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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1  

 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara dengan Pemilik Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

 

1. Bagaimana asal mula ide pencetusan bisnis pulsa oleh Jos Cell Pulsa Elektrik ini? 

Jawab : 

Jadi pada awalnya di tahun 2012 itu kami merasa kalau memerlukan pulsa harus 

pergi keluar rumah terlebih dahulu guna mencari counter yang menjual pulsa, sedangkan 

jaraknya juga dirasa cukup jauh dari rumah dan kurang worth it (kurang efisien tenaga 

dan biaya bahan bakar) jika dengan upaya demikian hanya untuk membeli pulsa. Lalu 

akhirnya untuk mengatasi hal ini kami mencari-cari penyedia atau pusat pulsanya 

langsung supaya bisa melakukan pengisian dengan lebih efisien biaya dan tenaga. Dari 

situ kami juga muncul gagasan untuk sekalian menjualkan ke teman-teman atau kerabat 

yang berpengalaman serupa dengan kami, yaitu merasa kesulitan mencari counter 

penjualan pulsa. Nanti sistemnya lakukan saja pemesanan, dan bisa membayar saat 

bertemu atau saat sekalian ke ATM saja. Di lingkup sekitar pasar atau konsumen kami 

tersebut juga tidak ditemukan penjual pulsa lain dengan konsep bisnis seperti Jos Cell 

Pulsa Elektrik yang mampu menjadi pesaing bagi kami. 

 

Pertanyaan Terkait Faktor Internal 

Aspek Pemasaran 

 

2. Bagaimana sistem dan proses pelayanan yang dilakukan Jos Cell Pulsa Elektrik mulai dari 

pemesanan hingga pembayaran? 

Jawab :  
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Pelanggan yang memerlukan produk kami bisa menghubungi Jos Cell Pulsa 

Elektrik. Saat ada notifikasi masuk maka kami langsung merespon saat itu juga. 

Terkadang pelanggan bertanya terlebih dahulu pricelist untuk produk tertentu sesuai yang 

mereka perlukan. Kalau sudah, pelanggan mengatakan memerlukan produk yang mana 

dan menyertakan nomor tujuan yang hendak diisikan. Dari situ, Jos Cell Pulsa Elektrik 

langsung memproses pesanan ke pihak penyedia. Jos Cell Pulsa Elektrik selalu memasok 

stok jika dirasa saldo di penyedia sudah hampir habis sehingga pelanggan yang butuh 

tidak perlu menunggu lama, apalagi pulsa juga tidak akan kadaluarsa jadi tidak masalah 

dipasok terus stoknya selagi bisa. Baru setelah itu kami menanyakan ke pelanggan 

apakah pesanan sudah mereka terima. Jika transaksi sukses, pelanggan akan kami beri 

total harga yang harus mereka bayarkan. Ini menjadi piutang bagi Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

3. Produk apa saja yang ditawarkan oleh Jos Cell Pulsa Elektrik? 

Jawab : 

Dulu saat pertama kali bisnis berjalan, hanya menyediakan pulsa dan token listrik. 

Lalu Jos Cell Pulsa Elektrik melihat tren kebutuhan pelanggan saat ini mulai ke arah 

kuota internet maka ditambah produknya berupa paket data. Selanjutnya, tren dompet 

digital juga mulai marak dimana pelanggan-pelanggan juga banyak yang menanyakan 

apakah kami menyediakan top up GoPay. Dompet digital yang paling banyak dibutuhkan 

selain GoPay yaitu OVO. Jos Cell Pulsa Elektrik juga menyediakan top up DANA, 

GrabPay, serta ShopeePay. 

 

4. Seperti apa strategi promosi atau upaya publikasi yang dilakukan Jos Cell Pulsa Elektrik saat 

ini? Apakah dirasa sudah efektif? 

Jawab : 

Mereka tahu Jos Cell Pulsa Elektrik melalui broadcast saat dulu Blackberry 

Messanger sedang populer digunakan. Kemudian lama kelamaan saudara-saudara juga 

ikut membeli di Jos Cell Pulsa Elektrik. Bahkan guru-guru juga ikut menjadi pelanggan 

dan para pelanggan-pelanggan ini tidak hanya memesan ke satu nomor, satu produk, atau 

untuk dirinya sendiri namun seringkali mengisikan kerabat mereka (keluarga, asisten 
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rumah tangga, rekan kerja, dan lain-lain). Kami berupaya mempertahankan adat untuk 

melayani pelanggan dengan cepat kurang dari 1 menit, ramah, dan bersahabat. Dari segi 

promosi juga tidak terdapat upaya khusus supaya orang lain tahu Jos Cell Pulsa Elektrik. 

Jatuhnya itu pertambahan jumlah pelanggan dikarenakan tahunya dari mulut ke mulut 

saja. Mungkin ini dikarenakan pasar atau pelanggan kami yang hanya merupakan orang-

orang kenalan saja. 

 

 

5. Seperti apakah profil pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik? Bagaimana hubungan Jos Cell Pulsa 

Elektrik dengan para pelanggan? 

Jawab : 

Awal mula berjalannya usaha di tahun 2012 itu yang menjadi pelanggan adalah 

teman-teman sekolah dan teman-teman kuliah. Mereka tahu Jos Cell Pulsa Elektrik 

melalui broadcast saat dulu Blackberry Messanger sedang populer digunakan. Kemudian 

lama kelamaan saudara-saudara juga ikut membeli di Jos Cell Pulsa Elektrik. Bahkan 

guru-guru juga ikut menjadi pelanggan dan para pelanggan-pelanggan ini tidak hanya 

memesan ke satu nomor, satu produk, atau untuk dirinya sendiri namun seringkali 

mengisikan kerabat mereka (keluarga, asisten rumah tangga, rekan kerja, dan lain-lain). 

Hubungan dengan pelanggan pastinya baik. Bahkan banyak diantara mereka yang 

merasa beruntung, lega, dan bahagia oleh keberadaan Jos Cell Pulsa Elektrik. Mereka 

seringkali menyampaikan ini saat bertransaksi, sebab ketika perlu membeli pulsa dan 

malas keluar rumah mereka tinggal mengirim pesan untuk diisikan pulsa lalu tak berapa 

lama pulsanya sudah masuk. Ada juga yang sedang dalam posisi kepepet butuh diisikan 

segera dan terlayani dengan baik sehingga merasa tertolong. Lalu bagi yang sedang 

belum gajian atau kondisi keuangannya sedang tidak bagus juga tetap bisa mendapat 

pulsa, kuota, dan lain-lain sesuai keperluan mereka berkat Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

 

6. Apakah pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik memperjualbelikan produk kembali ke orang lain 

atau digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri? 
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Jawab : 

Ya, meskipun satu orang pelanggan tidak hanya memesan ke 1 buah nomor saja, 

dan tidak hanya membeli 1 jenis produk, namun mereka merupakan konsumen akhir 

yang membeli di Jos Cell Pulsa Elektrik tidak dengan tujuan memperjualbelikan kembali 

produk. Melainkan digunakan untuk konsumsi sendiri. 

 

7. Siapa saja pesaing kunci bagi Jos Cell Pulsa Elektrik? Bagaimana dan mengapa mereka 

dianggap sebagai kompetitor? 

Jawab : 

Jika dilihat dari pasar atau pelanggan-pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik, maka 

tidak ada penjual lain yang menyediakan produk dan layanan untuk melayani pasar atau 

pelanggan-pelanggan kami ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pesaing bagi 

Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

Aspek Finansial 

8. Darimana modal ataupun keperluan pendanaan lainnya diperoleh untuk mendukung 

kelancaran aktivitas usaha Jos Cell Pulsa Elektrik? 

Jawab : 

Pendanaannya diperoleh dari tabungan pribadi, lalu tentunya pembayaran piutang 

pelanggan tak lupa dicatat dan digunakan untuk memutar modal kembali agar Jos Cell 

Pulsa Elektrik tidak kehabisan stok di penyedia. Sebagian kecil pelanggan juga suka 

membayar lebih (nominal transfer dibulatkan ke atas) jadi kasus seperti ini juga berperan 

mendorong arus kas ke arah yang positif. 

 

Aspek Produksi 

9. Apakah pemasok produk dapat menyediakan layanan dengan cepat? 

Jawab : 

Ya, karena pemasok kami atau kami sebut pihak penyedia telah menggunakan 

sistem otomatis sehingga ketika kami input nomor tujuan dan jenis produk, maka saat itu 

juga ada pemberitahuan atau notifikasi bahwa transaksi sukses dilakukan (keluar Serial 



95 

 

Number) atau gangguan, dan lain-lain. Ini juga menjadi pertimbangan utama Jos Cell 

Pulsa Elektrik dalam memilih penyedia agar keberlangsungan transaksi yang cepat, aman, 

dan mudah dapat dilakukan. 

 

10. Apakah produk yang disediakan oleh pemasok lengkap? 

Jawab : 

Ya, lengkap. Ini memudahkan agen atau penjual pulsa seperti Jos Cell Pulsa 

Elektrik dalan memenuhi dan menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan oleh 

pelanggan terkait produk pulsa, paket data, top up saldo dompet digital, dan lain-lain. 

 

11. Bagaimana prosedur memasok atau menjaga keamanan jumlah stok? 

Jawab : 

Jos Cell Pulsa Elektrik selalu memasok stok jika dirasa saldo di penyedia sudah 

hampir habis sehingga pelanggan yang butuh tidak perlu menunggu lama, apalagi pulsa 

juga tidak akan kadaluarsa jadi tidak masalah dipasok terus stoknya selagi bisa. 

 

12. Apa saja fasilitas atau sarana yang digunakan untuk melayani pembeli? Bagaimana fungsi 

dari pemanfaatan fasilitas itu? 

