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PENGANTAR 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin moderen dan praktis saat ini, 

maka kebutuhan manusia akan barang dan jasa pun semakin meningkat. Manusia 

sebagai homo economicus, tidak akan pernah lepas dari pemenuhan kebutuhan baik 

kebutuhan dasar muaupun barang mewah. Seorang pelopor psikologi humanistik, 

Abraham Maslow terkenal dengan teori hirarki kebutuhan manusia (Hierarchy of 

Needs) menggambarkan hirarki kebutuhan manusia dan motivasi yang paling dasar 

telah terpenuhi, seseorang berusaha untuk memuaskan kebutuhan dasar tersebut ke 

tingkat yang lebih tinggi dan demikian seterusnya (Kluytmen, 2006). Tahapan 

kebutuhan manusia menurut Maslow, yaitu Kebutuhan Fisiologi (meliputi makanan, 

minuman dan tidur), kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan rasa memiliki dan cinta, 

kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Terpenuhinya suatu tingkat 

kebutuhan tertentu akan mendorong munculnya kebutuhan pada jenjang yang lebih 

tinggi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini lebih mempermudah 

manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi 

komunikasi. Teknologi komunikasi yang banyak digunakan masyarakat umum saat ini 

adalah telepon genggam atau Handphone. Handphone adalah perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan 

telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (portable, 

mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel 

(nirkabel, wireless). Handphone pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan 

Motorola, Martin Coper pada tanggal 03 april 1973. Sekarang, handphone bukan lagi 

barang mewah tetapi sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Dalam 

Nielsen Newsletter edisi 17 (31 mei 2011) memaparkan, dibandingkan dengan negara-

negara Asia Tenggara, persentasi pengguna handphone di Indonesia meningkat paling 
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besar dari 23% menjadi 53% dalam empat tahun terakhir, meski terendah 

dibandingkan Singapura (91%), Malaysia (76%), Thailand (72%), dan Filipina (57%). 

Mayoritas pengguna handphone berusia 20 sampai 29 tahun (34%) dan 30 sampai 39 

(25%).  

Dengan harga yang terjangkau sebagian besar orang Indonesia telah memiliki 

handphone. Apalagi masyarakat yang tinggal dekat dengan perkotaan, handphone yang 

digunakan bervariasi dari handphone dengan fungsi utamanya untuk berkomunikasi 

melalui telepon dan SMS (Short Message Service) sampai pada handphone berteknologi 

tinggi yang sekaligus bisa digunakan untuk koneksi internet. Bahkan orang tidak hanya 

menggunakan fungsi utama handphone untuk telepon dan SMS tetapi untuk berbagai 

kepuasan lainnya seperti game dan internet. Fenomena ini dapat kita lihat di lingkungan 

kampus saat berkumpul bersama teman-teman mahasiswa, tidak sedikit yang sibuk 

dengan handphone baik untuk telepon, SMS, atau koneksi internet khususnya untuk 

mengakses jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Berdasarkan riset yang 

dilakukan oleh Yahoo pada tahun 2010 mengenai data pertumbuhan pengguna internet, 

mencatat penurunan penggunaan warung internet (warnet) dari 83% (2009) menjadi 

64% (2010) diakibatkan karena penggunaan warung internet beralih pada penggunaan 

internet via handphone yang semakin meningkat di kota-kota besar, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Gambar 1 

Peningkatan Akses Internet melalui handphone 
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Fakta lain yang diperoleh pada survei Yahoo mengenai peningkatan penggunaan 

internet via handphone yaitu lebih dari setengah pengguna internet via handphone pada 

kelompok umur 15 – 24 menggunakan internet mobile setiap harinya dan penggunaan 

internet melalui handphone lebih dominan daripada pengguna handphone dimana 

smartphone menguasai sebesar 11%. Berdasarkan hasil survei Yahoo yang 

menggunakan handphone koneksi internet kebanyakan adalah para remaja yang juga 

termasuk mahasiswa. 

Dalam pemenuhan kebutuhan, tentunya memerlukan pengeluaran, begitu juga 

dengan penggunaan handphone. Kadangkala, keasikan dalam berkomunikasi membuat 

orang lupa akan biaya yang dikeluarkan. Penggunaan pulsa yang berlebihan akan 

mengakibatkan pengeluaran bertambah besar yang mengarah pada pemborosan. 

Perilaku belanja pulsa yang berlebihan dapat ditekan atau dikurangi jika mahasiswa 

memiliki sistem pengendalian diri yang kuat atau yang sering dikenal dengan kontrol 

diri (Self Control). Menurut kamus Psikologi Chaplin (2007), Self Control diartikan 

sebagai kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk 

menekan, merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. 

Adanya kontrol diri menjadikan individu dapat memandu, mengarahkan dan 

mengatur perilakunya dengan kuat dan pada akhirnya menuju pada konsekuensi positif 

(Goldfried & Merbaum dalam Utami dan Sumaryono, 2008). Selain itu, Self Control juga 

dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa menjadi lebih 

baik. Merencanakan keuangan pribadi dan keluarga mutlak dilakukan agar perjalanan 

hidup selanjutnya lebih aman (Sembel et all, 2003, dalam Panigoro, 2011). Dari hasil 

penelitian sebelumnya tentang Gaya hidup dan Personality Traits berkenaan dengan 

pengelolaan uang saku pada mahasiswa FEB UKSW oleh Natalia (2009), menjelaskan 

bahwa mahasiswa FEB UKSW dikatakan memiliki gaya hidup boros dalam penggunaan 

uang saku dan pengeluaran dengan frekuensi tertinggi adalah pengeluaran untuk 
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pembelian pulsa telepon seluler yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukan bahwa ada 

kemungkinan mahasiswa yang bergaya hidup boros dipengaruhi oleh perilaku belanja 

pulsa yang berlebihan dan kurangnya kontrol diri dalam pembelian pulsa. Berdasarkan 

penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Hubungan Perilaku 

Belanja Pulsa dengan Self Control pada Mahasiswa FEB UKSW”. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yamg menjadi persoalan 

penelitian ini adalah Bagaimana Perilaku Belanja Pulsa dan Self Control pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW? dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

perilaku belanja pulsa mahasiswa FEB UKSW?. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara  perilaku belanja pulsa dan Self Control pada 

mahasiswa FEB UKSW. 

