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ABSTRc'\KSI 

Pcnelitian ini mencliti pcngaruh nilai pclanggan terhadap niat mcnglsi ulang 
pulsa pada kartu SIM tclepon seluler GSM 900 prabayar di Surabaya. Pelanggan 
yang ditcliti adalah penggllna kartu SIM telepon seluter GSM 900 prabayar dl 
Surabava van" memakai salahsatu dari ketiga merck (simpati nusantara, proxl, dan 

~ ~ 0 . 

mentari) yang telah membeli dan menggllnakan fasilitas dan lavanan Jasa 
telekomunikasi yang ditawarkan masing-masing operator telepon seluler tersebut, 
minimal tclah menghabiskan pulsa dari kurtu perdana dan tcluh mengisi ulang 
(membeli wmclrer) tiga kali. Penehtian ini dilakukan mengingat pemmgnya nilal 
yang mcrupakan gambaran pcrscpsi pclanggan tcrhadap suatu prodllk, dimana 
penghantaran nilai pelanggan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perilaku 
pelanggan dan salah satu pcrilaku pelanggan adalah niat membeli ulang, bahkan nilai 
menjadi kritena kunci daiam pembelian yang dilakukan oleh pelanggan (Woodruff 
1997) dan. niat membeh ulang merupakan indikator sangat kuat dari perilakll 
pelanggan di masa mendatang (Jones dan Sasser) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian in! mengadaptasi konsep 
nilai pelanggan dari Woodruff (1997) yaitu variabel alribut produk dan kinerja 
atribut, konsekucnsi, dan tujuan, Ketiga variabel bebas ini merupakan dimcnsi nilai 
pelanggan yang kemudian dicinc! oleh Peter dan Olson (1999) menjadi atribut 
kongkrit, atribut abstrak, konsekuensi fungsional, konsekuensi psikososial, dan 
tujuan instrumental, sedangkan variabel terikatnya adalab niat menglsi ulang pulsa 
pada kartu SIM tclepon seluler GSM 900 prabayar di Surabaya. Model analisis yang 
digunakan adalah berdasarkan atas konsep nilai pelanggan dari Woodrulf (1997) 
yaitu: ··cu....'/omcr value IS (1 CU"'/Olner \ perceh'f!,.J pre/i.:renee fi)!' Clnd evaluatiol1 (~( 
those product oanhute.•" attnhute per/iwnull1ce:-;. und consequence.... ori,...';ng /iYJll1 1/,r.,'e 
Ihal jucilifille ((}r Modo achieVing Ihe ('uslollta's J!,ouls und purflo.l(, fIl lise 
situatIons ., 

Dua ratus resfX1ndcn tel an mengisi kuesioner dan menjadi sumber data 
penelitian ini, Dengan teknik pearson producI momenr correlallol1 dan tcknik 
crol1hach alpha, data penelitian ini telah memenuhi syamt valid dan reliabel. Uji 
hlpotcsis yang dilakukan dcngan mcnggunakan teknik anahsis regresi limer bcrganda 
untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas se(;ara bcrsurna-Sal113 :crhadap 
varmbelterikal dan ur,tuk mengclahlll pengaruh masmg-masing varianel bena" seeara 
parsial tcrhadap variabcl tcrikat dimana analis!s data dlbagi mC!lJudi dua macam, 
yaitu secara total (keseJuruhan) dan liap merek (simpati nusanlara, proxl, dan 
mentari) agar dapat diketahui pola konsistcnsi hipotesis yang Icrjadi, apakah sarna 
atau berbeda alas keempat kasus tersebut. 

Berdasarkan hasil anal isis. diperoleh kessmaan pola konsislensi hipotesis dari 
keempat kasus lersebut, dan dihasllkan simpulan bahwa varia bel atribut produk dan 
kinerja atribut, konsekuensi, serta tujuan secara bersama-sama memiliki pengaruh 
terhadap niat mengisi ulang pulsa, variabel atribut produk dan kincrja atribut secara 
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parsial tidak berpengaruh terhadap mat mengisi ulang pulsa, sedangkan variabel 
konsekuensi dan variabel tujunn masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap 
niat mengisi ulang pulsa. 

Berdasarkan hasil penelitian im, saran un1llk PT Satelindo, PT Telkomsel, 
dan PT Excelcomindo Pratama sebagai operator telepon seluler adalah 
mempertahankan bahkan meningkatkan konsekuensi atau manfaat yang akan dapat 
diambil oleh pelanggannya sehingga peJanggan yang tdah ada Mak berniat untuk 
berganti ke merek lain karena pelanggan mengharapkan akan menerima manfaat 
lebih besar dari merek lain yang lebih sesuai dengan tu,iuan mereka menggunakan 
kartu SIM telepon seluler GSM 900 prahayar, serta memperbaiki atribut produk dan 
kinerja atribut yang ditawarkan oleh ketiga operawr telepon seluler, misalnya dengan 
meningkatkan kinerja layanan customer service 555 bagi pelanggan mentari, 
memperba:ayak pendirian BTS (Based Transceiver Stations) agar suara yang diterima 
menjadi lebih jelas dan jernih bagi pelanggan simpati nusantara, dan menurunkan 
tarif atau biaya penggunaan fasilitas dan layanan bagi pelanggan proxl sehingga 
pelanggan merasa berkepentingan dengan seperangkat atribut yang ditawarkan 
kemudian diharapkan dapat mempengaruhl mat mengisi ulang pulsa pada kartu SlM 
tclepon seluler GSM 900 prabayar di Surahaya. 
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