Jawab : 

Pertama, ada ponsel pintar untuk sarana berkomunikasi dengan pelanggan. Ini 

juga digunakan untuk mengakses atau melakukan transaksi dengan penyedia. Selebihnya 

transaksi dicatat dalam jurnal harian dan total tagihan yang harus dibayarkan oleh setiap 

orang pelanggan akan dikirimkan ke masing-masing pelanggan melalui media sosial yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan Jos Cell Pulsa Elektrik setiap kali ada tambahan 

transaksi masuk (baik pembayaran maupun pembelian). Namun penghitungan akumulasi 

tagihan ini dilakukan secara manual. 

 

 

Pertanyaan Terkait Faktor Eksternal 

Aspek Kekuatan Bersaing 
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13. Adakah produk atau layanan yang mampu menggantikan produk dan layanan yang diberikan 

Jos Cell Pulsa Elektrik? 

Jawab :  

Aplikasi-aplikasi seperti mobile banking, dan bahkan Gojek atau OVO itu sendiri 

sebetulnya menyediakan fasilitas top up pulsa, paket data, dan lain-lain sehingga bisa 

dikatakan sebagai ancaman. Selain itu jika ada penjual pulsa baru yang menyediakan 

layanan ataupun produk serupa dengan Jos Cell Pulsa Elektrik dan melayani pasar yang 

sama juga mampu menjadi ancaman bagi Jos Cell Pulsa Elektrik karena pihak tersebut 

mampu menjadi pensubstitusi Jos Cell Pulsa Elektrik. 

 

 

Aspek Kekuatan Teknologi 

14. Kehadiran internet seakan meniadakan batas antar geografis atau wilayah, apa saja yang 

dilakukan Jos Cell Pulsa Elektrik sebagai bentuk pemanfaatan atau bagaimana tindakan yang 

dilakukan Jos Cell Pulsa Elektrik untuk menanggapi/merespon ini? 

Jawab :  

Internet kami manfaatkan untuk memudahkan pelanggan menghubungi kami. 

Maksudnya, pelanggan mengontak Jos Cell Pulsa Elektrik melalui media sosial apalagi di 

masa pandemi covid-19 yang mana kami tak dapat bertemu secara langsung. Selain itu 

untuk membeli produk ke penyedia, maka dibutuhkan juga akses internet. Internet kami 

manfaatkan untuk media bertransaksi saja, padahal sebetulnya saat ini media-media 

sosial yang beragam itu juga diprakarsai kehadiran internet yang mampu menghubungkan 

individu satu dengan yang lain tanpa mengenal ruang dan waktu. 

 

 

Aspek Kekuatan Sosial, Budaya, Demografis, dan Lingkungan 

15. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi covid-19 yang telah merubah gaya hidup seluruh 

umat manusia. Apakah ini telah atau diperkirakan dapat memberi dampak kepada bisnis Jos Cell 

Pulsa Elektrik?  

Jawab :  
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Saat awal berdirinya Jos Cell Pulsa Elektrik, pelanggan hanya memerlukan pulsa. 

Lalu ditambah kebutuhan akan paket data. Namun seiring munculnya aplikasi-aplikasi 

dompet digital, kami juga menambah layanan hingga ke ranah tersebut. Tren yang 

muncul seiring konteks pandemi covid-19 pun juga membuat berjalannya bisnis terasa 

berbeda. Sekitar hampir 50% transaksi di tahun 2020 ini didominasi oleh pembelian 

pelanggan akan top up saldo dompet digital. Hal ini dikarenakan kita lebih banyak 

bagaimana caranya meminimalkan tukar menukar uang fisik, sehingga pembayaran lebih 

banyak menggunakan atau memanfaatkan dompet digital. Kedua, menyangkut keperluan 

akan internet. Di masa pandemi covid-19 seperti ini sebetulnya pasarnya bisa semakin 

luas dan banyak. Kebutuhan pulsa, paket data, dan lain-lain tidak lagi terbatas pada usia 

tertentu, tapi anak-anak kecil lalu lansia juga memerlukan agar bisa terus terkoneksi 

dengan lingkungannya. Sebetulnya juga pelanggan-pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik itu 

bukan hanya membeli untuk diri sendiri, tapi seringkali memesankan milik orang lain 

juga. 
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Lampiran 2 

 

Kuesioner Kepada Pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

Identitas Responden 

 Nama     : 

Jenis Kelamin    : 

Usia     : 

Pekerjaan    : 

Frekuensi Pembelian   : 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Mohon berikan tanda centang (√) untuk salah satu jawaban yang Anda rasa paling 

sesuai dengan SS (Sangat Setuju) / S (Setuju) / N (Netral) / TS (Tidak Setuju) / STS 

(Sangat Tidak Setuju) beserta penjelasannya. Terimakasih. 

 

No. 
Pernyataan Variabel Kekuatan 

(Strengths) 

SS 

(5) 

S  

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. 
Jos Cell Pulsa Elektrik memberikan 

pelayanan yang cepat (kurang dari 1 menit). 
     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 

 
 
 

2. 
Produk yang tersedia di Jos Cell Pulsa 

Elektrik lengkap sesuai kebutuhan saya. 
     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 
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3. 

Saya diperkenankan membeli produk di Jos 

Cell Pulsa Elektrik tanpa membayar terlebih 

dahulu dan saya tidak dikenakan tambahan 

bunga sepeser pun. 

     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 

 
 
 

4. 

Di lingkungan sekitar saya tidak ada yang 

memberi atau menawarkan produk dan 

pelayanan sama seperti Jos Cell Pulsa 

Elektrik. 

     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 

 
 
 

5. 

Stok produk di Jos Cell Pulsa Elektrik selalu 

tersedia (ready) sehingga ketika memesan 

saya tidak perlu menunggu terlebih dahulu. 

     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 

 
 
 

6. 

Jos Cell Pulsa Elektrik tidak memberikan 

batasan frekuensi pemesanan yang boleh 

saya lakukan ataupun membatasi akumulasi 

total tagihan saya. 

     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 
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No. 
Pernyataan Variabel Kelemahan 

(Weaknesses) 

SS  

(5) 

S  

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. 

Saya membeli produk di Jos Cell Pulsa 

Elektrik untuk tujuan konsumsi, bukan 

untuk diperjualbelikan lagi ke pihak lain. 

     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 

 
 
 

2. 
Jos Cell Pulsa Elektrik kurang melakukan 

promosi. 
     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 

 
 
 

3. 

Sarana bertransaksi Jos Cell Pulsa Elektrik 

sederhana (sistem pemesanan dan kalkulasi 

tagihan dilakukan secara manual). 

     

Mohon jelaskan jawaban Anda : 
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Lampiran 3 

 

Kuesioner Kepada Pemilik Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

Identitas Responden 

Nama     : 

Jenis Kelamin    : 

Usia     : 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

I. Internal Factor Evaluation (IFE) atau Evaluasi Faktor Internal 

 

Kolom Bobot : 

Setiap faktor (kekuatan dan kelemahan) diberi bobot atas pertimbangan 

seberapa penting faktor tersebut sebagai penentu keberhasilan bisnis dengan skala 

0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting). Total bobot untuk kekuatan dan 

kelemahan harus sama dengan 1,0. 

 

Internal Factor Evaluation (IFE) 

No. Kekuatan (Strengths) 
Bobot 

 

1. Pelayanan yang cepat.  

2. Produk yang ditawarkan lengkap.  

3. Layanan pembayaran kredit tanpa bunga.  

4. 
Tidak ada pesaing yang menawarkan layanan 

serupa.  

5. Stok produk selalu tersedia (ready).  

6. Dana untuk akses permodalan selalu lancar.  

No. Kelemahan (Weaknesses) 
Bobot 
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1. Tidak memiliki saluran distribusi.  

2.  Promosi yang kurang.  

3. 

Sarana untuk bertransaksi antara Jos Cell Pulsa 

Elektrik dengan pelanggan sederhana. 

 

TOTAL BOBOT 
1,0 

 

II. External Factor Evaluation (EFE) atau Evaluasi Faktor Eksternal 

 

Kolom Bobot : 

Setiap faktor (peluang dan ancaman) diberi bobot atas pertimbangan 

seberapa penting faktor tersebut sebagai penentu keberhasilan bisnis dengan skala 

0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting). Total bobot untuk peluang dan 

ancaman harus sama dengan 1,0. 

 

 

External Factor Evaluation (EFE) 

No. Peluang (Opportunities) 
Bobot 

 

1. 
Anjuran Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dan penerapan protokol kesehatan. 
 

2. Ada banyak media untuk melakukan promosi.  

3. 
Tujuan pembelian pelanggan tidak hanya 

diperuntukkan kebutuhan pribadi. 
 

4. 
Tren penggunaan dompet digital meningkat 70% 

dari Q2 2019 - Q2 2020 
 

No. Ancaman (Threats) 
Bobot 

 

1. Munculnya pesaing baru.  

2.  Kenaikan harga jual penyedia.  
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3. 

Aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas top 

up pulsa dan lain-lain. 

 

TOTAL BOBOT 
1,0 
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Lampiran 4 

 

Tabulasi Data Responden (Pelanggan) 

No. Nama Jenis Kelamin 
Usia 

(Tahun) 
Pekerjaan Frekuensi Pembelian 

1. Shania Pandoh Perempuan 21 Mahasiswa 1 kali / bulan 

2. Heuzie Mirake Perempuan 38 Wiraswasta 5 kali / bulan 

3. Chirstin Elga Perempuan 21 Mahasiswi 4 kali / bulan 

4. Enny Perempuan 36 Guru 4 kali / bulan 

5. Jeremy Christsanto Laki-Laki 20 Mahasiswa 1 kali / bulan 

6. Ika Fricilla Perempuan 36 Guru 3 kali / bulan 

7. Christina Wiwit S Perempuan 41 Guru 4 kali / bulan 

8. Titis Perempuan 38 Guru 2 kali / bulan 

9. Ranatha Perempuan 40 Guru 4 kali / bulan 

10. Jayousman Laki-Laki 38 Guru 1 kali / bulan 
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Lampiran 5 

Hasil Tanggapan Responden Pelanggan Mengenai Faktor Kekuatan (Strengths) 

Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

Pernyataan Kekuatan 

(Strengths) 

Hasil Tanggapan Responden 

Total 

Skor 

(Total 

Skor : 

50) x 

100 

Kategori 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

T Skor T Skor T Skor T Skor T Skor 

1. Jos Cell Pulsa Elektrik 

memberikan pelayanan 

yang cepat (kurang dari 1 

menit). 