LANDASAN TEORI 

Perilaku Belanja pulsa dikalangan Mahasiswa 

Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan individu yang antara individu yang 

satu dengan yang lain dan bersifat nyata (Sarwono dalam Anukasanti, 2010).  Perilaku 

berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan itu sendiri 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia 

(Ginintasasi, 2010). Lebih sederhana Kluytmans (2006) mendefinisikan perilaku 

sebagai sebauh gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda 

dan mengendarai motor atau sepeda. Perilaku dibagi dalam dua macam (Kluytmans, 

2006) yaitu :  

a. Perilaku External : Dapat diketahui orang lain tanpa menggunakan alat bantu atau 

dapat diamati. 

b. Perilaku Internal 
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 Internal Faali : Perilaku faali terdiri dari semua aktivitas biokimia dan 

aktivitas elektrik yang ada dalam tubuh. Misalnya, jika sedang membaca, 

mata kita bergerak. Internal faali dapat diukur. 

 Mental : Perilaku yang termasuk dalam proses mental adalah pikiran, 

fantasi dan kenangan. Proses tersebut sangat kompleks dan tidak dapat 

diamati secara langsung. Mental tidak dapat diukur. 

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia (Ginintasasi, 

2010) yaitu : 

a. Faktor Biologi : terlibat dalam seluruh kegiatan manusia bahkan berpadu dengan 

faktor sosiopsikologis. Warisan biologis manusia menentukan perilakunya. 

b. Faktor Sosiopsikologi : Karena manusia makluk sosial maka dari proses sosial ia 

memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya antara lain;  

komponen afektif (aspek emosional), komponen kognitif (aspek intelektual, 

yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia) dan komponen konatif 

(aspek volisional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak). 

Loudon dan Bitta (dalam Deswindi, 2007) mengatakan bahwa perilaku konsumen 

sebagai suatu peroses pengambilan keputusan yang mensyaratkan individu untuk 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Salah satu 

cara untuk mendapatkan barang dan jasa adalah dengan berbelanja. Belanja diartikan 

sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan suatu barang dengan jalan 

menukarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang tersebut (Tambunan, 2005). 

Berdasarkan definisi di atas maka perilaku belanja pulsa dapat dikatakan sebagai 

aktifitas yang dilakukan oleh pengguna telepon seluler untuk menambah jumlah saldo 

pulsa telepon dengan cara membeli voucer isi ulang baik secara elektrik maupun fisik.   

Selain kebutuhan pokok lainnya, mahasiswa memerluka pulsa telepon untuk 
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berkomunikasi dalam aktifitasnya sehari-hari. Belanja pulsa dapat diartikan sebagai 

suatu aktivitas untuk menambah saldo telepon seluler dengan menukarkan sejumlah 

uang sebagai gantinya. Dalam penelitian oleh Shinfika, dkk (2011) tentang “Analisis 

segmentasi kartu Pra-Bayar berdasarkan demografi dan perilaku konsumen (Studi 

Kasus Mahasiswa MIPA ITS) menyimpulkan bahwa penggunaan kartu prabayar 62% 

mahasiswa berasal dari luar Surabaya dan menggunakan biaya pulsa Rp. 50.000/ bulan 

dengan sekali pengisian Rp. 10.000. Selain itu segmen 1 sebanyak 25 responden lebih 

mementingkan kualitas kartu prabayar yang digunakan. Sedangkan segmen 2 terdiri dari 

61 responden lebih mementingkan fasilitas tambahan yang disediakan provider.  

Penggunaan pulsa telepon baik untuk komunikasi namun terkadang karena 

keenakan telepon, SMS, dan menikmati fitur layanan lainnya mengakibatkan 

mahasiswa lupa dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pulsa. 

Dalam hasil survei Bhinadi (2008), peneliti Univeritas Pembangunan Nasional (UPN) 

Veteran Yogyakarta yang berjudul “Survei Biaya Hidup Mahasiswa DIY tahun 2008” 

mengatakan bahwa bagi mahasiswa Yogyakarta, pulsa handphone ternyata lebih 

penting daripada membeli buku pelajaran. Demi berlama-lama menelepon 

menggunakan telepon genggam, mahasiswa rela mengeluarkan rata-rata Rp. 90. 200 per 

bulan, sedangkan untuk membeli buku hanya Rp. 39. 750.- dengan rata-rata uang saku 

mahasiswa Rp. 1.278.000 per bulan. Sedangkan di dalam penelitian sebelumnya tentang 

Gaya hidup dan Personality Traits berkenaan dengan pengelolaan uang saku pada 

mahasiswa FEB UKSW oleh Natalia (2009), menjelaskan bahwa pengeluaran dengan 

frekuensi tertinggi adalah pengeluaran untuk pembelian pulsa telepon seluler yaitu 

sebesar 27% daripada kebutuhan lainnya.  

Dari penelitian Adam (2009) “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan pulsa telepon seluler pada wanita pekerja di kota Makassar (studi pada 
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provider Simpati, XL, dan Mentari” menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengeluaran pulsa telepon seluler adalah : 

1. Pendapatan. Jika pendapatan pekerja wanita meningkat 10%, maka secara 

signifikan akan menaikan permintaan pulsa telepon seluler. 

2. Harga pulsa telepon seluler. Jika harga pulsa telepon seluler dari provider yang 

digunakan naik, maka responden akan beralih ke provider lain yang lebih murah. 

3. Harga pulsa telepon rumah. Pulsa telepon rumah dan pulsa telepon seluler 

merupakan barang komplemen, yaitu permintaan suatu barang berubah kearah 

berlawanan dengan perubahan harga barang penggantinya. (Sutomo (2003) dalam 

Adam, (2009)). Artinya, jika harga pulsa telepon rumah meningkat, maka akan 

menurunkan pulsa telepon seluler karena telepon rumah juga dianggap penting. 

4. Pengalaman Kerja. Semakin banyak wanita berpengalaman dalam bekerja atau 

mengikuti berbagai kegiatan, maka akan mempengaruhi peningkatan biaya pulsa. 

5. Lama penggunaan telepon seluler. Dapat dipahami bahwa semakin lama 

seseorang menggunakan telepon seluler, maka ketergantungan terhadap telepon 

seluler juga semakin tinggi.  

