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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pengguna telepon genggam atau ponsel saat ini sangat

pesat. Ponsel tidak lagi dianggap sebagai barang mewah yang hanya bisa

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Harga ponsel yang makin terjangkau,

kartu perdana dan pulsa isi ulang yang relatif murah dan mudah di dapat

membuat pengguna telepon seluler meningkat. Menurut survei dari

Lembaga Pendidikan Teknologi Terapan Indonesia (LPTTI), Pelanggan

seluler di Indonesia menyentuh angka 255 juta pelanggan pada Kuartal

I/2012 atau hampir 100% dari total populasi di Indonesia. Menurut

pengamatan Direktur Marketing PT Cendana  Teknika Utama (CTU)

Muhammad  Rivai, sekitar 90% atau 229 juta konsumen telepon seluler

ternyata lebih memilih produk kartu prabayar untuk mengisi pulsanya.

(http://aspindo.or.id/kegiatan/berita/berita_archive/?id=2011040117434564

01,diakses tanggal 01/09/2012).

Peluang inilah yang mungkin dilihat oleh  sebagian kalangan

untuk membuka usaha berjualan pulsa isi ulang. Menurut KBBI (Kamus

Besar Bahasa Indonesia) pulsa adalah satuan perhitungan biaya telepon

yang kita bayar di depan (prabayar) untuk dapat menggunakan layanan

dari suatu provider (Depdikbud, 2005:906). Disini sebenarnya terjadi salah

kaprah untuk penyebutan, seharusnya yang dimaksud pulsa adalah

voucher dan voucher inilah yang berwujud fisik bukan satuan biaya.

http://aspindo.or.id/kegiatan/berita/berita_archive/?id=201104011743456401
http://aspindo.or.id/kegiatan/berita/berita_archive/?id=201104011743456401
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Dalam bahasa asing adalah prepaid credit, atau kredit prabayar yang

digunakan untuk memperoleh layanan suatu provider.

Voucher pulsa isi ulang ada dua jenis, voucher isi ulang fisik dan

voucher isi ulang elektrik. Voucher fisik adalah yang pertama kali

diperkenalkan oleh para provider di Indonesia untuk para pelanggan

prabayarnya agar dapat terus menggunakan layanan yang diberikan. Dari

sisi kemudahan pengisian voucher fisik terlihat tidak terlalu praktis dan

dari sisi ekonomi produksi voucher fisik memerlukan biaya yang tinggi

dari mulai pencetakan voucher, pemberian angka unik sampai pelapisan

timah pelindung dan tentu yang terakhir ialah packing. Dengan

pertimbangan itulah akhirnya muncul jenis voucher baru di Indonesia

yaitu voucher elektrik.

Voucher elektrik adalah salah satu jenis voucher isi ulang yang

dikeluarkan oleh provider yang hanya dapat di-top up oleh chip khusus

keluaran provider yang telah diotorisasi penggunaannya untuk melakukan top

up voucher isi ulang. Jenis voucher ini tidak berbentuk karena saat digunakan /

di top up maka akan langsung otomatis terisi sesuai dengan nominal yang

diinginkan ke nomor handphone yang dituju. Pulsa elektrik baik dari segi

ekonomi maupun dari segi kemudahan jelas jauh lebih unggul dibandingkan

dengan voucher elektrik, lebih mudah, lebih murah, lebih gampang dan yang

paling disukai oleh kita-kita ialah pulsa langsung masuk ke nomor telepon yang

dituju tanpa harus ada campur tangan dari kita sebagai end user.
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(http://mico0355.webs.com/apps/blog/show/14492856-sejarah-server-pulsa

didownload pada 01/09/2012)

Persaingan usaha pengecer pulsa isi ulang memang semakin ketat.

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi, banyak bidang bisnis

yang terpuruk, stagnan, atau bahkan mati dan bangkrut. Tetapi,

ternyata tidak semua bidang bisnis mengalami nasib yang

mengenaskan itu. Ada satu bisnis yang justru berkembang pesat

disaat krisis ekonomi menjadi-jadi. Bisnis ini adalah bisnis berjualan

pulsa ponsel. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan,

jumlah kios penjual pulsa ponsel terus bermunculan. Hampir

disetiap toko, ruko, pasar, perumahan, perkantoran, dan disepanjang jalan

ada orang-orang yang membuka gerai penjualan pulsa.

Selain ramainya gerai penjualan pulsa, saat ini banyak orang yang

menjual pulsa tanpa membuka gerai. Yaitu dengan mendaftar sebagai

penjual voucher pulsa isi ulang perorangan. Banyaknya orang menjual

voucher pulsa isi ulang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pembeli

yang cukup potensial. Jumlah agen voucher pulsa isi ulang elektrik yang

semakin meningkat dari hari kehari membuat persaingan dalam

memperoleh konsumen semakin berat, sehingga membuat para agen

menyajikan pelayanan yang berbeda, seperti menerima transaksi selama 24

jam dan memperbanyak stok nominal pulsa. Hal ini dilakukan selain

untuk menarik konsumen baru agar mau membeli pulsa yang mereka

tawarkan, juga untuk mempertahankan konsumen  lama atau

http://mico0355.webs.com/apps/blog/show/14492856-sejarah-server-pulsa didownload pada 01/09/2012
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pelanggan yang sudah ada.