9 

 

45 

 

 

0 

 

 

0 

 

1 3 0 0 0 0 

 

48 

 

96% 
Sangat 

Setuju 

2. Produk yang tersedia di 

Jos Cell Pulsa Elektrik 

lengkap sesuai kebutuhan 

saya. 

7 35 3 12 0 0 0 0 0 0 47 94% 
Sangat 

Setuju 

3. Saya diperkenankan 

membeli produk di Jos Cell 

Pulsa Elektrik tanpa 

membayar terlebih dahulu 

dan saya tidak dikenakan 

tambahan bunga sepeser 

9 45 1 4 0 0 0 0 0 0 49 98% 
Sangat 

Setuju 
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pun. 

4. Di lingkungan sekitar 

saya tidak ada yang 

memberi atau menawarkan 

produk dan pelayanan sama 

seperti Jos Cell Pulsa 

Elektrik. 

8 40 1 4 1 3 0 0 0 0 47 94% 
Sangat 

Setuju 

5. Stok produk di Jos Cell 

Pulsa Elektrik selalu 

tersedia (ready) sehingga 

ketika memesan saya tidak 

perlu menunggu terlebih 

dahulu. 

9 45 1 4 0 0 0 0 0 0 49 98% 
Sangat 

Setuju 

6. Jos Cell Pulsa Elektrik 

tidak memberikan batasan 

frekuensi pemesanan yang 

boleh saya lakukan ataupun 

membatasi akumulasi total 

tagihan saya. 

9 45 1 4 0 0 0 0 0 0 49 98% 
Sangat 

Setuju 

 
 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
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Lampiran 6 

 

Hasil Tanggapan Responden Pelanggan Mengenai Faktor Kelemahan (Weaknesses) 

Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

Pernyataan Kelemahan 

(Weaknesses) 

Hasil Tanggapan Responden 

Total 

Skor 

(Total 

Skor : 

50) x 

100 

Kategori 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

T Skor T Skor T Skor T Skor T Skor 

1. Saya membeli produk di 

Jos Cell Pulsa Elektrik 

untuk tujuan konsumsi, 

bukan untuk 

diperjualbelikan lagi ke 

pihak lain. 

10 

 

50 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 0 0 0 

 

50 

 

100% 
Sangat 

Setuju 

2. Jos Cell Pulsa Elektrik 

kurang melakukan promosi. 
3 15 4 16 3 9 0 0 0 0 40 80% Setuju 

3. Sarana bertransaksi Jos 

Cell Pulsa Elektrik 

sederhana (sistem 

pemesanan dan kalkulasi 

tagihan dilakukan secara 

8 40 2 8 0 0 0 0 0 0 48 96% 
Sangat 

Setuju 
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manual). 

 

Sumber : Data primer diolah, 2020 
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Lampiran 7 

 

Tabulasi Jawaban Responden (Pelanggan) untuk Faktor Kekuatan (Strengths) 

Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

Keterangan : 

S = Pernyataan Faktor Strength (Kekuatan) 

 

No. Nama 
Jawaban 

S Skor Alasan 

1. Shania Pandoh 

S1 : 5 Penjual sangat responsip dalam proses pengiriman pulsa 

S2 : 5 
Setuju karena d lengkapi list kategori pulsa sesuai dengan 

nomor operator 

S3 : 5 
Iya benar, saya bisa membayar setelah proses pengiriman pulsa 

d kirimkan terlebih dahulu 

S4 : 5 

Setuju, karena lingkungan saya hanya bisa membeli pulsa d 

konter terdekat, akan tetapi saya bisa membeli pulsa secara 

online atau via WA kepada Jos cell pulsa 

S5 : 5 
Ya, karena setiap saya membeli selalu ada stock pulsa tetapi 

kadang error karena jaringan yang jelek 

S6 : 4 
Saya rasa iya karena selama saya memesan tidak pernah di beri 

batasan pembelian dan tagihan 
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2. Heuzie Mirake 

S1 : 3 Cepat merespon jika di WA 

S2 : 4 Lengkap sesuai kebutuhan saya terutama pulsa dan top up ovo 

S3 : 4 

Karena saya  biasa membeli dengan tagiham bulanan sehingga 

lebih mudah jika kebutuhan mendesak dan tidak ada tambahna 

biaya apapun 

S4 : 4 
Karena sekitar saya tidak ada yang menjual dengan penawaran 

yang memudahkan. 

S5 : 4 
Selalu tersedia kalaupun harus menunggu hanya max 10 menit 

saja itupun karena jaringan 

S6 : 5 
Berapapun kebutuhan yg saya butuhkan tetap dilayani dgn 

baik. 

3. Chirstin Elga 

S1 : 5 
selama saya membeli pulsa/ kuota, saya tidak pernah 

menunggu lama 

S2 : 5 produk yang saya butuhkan selalu tersedia 

S3 : 5 saya selalu membeli produk tanpa membayar terlebih dahulu 

S4 : 5 
di lingkungan sekitar saya tidak banyak tempat menjual 

pulsa/kuota.  

S5 : 5 saya tidak pernah kehabisan stok produk. 

S6 : 5 saya sering membeli berkali kali tanpa batasan total tagihan 

4. Enny 
S1 : 5 langsung respon dan memenuhi order yg diminta 

S2 : 5 kebutuhan kuota dan pulsa 
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S3 : 5 saya bayar tiap tgl 15 

S4 : 5 hanya ambil di toko ini 

S5 : 5 selalu ada dan bisa 

S6 : 5 selalu memberi pulsa sesuai kebutuhan tidak ad batasan 

5. Jeremy Christsanto 

S1 : 5 
Fast Respon, apabila memesan pulsa langsung dibales dengan 

cepat dan langsung diisi pulsanya. 

S2 : 5 
Mulai dari pulsa listrik, pulsa handphone, kuota, saldo gopay, 

saldo ovo semuanya ada. 

S3 : 5 
Saya selalu memesan pulsa terlebih dahulu dan bayarnya 

belakangan tanpa bunga 

S4 : 5 Tidak ada yang secepat Jos Cell Pulsa Listrik 

S5 : 5 Stok pulsa selalu ada ketika saya memesan  

S6 : 5 
Pemesanan saya tidak pernah dibatasi oleh jumlah pulsa yang 

saya pesan 

6. Ika Fricilla 

S1 : 5 
Saat membutuhkan pulsa mendesak, pulsa langsung terkirim. 

Fast respon 

S2 : 4 
Terkadang ada nominal yang tidak tersedia, tetapi penjual 

memberi solusi yang baik. 

S3 : 5 
Saya biasanya membayar 1 bulan sekali, tagihan dikumpulkan 

terlebih dahulu. Ini memudahkan saya. 

S4 : 5 Saya sudah terbiasa menggunakan jasa di toko ini, jadi tidak 
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sempat mencari info tentang toko lain. 

S5 : 5 Saat mmbutuhkan pulsa, selalu siap kirim. 

S6 : 5 Tidak ada batasan untuk saya pesan. 

7. Christina Wiwit S 

S1 : 5 Setiap menghubungi langsung merespon dengan baik 

S2 : 4 
semua kebutuhan pulsa saya untuk segala  operator bahkan 

token listrik saya selalu membelinya di Jos Cell Pulsa Elektrik 

S3 : 5 
selalu saya lalukan dan tanpa dipungut biaya tambahan, sangat 

membantu. 

S4 : 3 mungkin ada  tapi saya tidak mau pindah kelain tempat 

S5 : 5 selalu siap dan selalu ada mau pagi, siang sore ready 

S6 : 5 jelas tidak ada contohnya bulan ini tagihan saya banyak sekali 

8. Titis 

S1 : 5 Langsung saat itu juga dilayani 

S2 : 5 Semua bisa dibayar di Joss Cell 

S3 : 5 Ini keunggulannya 

S4 : 5 Memang tidak ada  

S5 : 5 Setiap kali saya bjtuh selalu ada 

S6 : 5 Tidak pernah memberi batasan  

9. Ranatha 

S1 : 5 Karena wa saya langsung direspon 

S2 : 5 Apa yang saya perlu ada 

S3 : 5 Biasanya saat gajian baru saya bayar 

S4 : 5 Slow response dan harus ke counternya jd tidak praktis 
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S5 : 5 Belum pernah ditolak 

S6 : 5 Tidak pernah ditolak order saya 

10. Jayousman 

S1 : 5 Walau hanya dichat lewat WA langsung respon. 

S2 : 5 Bukan hanya pulsa hp tapi ada juga pulsa listrik. 

S3 : 5 
Saya selalu order langsung dikirim tanpa menunggu saya 

membayar dulu. 

S4 : 5 Ditempat lain harus datang langsung dan membayar. 

S5 : 5 Saya tidak pernah menunggu lama langsung dikirim. 

S6 : 5 Saya sering memesan pulsa untuk beberapa nomor sekaligus. 
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Lampiran 8 

 

Tabulasi Jawaban Responden (Pelanggan) untuk Faktor Kelemahan (Weaknesses) 

Jos Cell Pulsa Elektrik 

 

Keterangan : 

W = Pernyataan Faktor Weakness (Kelemahan) 

 

No. Nama 
Jawaban 

W Skor Alasan 

1. Shania Pandoh 

W1 : 5 Iya, saya pakai untuk pemakaian pribadi 

W2 : 3 Saya kurang tau akan promosinya 

W3 : 5 
Iya, penjual selalu mengirim total tagihan pembelian dan 

dikirimkan via WA secara sederhana.  