6. Jam kerja. Semakin tinggi jam kerja, maka aktivitas kerja maupun aktivitas sosial 

komunikasi meningkat, dalam hal ini telepon seluler sebagai sarana untuk 

mempermudah komunikasi. 

7. Status perkawinan. Biaya pulsa telepon seluler wanita pekerja yang belum 

menikah lebih besar dari yang belum menikah, diakibatkan karena wanita pekerja 

yang sudah menikah membatasi pergaulannya dan biaya pulsa digunakan untuk 

kebutuhan lainnya. 
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Kontrol Diri (Self Control)  

Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan 

digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk menghadapi 

kondisi yang terdapat dilingkungan tempat tinggalnya (Zulkarnain, 2002). Para ahli 

berpendapat bahwa selain dapat mereduksi efek-efek psikologi yang negatif dari 

lingkungan, kontrol diri juga dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat 

pencegahan (Gustinawati dalam Zulkarnain, 2002). Kontrol diri adalah fungsi utama 

dari dalam diri dan merupakan kunci sukses dari dalam diri (Baumeister dkk, 2007). 

Kontrol diri mengacu pada kemampuan untuk mengubah reaksi atau tanggapan, 

terutama untuk mengarahkan mereka ke dalam suatu garis atau standar tertentu seperti 

sebagai cita-cita, nilai, moral dan harapan sosial dan untuk mengsuport tujuan jangka 

panjang (Baumeister dkk, 2007).  

Menurut Averil ((1973) dalam Zulkarnain, 2002), terdapat 3 jenis kemampuan 

mengontrol diri yang meliputi 5 aspek kontrol diri yaitu : 

a. Behavioral Control (Kontrol Perilaku) 

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat secara 

langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan.  

b. Cognitive Control (Kontrol Kognitif). 

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang 

tidak diinginkan dengan cara menginterpertasi, menilai dan menggabungkan suatu 

kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologi atau untuk 

mengurangi tekanan. 

c. Decision Control (Kontrol Keputusan). 
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Kontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu 

tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka untuk mengukur kontrol diri 

digunakan aspek-aspek sebagai berikut (Averil dalam Utami dan Sumaryono, 2008) : 

a. Kemampuan mengontrol perilaku. 

Kemampuan mengontrol perilaku merupakan kemampuan individu untuk 

menentukan siapa yang mengendalikan situasi dan keadaan. Apakah dirinya sendiri 

atau aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak 

mampu, individu akan menggunakan sumber external. 

b. Kemampuan mengontrol stimulus 

Kemampuan mengontrol stimulasi merupakan kemampuan untuk mengetahui 

bagaimana dan kapan suatu stimulasi yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada beberapa 

cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan 

tenggang waktu diantara rangkaian stimulasi yang sedang berlangsung, 

menghentikan stimulasi sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. 

c. Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian 

Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai 

pertimbangan. 

d. Kemampuan menafsirkan perstiwa dan kejadian 

Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan sesuatu 

keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. 

e. Kemampuan mengambil keputusan 

Kemamampuan mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk 

memilih hasil atau sesuatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau 
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disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan 

adanya suatu kesempatan, kebebasan atau kemungkinan pada diri individu untuk 

memilih berbagai kemungkinan tindakan.  

Alasan penggunaan konsep diri dari Averil dalam mengukur tingkat kontrol diri 

yang dimiliki oleh individu yaitu dapat diketahui mengenai jenis kontrol diri yang 

digunakan oleh individu lebih jelas dan lebih rinci, disebabkan karena pada konsep ini 

dapat diketahui mengenai aspek-aspek yang digunakan oleh individu dalam melakukan 

proses pengontrolan diri ( Zulkarnain, 2002).  

Hubungan perilaku belanja pulsa telepon seluler dengan kontrol diri (Self Control)  

pada mahasiswa. 

Mahasiswa strata satu ( S1) pada umumnya berusia mulai dari 18 tahun ke atas 

adalah remaja akhir. Remaja akhir yang dimaksud disini adalah individu yang berada 

dalam masa peralihan dengan batasan peralihan 18-21 tahun (Monks, dkk, 2001, dalam 

Susilo, 2008); yang ditandai dengan perjuangan diri individu untuk memenuhi tugas-

tugas perkembangannya dan menghadapi masalah yang ada; mahasiswa memiliki 

kebutuhan yang khas dan perilaku yang khas pula dalam memenuhi kebutuhan tersebut 

dan memiliki permasalahan dalam keyakinan, pencarian makanan, penentuan pilihan 

dan penentuan tujuan hidup. Pada masa remaja, kematangan emosi cenderung belum 

stabil atau dikenal dengan istilah labil. Hal ini menjadikan remaja sebagai pasar 

potensial bagi produsen maupun pemasar. Menurut Johnstone (dalam Utami dan 

Sumaryono, 2008) konsumen remaja mempunyai ciri-ciri (a) mudah terpengaruh oleh 

rayuan penjual, (b) mudah terbujuk iklan, terutama pada penampilan produk, (c) kurang 

berpikir hemat, dan (d) kurang realistis, romantis dan impulsif.  

Dalam penelitian Buwono (2010) tentang “Analisis faktor yang mempengaruhi 

pengabilan keputusan pembelian kartu telepon seluler pra-bayar (Studi komparasi pada 
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pembelian 3 jenis produk kartu telepon seluler di kecamatan Bululawang Malang)” 

menyimpulkan bahwa faktor Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologi berpengaruh parsial 

secara signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian produk kartu ponsel 

prabayar dan faktor psikologi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

pengambilan keputusan pembelian pada ketiga jenis kartu prabayar. Untuk itu, menarik 

untuk diteliti lebih lanjut tentang faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku belanja 

pulsa pada mahasiswa. Snyder dan Gangested (1986) mengatakan bahwa konsep 

mengenai kontrol diri secara langsung sangat relevan untuk melihat hubungan antara 

pribadi dengan lingkungan masyarakat dalam mengatur kesan masyarakat yang sesuai 

dengan isyarat situasional dalam bersikap dan berpendirian yang efektif. Individu 

dengan kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku 

dalam situasi yang bervariasi. Ia cenderung untuk mengubah perilakunya sesuai dengan 

permintaan situasi sosial yang kemudian dapat mengatur kesan yang dibuat, perilakunya 

lebih responsif terhadap petunjuk situasional, lebih flexibel, berusaha untuk 

memperlancar interaksi sosial, bersikap hangat dan terbuka (Roosianti dalam 

Zulkarnain, 2002).  

