuk diimplementasi. Dengan adanya 

strategi yang menjadi jantung suatu konsep manajemen strategi, maka strategi memberikan 

manfaat bagi perusahaan di dalam mengeksplor berbagai pilihan demi menghadapi ancaman 

serta meminimalisir kelemahan perusahaan dengan mengeksplor kekuatan perusahaan (Wijaya, 

2017:197), dan strategi dapat digunakan serta diperlukan mulai dari perusahaan baik perusahaan 

kecil maupun besar, organisasi pemerintah, institusi nirlaba, hingga konglomerasi multinasional 

(David dan David, 2017:19). 

Singkat kata, secara keseluruhan uraian ini akan tertuang di dalam penelitian yang 

berjudul Pencetusan Strategi Bagi Keberlanjutan Usaha Jos Cell Pulsa Elektrik dengan 

Pendekatan Quantitative Strategic Planning Matrix. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki perumusan masalah 

sebagai berikut : 

Belum dicetuskannya strategi yang tepat untuk diimplementasi bagi keberlanjutan 

usaha Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian bertujuan menghasilkan strategi bagi keberlanjutan usaha Jos Cell Pulsa 

Elektrik yang didasarkan pada analisis faktor internal meliputi kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weaknesses) serta faktor eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats).  

 Selain itu manfaat yang diharapkan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.3.1. Manfaat Praktis  

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan wawasan baru dari penelitian serta 

dapat menerapkan pengetahuan yang telah ditimba di 6 semester masa perkuliahan pada 

penelitian ini. Selain itu peneliti berharap agar penelitian ini dapat menyajikan informasi 

terkait kondisi perusahaan baik secara internal maupun eksternal berikut strategi alternatif 

terbaik yang dapat diimplementasikan bagi keberlanjutan perusahaan. 

1.3.2. Manfaat Teoritis 

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan mampu membawa kontribusi dalam 

menambah pengetahuan pembaca serta dapat menjadi sumber tambahan literatur bagi 

peneliti lain di kemudian hari mengenai tahap-tahap memformulasikan strategi alternatif 

terbaik melalui analisis faktor internal dan eksternal perusahaan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan berisi paparan mengenai tahap-tahap penyusunan skripsi yang 

tertuang di dalam 5 bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi konsep-konsep yang menjadi landasan melakukan analisis untuk 

memecahkan masalah, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, dan 

definisi operasional variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab yang berisi paparan jenis penelitian yang dilakukan, obyek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas hasil penelitian beserta analisis guna menyajikan jawaban atas 

permasalahan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan analisis juga saran atau 

rekomendasi bagi usaha yang menjadi objek penelitian. 