2. Heuzie Mirake 

W1 : 5 Memudahkan  untuk konsumsi pribadi dan keluarga saya saja  

W2 : 4 Kadang kadang saja melakukan promosi di medsos 

W3 : 5 

Mudah dan langsung cepat untuk akumulasi tagihan karena 

setiap transaksi langsung tahu brp akumulasi tagihannya 

sehingga bisa mengkontrol pembelian 

3. Chirstin Elga 

W1 : 5 saya tidak memperjualbelikan produk 

W2 : 4 
saya mengetahui jos cell pulsa elektrik dari teman, bukan dari 

promosi 
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W3 : 4 
sistem pemesanannya dilakukan dengan cara chat dan 

kalkulasinya manual 

4. Enny 

W1 : 5 hnya untuk kbth saya pribadi 

W2 : 4 jarang posting atau iklan di sosmed 

W3 : 5 ya melalui wa 

5. Jeremy Christsanto 

W1 : 5 Membeli untuk keperluan pribadi 

W2 : 3 
Kurang promosi karena saya jarang melihat status promosi Jos 

Cell Pulsa Elektrik 

W3 : 5 
Sangat mudah, pesan pulsa lalu dilist tagihannya oleh Jos Cell 

Pulsa Listrik lalu tinggal saya bayar sesuai dengan tagihan 

6. Ika Fricilla 

W1 : 5 
Saya membeli pulsa untuk isi pulsa nomor hp yang saya 

gunakan sendiri 

W2 : 3 Tidak pernah melakukan promosi di sosmed 

W3 : 5 Pemesanan dan tagihan dilakukan via chat wa 

7. Christina Wiwit S 

W1 : 5 saya pakai untuk konsumsi sendiri 

W2 : 4 Jos Cell Pulsa Elektrik tidak pernah promosi di sosmed dll 

W3 : 5 cukup lewat wa saja 

8. Titis 

W1 : 5 Memang untuk konsumsi sendiri 

W2 : 5 Memang tdk ada promosi, tahunya dari sesama pengguna 

W3 : 4 Iya manual 

9. Ranatha W1 : 5 Saya beli utk sendiri kadang adik saya titip dibelikan 
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W2 : 5 Saya diberi tahu teman 

W3 : 5 Saya diberi info tagihan via wa 

10. Jayousman 

W1 : 5 
Karena saya hanya memesan pulsa untuk saya sendiri dan 

keluarga. 

W2 : 5 
Saya tidak pernah mendapatkan kiriman promo lewat media 

apapun. 

W3 : 5 
Info tagihan saya dapatkan lewat chat lalu saya transfer 

dananya. 
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Lampiran 9 

 

Tabulasi Tanggapan Kuesioner Kepada Pemilik 

Jos Cell Pulsa Elektrik (Penentuan Bobot) 

 

I. Internal Factor Evaluation (IFE) atau Evaluasi Faktor Internal 

 Keterangan : 

P1 = Pemilik 1 

P2 = Pemilik 2 

 

Internal Factor Evaluation (IFE) 

No. Kekuatan (Strengths) P1 P2 Rata-Rata 

1. Pelayanan yang cepat. 0,20 0,33 0,265 

2. Produk yang ditawarkan lengkap. 0,045 0,055 0,05 

3. Layanan pembayaran kredit tanpa bunga. 0,04 0,04 0,04 

4. 
Tidak ada pesaing yang menawarkan layanan 

serupa. 0,28 0,05 0,165 

5. Stok produk selalu tersedia (ready). 0,10 0,08 0,09 

6. Dana untuk akses permodalan selalu lancar. 0,20 0,26 0,23 

No. Kelemahan (Weaknesses) P1 P2 Rata-Rata 

1. Tidak memiliki saluran distribusi. 0,065 0,025 0,045 

2.  Promosi yang kurang. 0,05 0,06 0,055 

3. 

Sarana untuk bertransaksi antara Jos Cell Pulsa 

Elektrik dengan pelanggan sederhana. 0,02 0,10 0,06 

TOTAL BOBOT 
1,0 1,0 1,0 

 

 

II. External Factor Evaluation (EFE) atau Evaluasi Faktor Eksternal 

External Factor Evaluation (EFE)   
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No. Peluang (Opportunities) P1 P2 Rata-Rata 

1. 
Anjuran Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dan penerapan protokol kesehatan. 
0,20 0,035 0,1175 

2. Ada banyak media untuk melakukan promosi. 0,05 0,02 0,035 

3. 
Tujuan pembelian pelanggan tidak hanya 

diperuntukkan kebutuhan pribadi. 
0,06 0,15 0,105 

4. 
Tren penggunaan dompet digital meningkat 70% 

dari Q2 2019 – Q2 2020 
0,09 0,040 0,065 

No. Ancaman (Threats) P1 P2 Rata-Rata 

1. Munculnya pesaing baru. 0,35 0,20 0,275 

2.  Kenaikan harga jual penyedia. 0,15 0,25 0,20 

3. 

Aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas top 

up pulsa dan lain-lain. 0,1 0,305 0,2025 

TOTAL BOBOT 
1,0 1,0 1,0 
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Lampiran 10 

Hasil Diskusi Penentuan Peringkat 

 

Keterangan : 

P1 = Pemilik 1 

P2 = Pemilik 2 

 

1. Kekuatan (Strengths) 

a. Pelayanan yang cepat 

P1 : Seluruh konsumen tidak peduli konteksnya untuk produk apa pasti 

menginginkan pelayanan yang cepat, dilayani dengan segera. Pelanggan yang 

memesan token listrik juga seringkali memerlukan pelayanan yang cepat, sebelum 

listriknya padam dan ini menjadi kekuatan utama bagi Jos Cell Pulsa Elektrik. 

P2 : Orang tidak suka menunggu terlalu lama. Apalagi untuk produk pulsa, paket 

data, dan yang berhubungan dengan ponsel seringkali atau identik dengan urgensi. 

Kebutuhan yang bisa saja dadakan, tiba-tiba sadar kalau habis padahal mau 

dipakai. Dengan adanya kekuatan di Jos Cell Pulsa Elektrik yaitu pelayanan yang 

cepat, kita mampu menjadi sandaran bagi pelanggan yang suka dan butuh dilayani 

serta direspon dengan cepat. 

Kesimpulan peringkat = 4 

 

b. Produk yang ditawarkan lengkap 

P1 : Produk yang dijual di Jos Cell Pulsa Elektrik lengkap. Tidak hanya pulsa dan 

paket data melainkan juga memperluas persediaan jenis penawaran produk hingga 

ke token listrik, dan top up saldo dompet digital. Ini disesuaikan dengan tren dan 

kebutuhan pelanggan-pelanggan kita. 
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P2 : Dengan menyediakan produk yang lengkap, disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik tentunya merupakan kekuatan utama karena 

dengan adanya kekuatan ini kita menjadi mampu memenuhi dan menyesuaikan 

diri dengan apa yang pelanggan mau. Dengan begini pula, kita tetap dapat 

menjadi sandaran para pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik. 

Kesimpulan peringkat = 4 

 

c. Layanan pembayaran kredit tanpa bunga 

P1 : Mampu menyediakan fasilitas pembayaran secara kredit yang tidak 

membebankan bunga saya rasa menjadi kekuatan utama. Sebab dengan begini 

pelanggan akan merasakan kemudahan, diberikan tenggang waktu untuk bisa 

membayar akan tetapi juga tidak dibebankan bunga. 

P2 : Ya, setuju. Ini merupakan kekuatan utama. Di counter-counter lain tentunya 

kalau orang datang untuk pesan ya harus membayar saat itu juga secara langsung. 

Banyak kondisi juga yang menyebabkan orang tidak bisa membayar langsung saat 

memesan, maka layanan pemberian kredit tanpa bunga mampu menjadi solusi dan 

saya sangat mantap mengatakannya sebagai kekuatan utama.   

Kesimpulan peringkat = 4 

 

d. Tidak ada pesaing yang menawarkan layanan serupa 

P1 : Kehadiran pesaing dapat mengusik atau istilahnya berpotensi merebut pangsa 

pasar kita saat ini. Namun tidak ada penjual lain yang melayani pasar yang 

dilayani Jos Cell Pulsa Elektrik saat ini. Penjual lain yang dimaksudkan tentunya 

yang memberikan fasilitas layanan dan produk sama seperti Jos Cell Pulsa 

Elektrik, seperti salah satunya sebagai contoh adalah fasilitas yang 

memperkenankan pelanggan untuk membayar secara kredit dan tidak dikenakan 
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bunga. Jos Cell Pulsa Elektrik yang merupakan satu-satunya penjual dengan 

sistem demikianlah menjadikan pernyataan bahwa “tidak ada pesaing yang 

menawarkan layanan serupa” tergolong kekuatan utama. 

P2 : Saya setuju bahwa tidak ada penjual lain yang bersedia memberikan cara 

pembayaran seperti Jos Cell Pulsa Elektrik. Sehingga dengan begitu kesetiaan 

pelanggan saat ini tidak terganggu oleh adanya pesaing karena pesaing itu sendiri 

tidak ada. Jika pesaing tidak ada maka ini adalah kekuatan utama kita. Kita satu-

satunya penjual yang mampu melayani pasar yang ada saat ini.  

Kesimpulan peringkat = 4 

 

e. Stok produk selalu tersedia (ready) 

P1 : Jika memposisikan diri sebagai konsumen, saya lebih senang dengan penjual 

yang menyediakan produk ready. Entah memang butuh saat itu juga maupun tidak, 

namun bila ready itu lebih enak, urusan cepat selesai, tidak perlu menunggu-

nunggu juga. Jos Cell Pulsa Elektrik yang stok produknya selalu tersedia (ready) 

merupakan kekuatan utama menurut saya. Dikarenakan dengan stok yang selalu 

tersedia maka pelanggan tak perlu menunggu lama sesaat setelah memesan. Ini 

sejalan dengan analogi yang saya sebutkan di awal, yaitu sebagai konsumen saya 

lebih senang dengan penjual yang produknya ready. 