Dalam penelitian sebelumnya oleh Utami dan Sumaryono (2008) tentang 

“Pembelian Impulsif ditinjau dari Kontrol Diri dan Jenis Kelamin pada Remaja” 

menyimpulkan bahwa kurangnya kontrol diri yang dimiliki, memicu munculnya 

perilaku pembelian impulsif. Dimana pembelian impulsif diartikan sebagai pembelian 

yang tidak direncanakan secara khusus (Loudon dan Bitta 1993). Berdasarkan penelitian 

ini, maka dapat dikatakan bahwa belanja pulsa yang berlebihan dapat ditekan apabila 

mahasiswa memiliki pengendalian diri atau kontrol diri yang kuat. Calhoun dan 

Acocella (dalam Utami dan Sumaryono, 2008 ) berpendapat bahwa berhasilnya kontrol 

diri dipengaruhi oleh tiga faktor dasar, yaitu (a) memilih dengan tidak tergesa-gesa, (b) 

memilih diantara dua perilaku yang bertentangan, yang satu memberikan kepuasan 
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seketika dan seterusnya memberikan reward jangka panjang, (c) memanipulasi stimulus 

dengan tujuan membuat sebuah perilaku menjadi tidak mungkin dan perilaku satunya 

lebih memungkinkan. Berdasarkan penalaran dan dukungan hasil penelitian di atas 

maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 

H : terdapat hubungan antara perilaku belanja pulsa dengan Self Control pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Mahasiswa hemat dalam 

penggunaan pulsa jika memiliki self control yang baik. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga mulai dari angkatan 

2008 ke atas sampai angkatan 2011. Dasar pengukuran sampel dilakukan berdasarkan 

metode nonprobability sampling dimana setiap elemen populasi tidak mempunyai 

kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Jumlah mahasiswa dan mahasiswi 

yang melakukan registrasi pada saat dilakukan penelitian adalah sebanyak 1.572 

mahasiswa dan mahasiswi sehingga sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

sebanyak 157 mahasiswa dan mahasiswi yang didapat dari 1572 x 10% = 157,2 

dibulatkan kebawah menjadi 157. Angka tersebut didapat dari pedoman ilmiah ukuran 

sampel Gay dan Diehl (1992, Dalam Suliyono, 2010) yang mengatakan bahwa untuk 

penelitian deskriptif sampelnya 10% dari populasi.  

Pengukuran Konsep 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Perilaku Belanja Pulsa dan 

Self Control. Variabel Perilaku belanja pulsa terdiri dari aspek (a) Belanja pulsa sesuai 

dengan uang saku; (b) Harga pulsa provider sebagai pertimbangan penggunaan kartu 

prabayar; (c)  Selalu mengikuti promo kartu prabayar; (d) Beralih ke provider lain jika 
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ada promo yang menguntungkan; (e) Dapat terkoneksi dengan internet terus-menerus 

melalui handphone; (f)  Mengganti-ganti merek handphone . Sedangkan untuk variabel 

kontrol diri didasarkan pada aspek kontrol diri yang dikemukakan oleh Averil (dalam 

Widiana 2000), yaitu (a) Kemampuan mengontrol perilaku; (b) Kemampuan 

mengontrol stimulasi; (c) Kemampuan mengantisipasi peristiwa (d) Kemampuan 

menafsirkan peristiwa, dan (e) Kemampaun dalam mengambil keputusan. Pengukuran 

interval yang digunakan adalah skala likert. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 

pilihan jawaban (skala likert) dan kemudian diberi skor. Sebagai contoh (Bungin, 2010) 

: sangat setuju = 5, setuju = 4, cukup setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju =1. 

Dari hasil penentuan kelas interval diatas, selanjutnya akan dibuat range penilaian 

sehingga dapat diketahui dimana letak rata-rata penilaian responden. Untuk mentukan 

skala interval kelas menggunakan rumus    
   

 
  dimana Rs = Rentan Skala, m = 

skor tertinggi, n = skor terendah dan b = jumlah kelas (dalam hal ini 5 kategori) 

(Nurhayati dkk, 2007). Berdasarkan rumus skala interval maka skala peringkat interval 

dalam penelitian ini adalah    
   

 
     . Sehingga untuk perilaku belanja pulsa 

dan Self Control  diperoleh rentang skala indeks sebagai berikut : 

Tabel 1 

Rentang Skala Belanja Pulsa & Self Control 

No. Perilaku Belanja Pulsa Skala Self Control Skala 

1. Sangat Hemat 4.21 – 5.00 Sangat Baik 4.21 – 5.00 

2. Hemat 3.41 – 4.20 Baik 3.41 – 4.20 

3. Cukup Boros 2.61 – 3.40 Cukup Baik 2.61 – 3.40 

4. Boros 1.81 – 2.60 Tidak Baik 1.81 – 2.60 

5. Sangat Boros 1.00 – 1.80 Sangat Tidak Baik 1.00 – 1.80 

Sumber : Nurhayati dkk, 2007 

Metode Pengumpulan Data 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapat 

dari penelitian survei yaitu melalui penyebaran kuesioner. Pertanyaan dibagi dalam tiga 

bagian yaitu: Data diri responden, pengukuran perilaku belanja pulsa dengan 6 

pernyataan serta pengukuran self control yang terdiri dari 5 pernyataan. 

Proses pengumpulan data dilakukan mulai dari tanggal 17 April 2012 sampai 24 

April 2012 dengan jumlah kuesioner 157 yang dibagikan dan jumlah kuesioner yang 

kembali juga 157 kuesioner. Pembagian kuesioner dibagikan kepada mahasiswa FEB 

UKSW di selasar perpustakaan dan di depan gedung P. Pada saat pengisian angket, 

responden didampingi oleh peneliti sehingga angket yang disebarkan dapat diisi dengan 

baik dan dapat langsung dikembalikan kepada peneliti. 