Apa yang dilakukan oleh pelaku bisnis voucher pulsa elektrik

tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan image atau citra .

Citra atau image adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau

produknya (Kotler, 1997:259). citra toko terdiri dari dimensi harga,

kualitas produk, pilihan barang, lokasi, pelayanan terhadap

konsumen, desain toko, lingkungan fisik, dan juga promosi. Lokasi kios

yang mudah dijangkau dan dekat dengan keramaian akan menciptakan

persepsi tersendiri bagi pembeli. Pilihan barang yang lengkap merupakan

salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih

kios dan melakukan pembelian. Harga merupakan variabel yang sering

menjadi perhatian konsumen dalam memutuskan suatu pembelian. Tinggi

rendahnya suatu harga produk merupakan representasi dari kualitas dan

kegunaan produk tersebut. Tujuan periklanan dan promosi penjualan

adalah untuk memperkenalkan ide, produk ataupun penjual kepada

konsumen serta mempengaruhi mereka agar melakukan pembelian.

Pesonel toko yang tanggap dan cepat dalam pelayanan merupakan

poin tersendiri yang akan menjadi pertimbangan bagi konsumen.

Faktor-faktor dalam dimensi citra toko itulah yang selanjutnya

akan dievaluasi oleh konsumen. Jika hasil evaluasi tersebut positif atau

dengan kata lain konsumen merasa puas dengan faktor-faktor tersebut,

besar kemungkinan konsumen akan memilih kios tersebut dan

melalukan pembelian. Jika dari pembelian yang terdahulu dirasakan
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oleh konsumen cukup memuaskan, maka akan berdampak pada

pembelian ulang yang konstan atau bahkan cenderung meningkat.

Kesan seorang konsumen terhadap sebuah toko memberikan

dampak yang signifikan bagi toko langganan terutama dalam hal

pembelian disebuah toko. Kemungkinan konsumen akan melakukan

pembelian makin meningkat seiring dengan makin positifnya persepsi

seseorang terhadap toko tersebut.

Hal ini juga berlaku bagi para pelaku bisnis kios seluler atau

pedagang pulsa. Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan

membandingkan berbagai faktor-faktor yang dimiliki oleh kios seluler

tersebut. Jika persepsi konsumen terhadap sebuah toko adalah positif,

maka besar kemungkinan konsumen akan melakukan pembelian. Bagi

sebagian konsumen yang sudah pernah melakukan pembelian, karena

mereka telah mendapatkan pengalaman dan referensi dari pembelian

awal akan lebih mudah dalam menentukan pembelian selanjutnya.

Peneliti bermaksud untuk menetapkan responden mahasiswa,

dengan pertimbangan aktivitas dan tingkat kesibukan yang berbeda

dibandingkan dengan pelajar. Mahasiswa merupakan salah satu kategori

anak muda yang sering menggunakan telepon seluler. Mahasiswa dapat

dikatakan sebagai seseorang yang mandiri dan dapat menentukan pilihan

tanpa keterlibatan orang lain, misalnya saja dalam penggunaan uang

untuk membeli pulsa. Mahasiswa biasanya akan menghabiskan pulsa

untuk menelepon dan sms. Selain itu saat ini pulsa dipakai untuk
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menikmati layanan BIS BlackBerry.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan terhadap 30

konsumen/mahasiswa yang pernah melakukan pembelian pada agen

voucher pulsa eletrik, terdapat faktor yang mempengaruhi mereka dalam

melakukan pembelian pada agen voucher pulsa elektrik. Hasil survey

pendahuluan tersebut diungkapkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Identifikasi hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan

pembelian pada agen voucher pulsa elektrik

No Variabel-variabel yang mempengaruhi Jumlah responden
1 Konsumen bisa berhutang 30
2 Pembelian pulsa bisa setiap waktu 25
3 Harga bersaing dengan konter hp 19
4 Kenal dengan penjual 29
5 Komplain ditanggapi dengan cepat 20
6 Respon cepat 26
7 Pemesanan pulsa bisa melalui sms/BBM 29

8
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer
atm 10

9 Stok pulsa banyak dan komplit 7
10 Pembayaran boleh dicicil 3

11
Waktu pembelian tidak terkendala cuaca
(hujan atau panas) 19

Sumber: data primer diolah, 2012

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “A N A L I S I S  F A K T O R

P E M B E L I A N  V O U C H E R  P U L S A  J E N I S

E L E T R I K P E R O R A N G A N P A D A  M A H A S I S W A

F A K U L T A S  E K O N O M I  D A N  B I S N I S U N I K A

S O E G I J A P R A N A T A ”
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dirumuskan

masalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa FEB Unika

Soegijapranata dalam pembelian voucher pulsa jenis elektrik dan faktor

mana yang paling dominan mempengaruhi pembelian voucher pulsa jenis

eletrik.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi

mahasiswa FEB Unika Soegijapranata dalam melakukan pembelian

voucher pulsa elektrik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah pengetahuan yang telah

dipelajari selama ini.

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif untuk

pengambilan keputusan di masa datang.
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