P2 : Setuju, terlebih apabila produk ready, jelas melayani konsumen bisa dilakukan 

dengan cepat. Ini termasuk unsur memberikan layanan yang cepat dan tidak 

membuat orang menunggu. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks pelanggan 

yang berada dalam kondisi urgent membutuhkan produk tersebut. 

Kesimpulan peringkat = 4 

 

f. Dana untuk akses permodalan selalu lancar 
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P1 : Ini termasuk kekuatan utama karena tanpa modal atau dana maka akan 

menghambat proses pengestokan yaitu berupa saldo di penyedia. Otomatis 

pemberian layanan kepada pelanggan akan terhambat juga. 

P2 : Jika stok saldo di penyedia kurang atau tidak dapat memenuhi jumlah yang 

dimau pelanggan, kita tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Padahal pelayanan yang cepat itu penting. Namun kita menyiasati dengan akses 

pendanaan dari dana pribadi untuk menjaga pasokan saldo di penyedia sebelum 

kehabisan. Maka, ya, setuju jika ini merupakan kekuatan utama Jos Cell Pulsa 

Elektrik. 

Kesimpulan peringkat = 4 

 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

a. Tidak memiliki saluran distribusi 

P1 : Profil pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik adalah para konsumen akhir. Mereka  

  memesan di Jos Cell Pulsa Elektrik untuk tujuan konsumsi, bukan untuk   

  menjualnya kembali.  

P2 : Jadi pelanggan kita tidak memiliki bawahan lagi atau istilahnya downline itu, ya. 

  Bila ditinjau, keuntungan sistem downline itu adalah jumlah transaksi bisa  

  semakin kaya karena pelanggan kita menjualkan atau memesankan produk lagi  

  kepada kita dan untuk tujuan dijual ke orang lain. Tentu jumlah transaksi   

  meningkat. 

P1 : Betul, namun kondisi saat ini dimana kita juga sebagai agen dari sebuah   

  penyedia pulsa maka faktor kelemahan ini bukanlah suatu kelemahan utama bagi  

  Jos Cell Pulsa Elektrik. 

Kesimpulan peringkat = 2 
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b. Promosi yang kurang 

P1 : Tujuan promosi adalah menciptakan awareness seseorang terhadap keberadaan 

usaha Jos Cell Pulsa Elektrik. Melalui promosi, orang yang semula tidak tahu Jos 

Cell Pulsa Elektrik akan menjadi tahu dan membuka peluang bagi mereka untuk 

mengonsumsi produk kita. Promosi mampu  

P2 : Promosi mampu memperluas jangkauan pasar yang dikuasai oleh Jos Cell Pulsa  

  Elektrik sehingga mampu meningkatkan jumlah keseluruhan transaksi masuk.  

  Maka kesimpulannya, promosi yang kurang dilakukan oleh Jos Cell Pulsa   

  Elektrik merupakan kelemahan utama. 

Kesimpulan peringkat = 1 

 

c. Sarana untuk bertransaksi antara Jos Cell Pulsa Elektrik dengan pelanggan 

sederhana 

P1 : Sebetulnya posisi kita sebagai agen dari penyedia pulsa memang membuat kita  

  hanya memerlukan ponsel saja untuk menerima pesanan dari pelanggan lalu  

  meneruskannya ke penyedia, karena sarana-sarana yang canggih penuh   

  otomatisasi itu kepentingan pihak penyedia agar bisa melangsungkan transaksi  

  yang instan dan memudahkan agen-agen seperti Jos Cell Pulsa Elektrik. 

P2 : Salah satu kelemahan dari sarana kita adalah pemesanan pelanggan tidak bisa  

  diproses otomatis oleh sistem, kalau ponsel telah off maka pesanan pelanggan  

  tidak bisa diproses. Mengakumulasi tagihan per pelanggan juga menjadi manual  

  oleh sarana sistem yang seperti ini. Namun karena posisi kita saat ini sebagai agen, 

  maka ini bukan kelemahan utama. 

P1 : Benar sekali, saya sependapat. 

Kesimpulan peringkat = 2 
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3. Peluang (Opportunities) 

a. Anjuran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol 

kesehatan 

P1 : Maksud dari poin satu ini adalah peningkatan kebutuhan pulsa dan paket data  

  secara umum karena pandemi covid-19 mewajibkan semua orang untuk belajar,  

  bekerja, dan beribadah dari rumah. Sedangkan penerapan protokol kesehatan itu  

  terkait dengan upaya meminimalkan penggunaan uang fisik yang rentan sebagai  

  media penularan virus dan penyakit sehingga pembayaran menggunakan dompet  

  digital semakin marak digunakan. 

P2 : Dengan adanya anjuran PSBB dan penerapan protokol kesehatan ini yang  

  mungkin lebih terasa adalah pemesanan pelanggan banyak diwarnai oleh   

  permintaan layanan top up sado dompet digital ya. Meski begitu tentu permintaan  

  akan pulsa dan paket data tentunya tetap ada. Permintaan pelanggan akan layanan  

  top up saldo dompet digital telah kita respon dengan menyediakan penawaran  

  akan layanan tersebut. 

P1 : Betul, saya setuju. Selain itu Jos Cell Pulsa Elektrik juga tetap menjunjung  

  budaya pelayanan yang cepat supaya jika pelanggan urgent butuh pulsa atau  

  kuota internet untuk melancarkan kegiatan from home-nya maka dapat terlayani  

  sebagaimana mestinya dengan memuaskan. 

Kesimpulan peringkat = 4 

 

b. Ada banyak media untuk melakukan promosi 

P1 : Orang-orang yang tahu Jos Cell Pulsa Elektrik tahunya karena informasi dari  

  mulut ke mulut. 
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P2 : Dan kita tidak memanfaatkan media-media non-konvensional untuk   

  menyebarkan informasi atau mempromosikan Jos Cell Pulsa Elektrik seperti  

  melalui media sosial misalnya. 

Kesimpulan peringkat = 1 

 

c. Tujuan pembelian pelanggan tidak hanya diperuntukkan kebutuhan pribadi 

P1 : Pelanggan-pelanggan yang melakukan pemesanan ke Jos Cell Pulsa Elektrik  

  seringkali memesankan kebutuhan milik keluarga atau kerabat mereka. 

P2 : Bahkan ada juga yang mengatakan kalau memesankan milik asisten rumah  

  tangganya. 

P1 : Lalu sebetulnya apa saja yang kita lakukan sebagai bentuk respon terhadap hal  

  ini? 

P2 : Sepertinya respon kita belum terlalu signifikan, ya kita hanya melayani saja  

  seperti biasanya. 

P1 : Akan tetapi kita juga sedikit melakukan, istilahnya customer engagement.  

  Seperti biasanya mengatakan, "Kalau keluarga mau pesan tidak apa-apa, pesankan 

  saja di Jos Cell Pulsa Elektrik. Nanti tagihannya diakumulasi sekaligus dengan  

  tagihan kamu" 

P2 : Juga memberi pesan yang seperti ini "Kalau kebetulan chat kamu tidak direspon, 

  silahkan menghubungi kontak yang satunya, ya", "Keluarga kamu yang   

  menghubungi Jos Cell Pulsa Elektrik langsung juga bisa loh". Hingga akhirnya  

  ada juga yang orang tuanya atau kerabatnya memesan langsung di Jos Cell Pulsa  

  Elektrik. 

P1 : Ya, betul. Setuju. 

Kesimpulan peringkat = 2 
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d. Tren penggunaan dompet digital meningkat 70% dari Q2 2019-Q2 2020 

P1 : Saat ini masyarakat termasuk pelanggan-pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik  

  menggunakan aplikasi-aplikasi dompet digital yang sedang naik daun. Lalu, agar  

  dompet digital itu sendiri dapat digunakan maka harus dilakukan top up saldo  

  terlebih dahulu. Sebagai bentuk memberikan respon terhadap tren penggunaan  

  dompet digital ini, Jos Cell Pulsa Elektrik menambah layanannya yaitu dengan  

  menyediakan fasilitas top up saldo dompet digital itu. Respon yang kita berikan  

  sudah baik dan sesuai dengan peluang yang hadir. 

P2 : Betul sekali. Saat pelanggan menanyakan apakah kita menyediakan top up OVO 

  misalnya, kita dapat memberikan layanan tersebut dengan mengirimkan daftar  

  harganya terlebih dahulu. Juga untuk GoPay, ShopeePay, dan produk dompet  

  digital lainnya. Kita mampu menyediakan apa yang sedang diperlukan pelanggan, 

  dan ini adalah bentuk respon kita terhadap dompet digital yang sedang marak  

  digunakan. 

Kesimpulan peringkat = 4 

 

4. Ancaman (Threats) 

a. Munculnya pesaing baru 

P1 : Masuknya pesaing ke industri penjualan produk pulsa itu saya rasa sifatnya out  

  of our control. Kita tidak bisa mengontrol pihak lain baik dalam memulai maupun 

  menutup usahanya. 

P2 : Jika tidak ada yang bisa kita perbuat maka sama saja dengan kita tidak merespon 

  ancaman ini.  
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P1 : Namun, jika dipikir kembali mungkin hal ini tidak terlalu masalah karena  

  kemungkinan kita tidak memiliki pesaing dikarenakan oleh orang-orang yang  

  tidak sanggup meng-handle hutang pelanggan. 

P2 : Betul juga, itulah keunggulan kita. Maka dapat dikatakan respon kita sudah  

  diatas rata-rata. Mari berikan peringkat 3 untuk poin ini. 

Kesimpulan peringkat = 3 

 

b. Kenaikan harga jual penyedia 

P1 : Harga di penyedia yang naik bukannya dapat kita kendalikan. Ini bergantung  

  kepada kebijakan penyedia dan kita tinggal menjualnya saja ke pelanggan Jos  

  Cell Pulsa Elektrik. 