Teknik Analisis 

Analisis data untuk penelitian ini diawali dengan uji validitas dan reliabilitas 

untuk melihat apakah subkonsep handal atau vaild untuk digunakan dalam penelitian. 

Pengukuran validitas dalam penelitian ini menggunakan cara melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu 

variabel dikatakan valid jika korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor 

konstruk menunjukan hasil yang signifikan (Ghozali, 2005). Dalam pengujian validitas 

digunakan kriteria (Anzwar, 1999) dimana suatu item adalah vaild jika korelasi antar 

item (indikator) dengan skor total ≥ 0.25. 

Uji reliabilitas (reliability) adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur 

mengukur dengan stabil dan konsisten (Yanto, 2010). Besarnya tingkat reliabilitas 

ditunjukan oleh nilai koefisiensinya yaitu koefisien reliability. Koefisien reliability 

mengukur tingginya reliabilitas suatu alat ukur. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan Cronbach’s Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai 

koefisiennya sebesar 0.6 atau lebih. 
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  Penelitian ini mengunakan distribusi frekuensi  yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana distribusi frekuensi pada suatu data (Bungin,2010). 

Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung 

frekuensi data kemudian dipersentasikan. Kemudian data dilengkapi dengan analisis 

deskriptif dimana teknik analisis ini bertujuan memberi gambaran tentang variabel 

yang akan diteliti serta melihat hubungan antar variabel (Supramono dkk, 2010). 

Sedangkan Uji Crosstab digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel 

dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut :  H0 : Tidak ada hubungan antara 

perilaku belanja pulsa dengan self control, Ha : ada hubungan antara variabel perilaku 

belanja pulsa dengan self control. level of Significance (α) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 0,05 atau 5%. 

ANALISIS DATA 

Gambara Responden 

 Gambaran Umum Responden 

Guna memberikan paparan tentang pembahasan dan hasil pembahasan maka 

peneliti menyajikan gambaran responden dan analisis data dengan menggunakan 

distribusi frekuensi. Gambaran responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis 

kelamin, program studi, tempat tinggal orang tua, keaktifan organisasi, hasil studi, 

status sipil dan minat belajar mahasiswa 

Tabel 2 

Gambaran Responden 

Usia 

Karakteristik Pribadi Responsen FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Usia 

17 – 19 

20 – 22 

23 – 25 

65 

79 

13 

41.4 

50.3 

8.3 
Sumber : Data Primer, 2012 
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Berdasarkan perhitungan keseluruhan responden yang ada, karakteristik 

responden menurut usia dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok usia. Kelompok 

usia 20 – 22 mempunyai persentasi yang paling besar apabila dibandingkan dengan 

kelompok usia yang lain. hal ini dikarenakan kebanyakan mahasiswa angkatan 2008 – 

2009 yang menjadi responden dan berusia diantara 20 – 22 tahun.  

Tabel 3 

Gambaran Responden 

Jenis Kelamin 

Karakteristik Pribadi Responsen FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Jenis Kelamin 

 

Laki – Laki 

Perempuan 

 

72 

85 

 

45.9 

54.1 

Sumber : Data Primer, 2012 

Karakteristik Jenis Kelamin dengan persentasi yang paling besar adalah 

perempuan 85% jika dibandingan dengan laki-laki dikarenakan kebanyakan responden 

yang ditemui di selasar perpustakaan adalah perempuan. 

Tabel 4 

Gambaran Responden 

Program Studi  

Karakteristik Pribadi Responsen FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Program Studi 

 

Akuntansi 

Ilmu Ekonomi 

Manajemen 

 

85 

21 

51 

 

54.1 

13.4 

32.5 

Sumber : Data Primer, 2012 

Untuk karakteristik program studi dengan persentasi terbesar adalah program 

studi Akuntanis yaitu 85% jika dibandingkan dengan program studi lainnya. Persentasi 

ini sejalan dengan total keseluruhan mahasiswa FEB UKSW yang mengambil program 

studi Akuntansi adalah sebabnyak 58.7%, sedangkan untuk program studi Manajemen 

sebanyak 35.8% dan sisanya 5.5% mengambil program studi Ilmu Ekonomi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
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UKSW lebih berminat mengambil program studi Akuntansi daripada program studi 

Manajemen dan Ilmu Ekonomi.  

Tabel 5 

Gambaran Responden 

Tempa Tinggal Orang Tua 

Karakteristik Pribadi Responsen FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

 

Tempat Tinggal 

Orang Tua 

Salatiga 

Luar Salatiga 

20 

137 

12.7 

87.3 

Pulau Jawa 

Luar Pulau Jawa 

96 

61 

61.1 

38.9 

 Sumber : Data Primer, 2012 

Untuk karakteristik tempat tinggal orang tua, sebanyak 87.3% mahasiswa FEB 

UKSW berasal dari luar salatiga dan hanya 12.7% mahasiswa yang berasal dari dalam 

kota Salatiga. hal in karena dari segi kualitas, FEB UKSW termasuk salah satu Fakultas 

Ekonomi yang terakreditasi A dengan biaya kuliah yang masih bisa dijangkau oleh 

orang tua ditambah suasana kota Salatiga yang tenang dan baik untuk belajar sehingga 

banyak orang tua yang menguliahkan anaknya di FEB UKSW. hal ini juga dapat dilihat 

dari beberapa responden yang berasal dari kota-kota besar seperti Semarang, Jogjakarta, 

dan Jakarta yang berkuliah di FEB UKSW Salatiga.  Lebih luas lagi, sebanyak 61.1% 

orang tua mahasiswa yang tinggal di pulau jawa dan hanya sebesar 38.9% mahasiswa 

yang tinggal diluar pulau Jawa. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa hanya 38.9% 

mahaiswa yang menjadi responden berasal dari luar pulai Jawa. Hal ini karena jarak 

yang terlalu jauh sehinga banyak pertimbangan orang tua untuk menguliahkan anaknya 

di luar kota atau di pulau jawa. 