P2 : Ancaman yang satu ini mampu mengurangi laba jika harga yang kita tawarkan  

  tidak dinaikkan juga. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merespon  

  ancaman ini. 

Kesimpulan peringkat = 1 

 

c. Aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas top up pulsa dan lain-lain 

P1 : Begitu juga dengan kehadiran aplikasi-aplikasi yang mampu menyaingi Jos Cell  

  Pulsa Elektrik dengan menyediakan fasilitas top up pulsa dan lain sebagainya.  

  Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan hal ini. 

P2 : Betul, saya setuju. Ancaman ini rasanya tidak dapat ditanggulangi. 

Kesimpulan peringkat = 1 
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Lampiran 11 

 

Hasil Diskusi Penentuan Attractiveness Score (AS) 

 

Keterangan : 

P1    = Pemilik 1 

P2    = Pemilik 2 

Strategi Alternatif ke - 1 = Membuka sistem reseller atau downline 

Strategi Alternatif ke - 2 = Menawarkan jasa atau layanan konversi pulsa 

Strategi Alternatif ke - 3 = Menambah jenis layanan PPOB 

Strategi Alternatif ke - 4 = Melakukan komunikasi dan promosi melalui 

media sosial 

Strategi Alternatif ke - 5 = Menambah ketersediaan nominal untuk produk 

pulsa 

Skor AS 1   = Strategi sangat tidak menarik  

Skor AS 2   = Strategi tidak menarik 

Skor AS 3   = Strategi agak menarik 

Skor AS 4   = Strategi menarik 

Skor AS 5   = Strategi sangat menarik 

 

1. Kekuatan (Strengths) 

a. Pelayanan yang cepat 

P1 : Kekuatan Jos Cell Pulsa Elektrik berupa pelayanan yang cepat akan relevan 

dengan strategi alternatif yang mana diantara kelima strategi alternatif yang telah 

dihasilkan? Strategi alternatif yang manakah yang paling menarik untuk 

diimplementasi berdasarkan kekuatan kita ini? 

P2 : Pelayanan yang cepat akan memudahkan pembeli atau pelanggan melakukan 

transaksi karena siapapun yang bertransaksi dengan Jos Cell Pulsa Elektrik bisa 



129 

 

merasakan kemudahan tanpa menunggu terlalu lama. Terutama di saat-saat 

genting, ya. 

P1 : Strategi alternatif yang berhubungan dengan traffic (lalu lintas) transaksi tinggi 

saya rasa menjadi strategi alternatif paling menarik dan relevan untuk 

diimplementasikan pada Jos Cell Pulsa Elektrik berdasarkan faktor kekuatan 

berupa pelayanan yang cepat. 

P2 : Ya, dengan kemampuan memberi pelayanan cepat maka transaksi-transaksi yang 

masuk akan mampu terlayani dengan sepantasnya dan harapannya pelanggan 

yang bertransaksi tersebut akan memperoleh pengalaman bertransaksi yang 

memuaskan. Dengan dilayani dengan cepat maka kebutuhan mereka bisa 

terpenuhi dengan cepat pula dan dengan cara yang praktis karena hanya tinggal 

mengirimkan pesan via WhatsApp. Tidak seperti kita di masa dahulu yang jika 

butuh pulsa maka perlu ke counter yang jelas sekali bahwa cara ini kurang praktis. 

P1 : Jika begitu, strategi alternatif pertama yang berbunyi “membuka sistem reseller 

atau downline” saya rasa sangat sesuai dengan konsep traffic tinggi pada transaksi 

seperti yang disampaikan sebelumnya karena kehadiran reseller dan downline ini 

bagi Jos Cell Pulsa Elektrik akan mendatangkan traffic transaksi yang lebih besar 

dari sebelumnya dimana pelanggan kita akan melakukan transaksi yang tidak 

hanya untuk keperluan konsumsi pribadi namun juga untuk para pembeli mereka 

jika Jos Cell Pulsa Elektrik open reseller atau downline. 

P2 : Berarti, dapat diberikan skor 5 untuk strategi pertama ini. 

P1 : Baik, selanjutnya strategi alternatif mana yang paling diuntungkan dengan 

adanya faktor kekuatan berupa pelayanan yang cepat? 

P2 : Menilik dari 4 strategi yang lain, strategi untuk melakukan promosi dan 

komunikasi melalui media sosial merupakan strategi yang paling tidak menarik 

untuk diimplementasikan pada Jos Cell Pulsa Elektrik mengacu pada faktor 

kekuatan berupa pelayanan yang cepat. Sehingga dapat diberikan skor 1. 

Bagaimana dengan pendapat Anda? 
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P1 : Setuju. Menurut saya kecepatan pelayanan Jos Cell Pulsa Elektrik paling 

menguntungkan berikutnya setelah strategi open reseller atau downline adalah 

bagi strategi ketiga yakni menambah jenis layanan PPOB. 

P2 : Kalau pendapat saya, strategi menawarkan jasa atau layanan konversi pulsa lebih 

menarik untuk diimplementasikan dibandingkan dengan strategi menambah 

ketersediaan nominal untuk produk pulsa karena ketersediaan nominal yang 

bermacam-macam tidak terlalu berdampak dengan dimilikinya kemampuan 

melayani dengan cepat. 

P1 : Benar juga, pelayanan yang cepat lebih diperlukan untuk jasa konversi pulsa 

sedangkan beragamnya ketersediaan nominal pulsa tidak terlalu menarik untuk 

diimplementasi mengacu pada strength berupa kecepatan pelayanan Jos Cell 

Pulsa Elektrik ini. Berarti kalau begitu, skor AS strategi 2 akan lebih tinggi dari 

strategi 5. Selanjutnya, bagaimana dengan strategi menambahkan jenis layanan 

PPOB? Penambahan jenis layanan PPOB seperti tagihan paskabayar telepon 

ataupun PLN, PDAM, BPJS misalnya yang beragam sesuai dengan kebutuhan 

konsumen ini lebih relevan dan memerlukan dukungan faktor kekuatan ini 

menurut pandangan saya dibanding strategi 2 dan 5. Sebab keperluan membayar 

tagihan paska bayar, dan tagihan-tagihan lainnya akan sangat dimudahkan dengan 

pelayanan yang cepat.  

P2 : Ya, saya setuju dengan sudut pandang Anda. Layanan PPOB yang menurut 

rencana akan ditambahkan pada Jos Cell Pulsa Elektrik ada bermacam-macam 

dan tidak mengacu pada satu jenis produk saja. Sehingga memang faktor 

pelayanan yang cepat lebih menarik untuk mendukung diimplementasikannya 

strategi ini. 

 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 5 3 4 1 2 
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b. Produk yang ditawarkan lengkap 

P1 : Strategi mana yang paling menarik antara kelima strategi alternatif yang ada 

untuk diimplementasi pada Jos Cell Pulsa Elektrik dengan adanya faktor kekuatan 

kedua yakni produk yang ditawarkan lengkap? 

P2 : Membuka sistem reseller atau downline merupakan strategi yang paling 

diuntungkan dari penawaran produk yang lengkap dari Jos Cell Pulsa Elektrik. 

Dengan penawaran produk yang lengkap, para pembeli dapat melakukan beragam 

kebutuhan transaksi hanya dalam satu genggaman secara istilahnya. 

P1 : Betul, dan ini akan memudahkan seluruh pembeli yang terlibat dalam 

mekanisme transaksi bersama Jos Cell Pulsa Elektrik, termasuk bagi para reseller 

dalam melayani para pembeli mereka. Dengan adanya kemudahan yang dirasakan, 

tentu pihak-pihak ini baik konsumen akhir maupun reseller Jos Cell Pulsa 

Elektrik akan merasakan dampak positif yang harapannya mereka akan terus 

melakukan hubungan pelanggan dalam jangka panjang. 

P2 : Lalu strategi paling menarik berikutnya menurut pandangan saya adalah 

menambah jenis penawaran PPOB karena kekuatan berupa produk yang telah 

lengkap ini akan semakin lengkap lagi apabila jenis layanan PPOB lainnya 

ditambahkan. 

 

P1 : Saya setuju dengan hal itu. Tambahan jenis PPOB juga beragam macamnya 

sehingga menambah kelengkapan ketersediaan produk bagi Jos Cell Pulsa 

Elektrik. Skor 4 dapat diberikan untuk strategi ini. Tersisa 3 strategi.  

P2 : Dengan dimilikinya produk yang lengkap saya rasa akan cukup menarik untuk 

mengimplementasikan strategi promosi melalui media sosial dimana melalui 

media sosial kita bisa menyebarluaskan informasi bahwa Jos Cell Pulsa Elektrik 

siap melayani para pelanggannya dengan menyediakan tawaran produk yang 

lengkap. Bagaimana menurut Anda? 
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P1 : Ya, argumen tersebut masuk akal. Strategi yang sangat tidak menarik ialah 

layanan konversi pulsa. Sebab strategi yang masih lebih urgent ialah ketersediaan 

alternatif yang lebih beragam untuk produk pulsa. Keterbatasan alternatif nominal 

tidak mendukung kelengkapan produk pada Jos Cell Pulsa Elektrik. 

P2 : Tepat sekali, saya sangat setuju. 

 

 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 5 1 4 3 2 

 

 

c. Layanan pembayaran kredit tanpa bunga 

P2 : Apakah layanan pembayaran kredit tanpa bunga akan mempengaruhi strategi-

strategi yang ada? Saya rasa tidak, mungkin ada pendapat lain dari Anda? 

P1 : Ya saya berpendapat demikian. Tidak ada keterkaitan antara layanan 

pembayaran kredit tanpa bunga dengan strategi pengembangan produk dan 

pengembangan pasar yang ada. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS - - - - - 

 

 

 

d. Tidak ada pesaing yang menawarkan layanan serupa 
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P1 : Dengan dimilikinya kekuatan ini, semua diantara 5 strategi menarik dan 

diuntungkan. Bagaimana menurut Anda? 