Tabel 6 

Gambaran Responden 

Keaktifan Organisasi 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Keaktifan 

organisasi 

 

Sangat tidak aktif 

Tidak Aktif 

Cukup Aktif 

Aktif 

Sangat Aktif 

 

5 

13 

67 

56 

16 

 

3.2 

8.3 

42.7 

35.7 

10.2 
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Sumber : Data primer, 2012 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, sebanyak 42.7% mahasiswa cukup aktif dalam 

organisasi yang berarti bahwa sebagian besar mahasiswa terlibat dalam kepanitiaan 

kampus namun tidak aktif di lembaga kemahasiswaan kampus. Sebanyak 35.7% aktif, 

bahkan 10.2% sangat aktif. Mahasiswa yang tergolong aktif dan sangat aktif ini 

mengidentifikasikan bahwa mereka tergabung dalam berbagai kepanitiaan dan aktif 

dalam lembaga kemahasiswaan baik di fakultas maupun universitas. selain untuk 

mencari pengalaman, hal ini mungkin dipengaruhi oleh sistem point card keaktifan 

mahasiswa yang diterapkan  sebagai persyaratan ujian kelulusan. Dimana point card 

didapat dari seberapa sering mahasiswa aktif berorganisasi dan mengikuti seminar yang 

dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan. 8.3% mahasiswa yang tidak aktif 

mengindikasikan bahwa mahasiswa tersebut hanya mengikuti seminar atau kegiatan 

kemahasiswaan lainnya sebagai anggota dan tidak terlibat dalam kepanitiaan. 

Sedangkan 3.2% mahasiswa sangat tidak aktif yang berarti bahwa tidak pernah terlibat 

dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus baik sebagai peserta biasa 

maupun panitia pelaksana. Hal ini diakibatkan karena beberapa mahasiswa yang 

menjadi responden berusia 17 dan 18 tahun yang adalah angkatan baru 2011. 

Tabel 7 

Gambaran Responden 

Hasil Studi Mahasiswa 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Hasil Studi 

 

Sangat tidak memuaskan 

Tidak memuaskan 

Biasa-biasa saja 

Memuaskan 

Sangat memuaskan 

 

0 

3 

58 

84 

12 

 

0 

1.9 

36.9 

53.5 

7.6 

Sumber : Data primer, 2012 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, sebanyak 53.5% mahasiswa mempunyai hasil studi 

yang memuaskan. Ini merupakan persentasi paling besar  jika dibandingkan dengan 

yang persentasi lainnya. Sebanyak 7.6% mahasiswa mempunyai hasil studi sangat 



19 
 

memuaskan. sedangkan 36.9% mahasiswa mempunyai hasil studi yang biasa-biasa saja 

dan 1.9% tidak memuaskan. Hal ini diakibatkan karena mahasiswa terlalu aktif 

berorganisasi sehingga terkadang tidak masuk kuliah dan mempengaruhi prestasi 

belajar. Misalkan ada mahasiswa yang tergabung dalam kelompok paduan suara 

kampus Voice of SWCU dan terlalu banyak mengikuti lomba yang mengakibatkan 

mahasiswa terlalu sering bolos kuliah dan mahasiswa tidak bisa membagi waktu dengan 

baik maka akan mempengaruhi prestasi belajar. Selain itu, juga diakibatkan oleh 

kepribadian mahasiswa itu sendiri yang malas belajar dan malas masuk kuliah. Namun 

dari keseluruhan hasil studi mahasiswa dapat diindikasikan bahwa mahasiswa yang  

menjadi responden dapat dikatakan berprestasi dalam hal akademik. Hal ini juga 

digambarkan dengan tidak ada mahasiswa yang termasuk dalam kategori mempunyai 

hasil studi yang sangat tidak memuaskan.  

Tabel 8 

Gambaran Responden 

Tipe Mahasiswa 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Tipe mahasiswa 

(pembelajar/bukan 

pembelajar) 

 

Sangat tdk suka belajar 

Tidak Suka belajar 

Cukup suka belajar 

Suka belajar 

Sangat suka belajar 

 

5 

14 

56 

65 

18 

 

3.2 

8.9 

35.7 

40.8 

11.5 

Sumber : Data primer, 2012 

Berdasarkan Tabel 8 diatas, sebanyak 40.8% mahasiswa tergolong suka belajar. 

persentasi ini merupakan persentasi terbesar jika dibandingkan dengan yang lainnya. 

Hal ini juga didukung oleh hasil studi mahasiswa yang sebagian besar memuaskan. 

Sedangkan 11.5% tergolong mahasiswa yang sangat suka belajar. Mahasiswa yang 

tergolong sangat suka belajar memiliki hasil studi yang sangat memuaskan pada tabel 

sebelumnya. Sedangkan 35.7% mahasiswa tergolong cukup suka belajar yang berarti 

bahwa 35.7% mahasiswa hanya belajar pada saat memasuki minggu-minggu tes 

semester. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa mahasiswa FEB tergolong 
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suka belajar. Hal ini juga dapat dilihat dengan hanya sebesar 8.9% mahasiswa yang 

tidak suka belajar dan hanya 3.2% mahasiswa yang sangat tidak suka belajar. 

Tabel 9 

Gambaran Responden 

Status Sipil Mahasiswa 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Status Sipil 

 

Menikah 

Lajang/tidak punya pacar 

Pacar di salatiga 

Pacaran jarak jauh (LDR) 

Lain-lain 

 

0 

83 

34 

35 

5 

 

0 

52.9 

21.7 

22.3 

3.2 

Sumber : Data primer, 2012 

Untuk status sipil, pada Tabel 9 diatas terdapat 52.9% mahasiswa berstatus lajang 

atau tidak punya pacar dan ini merupakan persentasi terbesar jika dibandingkan dengan 

Persentasi lainnya. Hal ini mungkin karena yang menjadi responden lebih fokus pada 

kuliah daripada pacaran. Sebanyak 21.7% mahasiswa mempunyai pacar di Salatiga dan 

22.3% mahasiswa menjalani hubungan jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah long 

distance relationship, sedangkan 3.2% mempunyai alasan tersendiri seperti berpisah 

untuk sementara waktu. Namun pada dasarnya status sipil masing-masing orang 

termasuk mahasiswa bersifat rahasia sehingga enggan untuk memberitau kepada orang 

lain. Misalkan ada mahasiswa yang sudah menikah namun merasa minder jika 

diberitahu kepada tema-temannya sehingga enggan untuk mengatakan kepada teman-

temannya dan kemungkinan ini juga bisa terjadi dalam pengisian kuesioner ini. 