P2 : Tunggu sebentar. 

P1 : Baik, kita bisa ambil strategi paling menarik atau sangat menarik untuk 

memperoleh skor 5. Sepertinya strategi melakukan komunikasi dan promosi 

melalui media sosial layak mendapat skor 5. 

P2 : Jika menurut pandangan saya, menambah jenis layanan PPOB lah yang layak 

mendapat skor 5. Ini kesempatan bagi Jos Cell Pulsa Elektrik untuk terus 

mengembangkan jenis produk yang ditawarkan sehingga dapat terus memenuhi 

kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Apa alasan Anda terkait pemberian skor 5 

untuk komunikasi dan promosi melalui media sosial? 

P1 : Istilahnya mumpung minim pesaing, mari lakukan penggencaran upaya promosi 

sehingga orang-orang sekitar lebih dulu mengenal Jos Cell Pulsa Elektrik 

ketimbang pesaing (jika di kemudian hari ada pesaing). 

P2 : Baik, saya setuju.  

P1 : Pandangan Anda bisa diberikan skor 4. Selanjutnya manakah strategi yang 

cukup menarik dengan adanya kekuatan ini? 

P2 : Bagaimana dengan strategi open reseller? Menyambung dari strategi 

sebelumnya, dengan sistem reseller maka jumlah pembeli akan semakin 

mengalami peningkatan. Mungkin istilahnya jumlah pasar ya. 

P1 : Setuju, sangat masuk akal. Lalu untuk strategi yang sangat tidak menarik ialah 

strategi menambah ketersediaan pilihan nominal pulsa. Setujukah Anda? 

P2 : Ya, skor 1. 

 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 3 2 4 5 1 
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e. Stok produk selalu tersedia (ready) 

P1 : Kemenarikan strategi yang terkait dengan faktor kekuatan ini menurut saya sama 

seperti faktor kekuatan yang pertama (pelayanan yang cepat) yakni strategi yang 

berkaitan dengan mendatangkan traffic transaksi yang tinggi karena dengan 

tersedianya produk secara ready akan mendukung keberlangsungan transaksi 

yang lancar. 

P2 : Ya, sangat benar. Transaksi lancar juga didukung dengan stok produk yang 

ready sebab pelayanan yang cepat tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan 

ready-nya produk. Produk yang ready akan memudahkan proses pembelian agar 

customer tidak perlu menunggu terlalu lama apalagi jika kondisinya sedang 

genting ya. 

P1 : Jika begitu maka skor 5 (sangat menarik) jatuh kepada strategi 1 yakni membuka 

sistem reseller atau downline. Berikutnya diantara 3 strategi alternatif lainnya, 

mana yang paling menarik lagi atau paling tidak menarik? 

P2 : Bagaimana jika sama seperti faktor pelayanan yang cepat? Saya rasa urgensinya 

sama, yakni strategi 3 (menambah jenis layanan PPOB) lebih dan paling menarik 

untuk diimplementasi dengan dimilikinya kekuatan ini. Dimana layanan PPOB 

yang akan ditambahkan tidak mengacu pada satu jenis produk saja melainkan 

bermacam-macam produk pembayaran tagihan. Jadi produk-produk ini 

memanglah perlu didukung dengan sistem yang ready stok. 

P1 : Baik saya juga sependapat. Kita bisa simpan dahulu poin ini karena sepertinya 

kita melupakan satu strategi yang juga paling relevan dengan faktor kekuatan 

"stok produk selalu tersedia (ready)". Bagaimana dengan strategi melakukan 

komunikasi dan promosi di media sosial? Disini, stok produk yang selalu ready 

lebih dapat dioptimalkan apabila diimplementasikan strategi promosi dan 

komunikasi di sosmed. Jos Cell Pulsa Elektrik perlu memperkenalkan dirinya 

termasuk kekuatan yang satu ini, yakni kemudahan dan kecepatan transaksi 

disajikan bagi pelanggan karena produk dalam keadaan tersedia atau ready. 
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P2 : Menurut apa yang Anda tuturkan saya kira kita perlu memberi skor 4 untuk 

strategi ini. Baru kemudian menambah jenis layanan PPOB diberikan skor 3. 

Bagaimana? 

P1 : Ya, skor 3 lebih baik. Lalu antara menawarkan jasa konversi pulsa dengan 

menambah alternatif pilihan nominal pulsa, mana yang lebih diuntungkan dengan 

ready stoknya produk? Dari saya jawaban untuk hal ini ialah strategi 2 yakni 

membuka layanan konversi pulsa. 

P2 : Layanan konversi pulsa lebih memerlukan stok ready daripada alternatif 

nominal pulsa memang. Saya setuju. 

 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 5 2 3 4 1 

 

 

f. Dana untuk akses permodalan selalu lancar 

P2 : Strategi 5 merupakan strategi yang sangat tidak menarik dengan dimilikinya 

kekuatan berupa kelancaran akses permodalan. 

P1 : Dibandingkan dengan keempat strategi lainnya, ya, strategi tersebut paling 

terlihat sangat tidak menarik dan layak diberikan skor 1. Lalu, faktor kekuatan ini 

sekiranya menguntungkan bagi strategi yang mana? 

P2 : Faktor seperti ini akan menguntungkan bagi strategi yang memerlukan modal 

paling besar bukan? 

P1 : Dari keempat strategi yang tersisa, strategi ketiga (menambah jenis layanan 

PPOB) dan melakukan promosi melalui media sosial sudah pasti tidak 

memerlukan modal besar. Apakah Anda setuju? 
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P2 : Ya, betul. Jika begitu diantara pembukaan jasa konversi pulsa dengan 

peluncuran sistem reseller mana yang lebih memerlukan modal besar? Sepertinya 

sistem reseller, ya. Sistem reseller tentunya akan mendatangkan lebih banyak 

transaksi, dan kemungkinan “terburuknya” Jos Cell Pulsa Elektrik perlu memberi 

piutang juga untuk itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? 

P1 : Saya setuju dengan alasan tersebut. Maka strategi alternatif ini layak diberikan 

skor 5 karena sangatlah menarik berdasarkan kekuatan Jos Cell Pulsa Elektrik ini. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 5 4 3 2 1 

 

 

 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

a. Tidak memiliki saluran distribusi 

P1 : Jos Cell Pulsa Elektrik tidak memiliki saluran distribusi. Sehingga jelas sekali 

bahwa strategi membuka sistem reseller akan sangat menarik bukan? 

P2 : Ya, bisa diberikan skor 5 untuk strategi ini. Selanjutnya bagaimana dengan 

pemberian skor 4 untuk strategi 4 yakni melakukan promosi melalui media sosial? 

Dengan alasan bahwa strategi ini memungkinkan kerabat dan orang-orang untuk 

mengetahui Jos Cell Pulsa Elektrik lalu bisa dimanfaatkan sebagai media 

memperkenalkan sistem reseller apabila ada kesempatan. 

P1 : Boleh sekali alasan tersebut dan mari berikan skor 4. Selanjutnya strategi mana 

yang layak diberikan skor 3? 

P2 : Meski tidak memiliki saluran distribusi, bagaimanapun layanan PPOB sangat 

bermanfaat dan dari keragaman produk yang ditawarkan dari layanan PPOB, 



137 

 

maka bisa jadi saja pihak yang membutuhkan layanan ini semakin banyak dan 

luas.  

P1 : Ya, bisa. Ini dapat menjadi titik awal bagi dicetuskannya sistem reseller juga. 

Untuk strategi 5, ini strategi yang sangat tidak menarik dengan berdasarkan 

kelemahan ini. Namun bagaimana jika dibandingkan dengan strategi 2? 

P2 : Strategi 5 lebih sangat tidak menarik dibandingkan strategi 2 karena layanan 

konversi pulsa tanpa bantuan distributor pun bukan masalah. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 5 2 3 4 1 

 

 

b. Promosi yang kurang 

P1 : Faktor kelemahan Jos Cell Pulsa Elektrik salah satunya adalah promosi yang 

kurang, dan menurut pandangan saya tidak ada strategi alternatif yang relevan 

dengan faktor tersebut. 

P2 : Sama dengan saya, pilihan-pilihan strategi yang tersaji tidak relevan dengan 

faktor kurangnya promosi. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS - - - - - 
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c. Sarana untuk bertransaksi antara Jos Cell Pulsa Elektrik dengan pelanggan 

sederhana 

P2 : Apakah faktor kelemahan ini memberi pengaruh atau dapat diminimalkan 

dengan mengimplementasikan strategi-strategi alternatif yang ada?  

P1 : Pertama, strategi pertama ialah membuka sistem reseller. Saya tidak melihat 

adanya relevansi antara faktor kelemahan dan strategi ini. 

P2 : Saya lihat seluruh strategi yang telah tercetus tidak ada kaitannya dan tidak 

diuntungkan dengan sarana sederhana untuk bertransaksi milik Jos Cell Pulsa 

Elektrik. 

P1 : Baik saya lihat juga begitu. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS - - - - - 

 

 

3. Peluang (Opportunities) 

a. Anjuran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol 

kesehatan 

P1 : Masa saat ini menganjurkan kita semua untuk menerapkan PSBB dan protokol 

kesehatan, peluang satu ini akan lebih optimal dan menguntungkan jika 

mengimplementasikan strategi yang mana? Strategi paling menarik menurut 

pandangan saya ialah menambah jenis layanan PPOB karena seluruh aktivitas 

masyarakat dihimbau sekali untuk dilakukan dari rumah sehingga strategi ini 

sangat-sangat menarik. 

P2 : Saya sangat amat setuju. Apalagi dengan menawarkan jenis layanan PPOB 

lainnya ini maka selain dapat membantu terlaksananya tata tertib atau protokol 
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kesehatan, Jos Cell Pulsa Elektrik juga menyajikan mekanisme pembayaran 

tagihan yang praktis. Strategi paling menarik berikutnya bisa jadi ialah membuka 

sistem reseller atau downline. Alasannya karena yang merasakan dampak 

peraturan ini bukan hanya orang tertentu saja, melainkan dari segala kalangan 

terhambat aktivitasnya untuk keluar rumah. Maka dengan open reseller atau 

downline, harapannya jumlah transaksi akan meningkat karena semakin banyak 

kalangan yang membutuhkan jasa ini. 