Penggunaan Handphone dan Belanja Pulsa 

 Sebelum membahas tentang perilaku belanja pulsa maka perlu untuk 

memaparkan tentang penggunaan handphone dan belanja pulsa mahasiswa FEB 

UKSW. Dari hasil angket yang diperoleh tidak ada mahasiswa FEB yang tidak 

menggunakan handphone. Hal ini mengindikasikan bahwa sekarang ini handphone 

bukan lagi barang mewah yang hanya bisa digunakan oleh kelompok tertentu tetapi 

sudah menjadi barang pelengkap kebutuhan kita untuk berkomunikasi. 
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Tabel 10 

Penggunaan Handphone dan Belanja Pulsa 

Merek Handphone 

Karakteristik Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Merek HP 

Apple 

Blackberry 

IPhone 

Nokia 

Samsung 

Sonny Ericsson 

Merek Lain 

1 

43 

2 

64 

27 

8 

12 

0.6 

27.4 

1.3 

40.8 

17.2 

5.1 

7.6 
Sumber : Data  primer, 2012 

Berdasarkan tabel diatas, merek handphone yang banyak digunakan mahasiswa 

FEB adalah handphone Nokia sebesar 40.8% diikuti dengan Blackberry dengan 

persentasi 27.4 %. Hal ini karena Nokia merupakan salah satu merek handphone 

terkenal yang sudah lama ada dan Blackberry merupakan merek hanphone baru dengan 

beragam aplikasi yang banyak diminati oleh anak muda saat ini seperti Blackberry 

Messenger (BBM). Sebanyak 17.2% mahasiswa menggunakan handphone Samsung dan 

merupakan pengguna ke tiga terbanyak di kalangan mahasiswa. Mungkin diakibatkan 

karena aplikasi terbaru Samsung yaitu Samsung Android yang mulai digemari oleh 

mahasiswa. hal ini juga digambarkan dengan beberapa mahasiswa yang menjadi 

responden menggunakan Samsung Galaxy Tab. 

Tabel 11 

Penggunaan Handphone dan Belanja Pulsa 

Tahun Beli Handphone 

Karakteristik Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Tahun beli HP 

 

≤ 2006 

2007 – 2008 

2009 – 2010 

2011 – 2012 

 

9 

15 

58 

75 

 

5.7 

9.6 

36.9 

47.8 

Sumber : Data  primer, 2012 

Sejalan dengan pembahasan merek handphone di atas, tahun beli handphone 

terbesar pada tahun 2011 – 2012 dengan persentasi 47.8%. hal ini mungkin 
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dikrarenakan pada awal tahun 2011 banyak pengguna handphone yang beralih 

menggunakan handphone handphone misalnya Blackberry, Samsung Android dan 

Iphone karena harganya lebih murah dari pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada 

tahun 2009 harga handphone Blackberry Curve type Gemini 8520 lebih dari Rp. 

4.000.000.- dan pada tahun 2011 sudah turun menjadi Rp.1.700.000.-. ( Peluncuran 

Blackberry Gemini Curve 8520, 14 Oktober 2009 Sumber : 

http://gugling.com/2009/10/15/peluncuran-blackberry-gemini-blackberry-termurah/) 

Tabel 12 

Penggunaan Handphone & Belanja Pulsa 

Harga Handphone 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Harga handphone 

 

100.000 – 490.000 

500.000 – 990.000 

1.000.000 – 1990.000 

2.000.000 – 2.990.000 

3000.000 – 5.000.000 

Pemberian 

 

22 

24 

68 

26 

16 

1 

 

14 

15.3 

43.3 

16.6 

10.2 

0.6 
Sumber : Data Primer, 2012 

Sama seperti jumlah uang saku mahasiswa, harga handphone dan pengeluaran 

pulsa juga sangat bervariasi sehingga dikelompokan menjadi beberapa bagian. Harga 

handphone yang digunakan oleh mahasiswa FEB kebanyakan berkisar mulai dari 

Rp.1.000.000 – 1.990.000 dengan persentasi 43.3% lebih besar jika dibandingkan 

dengan bagian lainnya. Kisaran harga ini sejalan dengan kualitas handphone yang dapat 

dibilang cukup canggih karena sudah memiliki kemampuan mengakses jaringan 

internet. Sedangkan 10.2% mahasiswa menggunakan handphone mewah dan canggih 

dengan kisaran harga Rp.3.000.000 – 5.000.000 dengan kemampuan mengakses internet 

di atas rata-rata.  Secara keseluruhan, rata-rata harga handphone yang dimiliki oleh 

mahasiswa adalah sebesar kurang lebih Rp. 1.603.300.-.  

 

http://gugling.com/2009/10/15/peluncuran-blackberry-gemini-blackberry-termurah/
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Tabel 13 

Penggunaan Handphone & Belanja Pulsa 

Pengeluaran Pulsa per Bulan 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Pengeluaran pulsa 

per bulan 

 

≤ 50.000 

55.000 – 100.000 

105.000 – 150.000 

155.000 – 200.000 

205.000 – 300.000 

 

87 

44 

11 

11 

4 

 

55.4 

28 

7 

7 

2.5 
Sumber : Data Primer, 2012 

Untuk pengeluaran pulsa per bulan, 55.4% mahasiswa menggunakan biaya pulsa 

sebesar Rp. 5.000 - 50.000. biaya ini masih tergolong murah jika dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh besarnya uang saku yang diterima 

setiap bulannya. Dari hasil distribusi responden terdapat rata sebesar Rp. 84.225.10 

yang berarti bahwa rata-rata mahasiswa menggunakan pulsa perbulan sebesar kurang 

lebih Rp.84.200 per bulan. Penggunaan pulsa paling kecil sebanyak Rp. 8.050.- yang 

menurut responden digunakan hanya untuk layanan SMS saja dan penggunaan pulsa 

paling besar Rp. 300.000 per bulan. Dari hasil kuesioner mengindikasikan bahwa 4 

mahasiswa yang mempunyai biaya pulsa terbesar adalah pengguna handphone yang 

sudah canggih untuk saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin canggih 

handphone yang dimiliki, maka semakin besar biaya pulsa yang dikeluarkan.  