P1 : Mari berikan skor 5 dan 4 untuk strategi ini. Baik, lalu sepertinya strategi 

menambah ketersediaan nominal untuk produk pulsa paling tidak relevan, betul? 

P2 : Ya, skor 1 lebih cocok untuk strategi itu. Tersisa 2 strategi, mana yang lebih 

menarik antara menawarkan jasa konversi pulsa dengan melakukan promosi via 

media sosial? Jika ditinjau antara keduanya, maka jasa konversi pulsa lebih 

relevan sebab konversi dilakukan ke dalam saldo dompet digital ataupun saldo 

ATM misalnya. Dompet digital ini bermanfaat untuk melakukan transaksi 

pembayaran secara digital sehingga mampu meminimalisir proses tukar menukar 

uang secara fisik yang rentan akan risiko penularan virus. 

P2 : Saya setuju akan gagasan tersebut.  

 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 4 3 5 2 1 

 

 

b. Ada banyak media untuk melakukan promosi 

P1 : Ada banyak media untuk melakukan promosi, maka peluang ini akan lebih 

optimal dan menguntungkan jika mengimplementasikan strategi yang mana? 
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P2 : Jelas terlihat bahwa peluang akan termanfaatkan melalui strategi 4 yaitu 

melakukan komunikasi dan promosi melalui media sosial. 

P1 : Betul sekali. Disini sudah ada media untuk melakukan promosi, maka tinggal 

dimplementasi saja strategi 4 tersebut. Skor 5 atau sangat menarik ditujukan untuk 

strategi 4 dalam hal ini. Faktor peluang ini juga bisa menguntungkan Jos Cell 

Pulsa Elektrik dengan mengimplementasi strategi open reseller. 

P2 : Tunggu, bisa dijelaskan?  

P1 : Melalui media-media sosial, yang ada, maka Jos Cell Pulsa Elektrik dapat 

mempromosikan mengenai penerimaan reseller ini melalui media tersebut. 

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa sistem reseller akan memberikan 

tawaran menarik bagi para reseller dan tentunya menguntungkan Jos Cell Pulsa 

Elektrik sendiri. 

P2 : Saya paham dan bisa menerima argumen tersebut. Lalu apa berikutnya? 

P1 : Strategi jasa konversi pulsa masih cukup awam saya rasa sehingga melalui 

media promosi dapat mendorong jasa ini agar dapat diketahui kalayak umum. 

P2 : Ya, saya setuju jika jasa konversi pulsa diberi skor 3. Kemudian bagaimana jika 

diantara dua strategi yang tersisa yang lebih tidak menarik merupakan 

penambahan pilihan nominal? 

P1 : Saya setuju. Mari berikan skor 1 untuk strategi penambahan pilihan nominal. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 4 3 2 5 1 

 

 

c. Tujuan pembelian pelanggan tidak hanya diperuntukkan kebutuhan pribadi 

P1 : Seringkali pelanggan Jos Cell Pulsa Elektrik melakukan transaksi pemesanan ke 

lebih dari 1 macam nomor dan lebih dari untuk 1 macam jenis produk. Strategi 
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alternatif manakah yang paling menarik untuk diimplementasi dengan adanya 

peluang ini? 

P2 : Sebetulnya pola pembelian pelanggan yang demikian hampir menyerupai sistem 

resell. Maka strategi membuka sistem reseller merupakan strategi yang paling 

menarik. 

P1 : Tentu saja, strategi ini bisa diberikan skor 5. Selanjutnya, saya rasa peluang ini 

dapat dioptimalkan dengan melakukan komunikasi dan promosi melalui media 

sosial supaya semakin banyak pihak yang tahu mengenai Jos Cell Pulsa Elektrik 

dan melakukan transaksi pembelian. Hal ini memungkinkan terjadinya traffic 

transaksi masuk yang lebih besar lagi dengan adanya peluang dimana biasanya 

pelanggan membeli tidak hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri. 

P2 : Pada intinya, tujuan pembelian pelanggan yang tidak hanya diperuntukkan bagi 

kebutuhan dirinya sendiri akan optimal ya dengan diimplementasikannya strategi 

tersebut karena strategi ini termasuk upaya publikasi yang memampukan 

perolehan pangsa pasar yang lebih besar. 

P1 : Ya, dengan adanya faktor peluang ini maka lebih akan menguntungkan jika Jos 

Cell Pulsa Elektrik melakukan promosi. 

P2 : Tersisa 3 strategi alternatif, diantara ketiganya, menambah jenis penawaran 

PPOB dapat dikatakan sebagai strategi yang agak menarik. Dengan dilakukannya 

transaksi pembelian yang tidak hanya diperuntukkan keperluan dirinya sendiri 

saja (pelanggan), maka siapa tahu saja dan akan memungkinkan bahwa pihak lain 

ini akan membutuhkan salah satu atau mungkin beberapa jenis dari layanan PPOB 

yang ditambahkan. 

P1 : Ya, betul apalagi di masa jarak jauh seperti sekarang ini pembayaran-

pembayaran tagihan akan lebih mudah dengan sistem pembelian online. Untuk 

strategi paling tidak menarik menurut Anda yang mana? Kalau menurut 

pandangan saya yaitu strategi 5 dibanding strategi 2. 

P2 : Ya, strategi 5 tidak terlalu segenting itu terkait upaya pemenuhan kebutuhan 

pelanggan. 
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P1 : Dengan begini kesimpulannya strategi 5 merupakan strategi yang sangat tidak 

menarik. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 5 2 3 4 1 

 

 

d. Tren penggunaan dompet digital meningkat 70% dari Q2 2019-Q2 2020 

P2 : Manakah strategi alternatif yang sekiranya dapat mengoptimalkan peluang ini? 

P1 : Semestinya strategi yang berkaitan dengan dompet digital. 

P2 : Benar, artinya strategi 2 merupakan strategi yang sangat menarik dan 

diuntungkan dengan peluang ini. Jasa konversi berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan saldo dompet digital. 

P1 : Baik, strategi 2 dapat diberikan skor 5. Lalu, strategi yang paling tidak menarik 

ialah strategi 5 dan strategi 3. Bagaimana? 

P2 : Ya, namun strategi 5 merupakan strategi yang lebih tidak menarik sehingga bisa 

diberi skor 1. Strategi satunya skor 2. Selanjutnya menurut saya pembukaan 

sistem reseller akan diuntungkan juga dengan peluang ini sebab jenis produk 

yang dibutuhkan masyarakat menjadi semakin beragam. Tidak hanya pulsa dan 

kuota, tapi juga saldo dompet digital. 

P1 :  Setuju, skor 4 layak diberikan untuk strategi demikian. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS 4 5 2 3 1 
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4. Ancaman (Threats) 

a. Munculnya pesaing baru 

P1 : Dengan adanya ancaman berupa munculnya pesaing baru, dari kelima strategi 

alternatif yang ada, manakah yang paling menarik guna meminimalkan ancaman 

ini? Saya rasa tidak terdapat satu pun strategi yang mampu meminimalisir 

ancaman munculnya pesaing baru. 

P2 : Betul sekali, rasanya tidak ada relevansi antara pilihan-pilihan strategi dengan 

faktor ancaman. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS - - - - - 

 

 

b. Kenaikan harga jual penyedia 

P1 : Saya kira, strategi-strategi yang telah dicetuskan tidak relevan dan tidak mampu 

meminimalisir ancaman ini bagi Jos Cell Pulsa Elektrik.  

P2 : Saya amati juga demikian, bahkan pencetusan sistem reseller akan 

berkontradiksi dengan kenaikan harga dari pusat dimana keuntungan yang didapat 

oleh Jos Cell Pulsa Elektrik dapat terancam menurun. 

P1 : Menawarkan jasa konversi pulsa, menambah jenis layanan PPOB, dan 

menambah ketersedian nominal pulsa juga tidak ada kaitannya sama sekali 

dengan kenaikan harga jual penyedia. Melakukan promosi di sosial media pun 

tidak mempengaruhi upaya meminimalkan ancaman ini. 
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P2 : Oleh sebab itu, faktor ini tidak memengaruhi seluruh strategi alternatif yang 

ditawarkan. 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 

Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS - - - - - 

 

 

c. Aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas top up pulsa dan lain-lain 

P1 : Apakah faktor ancaman ini relevan dengan strategi membuka sistem reseller? 

Dengan adanya aplikasi-aplikasi penyedia top up pulsa dan lain-lain, menarikkah 

strategi ini? 

P2 : Tidak. Tidak ada relevansinya antara kedua hal itu. 

P1 : Apakah faktor ancaman ini relevan dengan strategi menawarkan jasa atau 

layanan konversi pulsa? Dengan adanya aplikasi-aplikasi penyedia top up pulsa 

dan lain-lain, menarikkah strategi ini? Saya rasa tidak ada pengaruhnya. 

P2 : Ya, betul. Apa strategi selanjutnya? 

P1 : Strategi menambah jenis layanan PPOB. Dengan adanya aplikasi-aplikasi 

penyedia top up pulsa dan lain-lain, menarikkah strategi ini? Saya rasa juga tidak 

ada pengaruhnya. 

P2 : Setuju, malah aplikasi ini dapat menggeser kebutuhan pelanggan kepada Jos Cell 

Pulsa Elektrik. 

P1 : Baik, lalu untuk strategi 4 dan 5 saya rasa juga demikian. Kedua strategi ini 

tidak memiliki pengaruh dari faktor ancaman yang ada. 

 

 

Kesimpulan Attractiveness Score (AS) : 
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Strategi 

Alternatif ke - 
1 2 3 4 5 

Skor AS - - - - - 
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