Tabel 14 

Penggunaan Handphone & Belanja Pulsa 

Kenyamanan Jika Kehabisan Pulsa 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Kenyamanan jika 

kehabisan pulsa 

 

1 hari 

3 hari 

1 minggu 

1 bulan 

Lain-lain 

 

93 

27 

24 

5 

8 

 

59.2 

17.2 

15.3 

3.1 

5.1 
Sumber : Data Primer, 2012 
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Sebanyak 59,2% mahasiswa merasa tidak nyaman karena kehabisan pulsa lebih 

dari satu hari dan 5.1% mahasiswa akan tidak merasa nyaman lebih dari satu jam dan 

bahkan pas kehabisan pulsa. Hal ini diakibatkan karena mahasiswa sudah terbiasa 

menggunakan handphone untuk mempermudah komunikasi dengan orang lain sehingga 

merasa tidak nyaman jika terlalu lama kehabisan pulsa. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian Adam (2009) yang mengatakan bahwa semakin lama seseorang 

menggunakan handphone, maka ketergantungan terhadap telepon seluler juga semakin 

tinggi. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tidak merasa nyaman 

ketika terlalu lama kehabisan pulsa.  

Berdasarkan Tabel 15  dibawah ini untuk fungsi utama handphone, sebanyak 

87.9% responden menggunakan layanan telepon sedangkan untuk SMS sebanyak 

95.5%.  mahasiswa lebih berminat untuk mengirim SMS daripada telepon. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Haryati (2007) dalam jurnal penelitian komunikasi yang 

mengatakan bahwa informan muda seperti mahasiswa lebih sering menggunakan 

handphone untuk mengirim SMS daripada untuk telepon. Hal ini dikarenakan biaya 

pulsa SMS lebih murah daripada telepon. Sedangkan hanya 13.4% responden yang 

menggunakan layanan SMS Banking. Hal ini karena tersedianya layanan ATM berbagai 

Bank di lingkungan kampus sehingga mahasiswa tidak merasa kesulitan untuk 

mengecek saldo tabungan.  

Tabel 15 

Penggunaan Handphone & Belanja Pulsa 

Telepon, SMS, SMS Banking, Akses Jejaring Sosial, Akses Berita, Game, dll 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Telepon 
Telepon 

No Telepon 

138 

19 

87,9 

12.1 

Short Message 

Service 

SMS 

No SMS 

150 

7 

95.5 

4.5 

SMS Banking 
SMS Banking 

No SMS Banking 

21 

136 

13.4 

86.6 
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Internet untuk akses 

jejaring sosial 

Inet Akses Jar Sosial 

No Inet Akses Jar Sosial 

106 

51 

67.5 

32.5 

Internet untuk akses 

berita & informasi 

Inet aks Berita & Info 

No Inet aks Berita & Info 

71 

86 

45.2 

54.8 

Internet untuk akses 

Game 

Game 

No Game 

15 

142 

9.6 

90.4 

Lain-Lain 
Download Aplikasi 

- 

15 

142 

9.6 

90.4 

Sumber : Data  primer, 2012 

Pulsa juga sering digunakan mahasiswa untuk akses jejaring sosial dengan 

persentasi sebesar 67.5% sedangkan untuk akses berita dan informasi sebesar 45.2% 

dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa mahasiwa lebih tertarik menggunakan pulsa untuk 

mengakses jejaring sosial seperti facebook dan twitter daripada mengakses berita dan 

informasi. Hanya 9.6% responden yang menggunakan pulsa untuk mengakses game, 

dikarenakan biaya pulsa yang mahal yang harus dikeluarkan untuk mengakses game. 

Persentasi ini juga sama degan penggunaan pulsa lainnya yang digunakan untuk 

download aplikasi. 

Kebutuhan Mahasiswa Lainnya 

Berdasarkan data responden pada kuesioner, dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

FEB yang tinggal di salatiga juga mendapatkan uang saku dari orang tua. Jumlah uang 

saku perbulan ternyata sangat bervariasi. Namun untuk memudahkan analisis maka 

dibagi ke dalam lima bagian seperti yang tampak pada Tabel 16 dibawah ini.  

Tabel 16 

Kebutuhan Mahasiswa Lainnya 

Jumlah Uang Saku per Bulan 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Jumlah uang saku 

per bulan 

 

100.000 – 450000 

500.000 – 950.000 

1.000.000 – 1.450.000 

1.500.000 – 1.950.000 

≤ 2000.000 

 

30 

68 

39 

14 

6 

 

19.1 

43.3 

24.8 

8.9 

3.8 
Sumber : Data Primer, 2012 
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Sekitar 43.3% mahasiswa mendapat uang saku sebesar Rp. 500.000 – 950.000 per 

bulan dan merupakan persentasi terbesar jika dibandingkan dengan bagian lainnya 

dengan rata-rata uang saku per bulan kurang lebih Rp. 779.900. Hal ini dikarenakan 

masing – masing orang tua sudah bisa memperkirakan kebutuhan konsumsi yang 

dibutuhkan mahasiswa dalam sebulan seperti dari kebutuhan makan sehari-hari sampai 

pada kebutuhan sekunder lainnya ( Pulsa, fotocopy bahan kuliah, internet dll). 

Tabel 17 

Kebutuhan Mahasiswa Lainnya 

Makan dan Minum Per Bulan 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Makan & Minum 

0 

≤ 350.000 

400.000 – 650.000 

700.000 – 950000 

≥ 1.000.000 

4 

63 

76 

9 

5 

2.5 

40.1 

48.4 

5.7 

3.2 
Sumber : Data Primer, 2012 

Untuk biaya makan dan minum mahasiswa mengeluarkan uang saku sebanyak 

Rp. 400.000 – 650.000. per bulan dengan rata-rata secara keseluruhan sebesar kurang 

lebih Rp.424.750 per bulannya. Namun ada juga mahasiswa yang mengeluarkan biaya 

makan & minum per bulan lebih dari Rp. 1.000.000 hasil ini menunjukan bahwa orang 

tersebut boros dalam hal makan. 2.5% mahasiswa tidak mengeluarkan uang saku untuk 

makan dan minum karena berasal dari Salatiga dan jarak antara rumah dan kampus 

tidak terlalu jauh.  

Tabel 18 

Kebutuhan Mahasiswa Lainnya 

Beli Buku dan Foto Copy 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Beli Buku & 

 Foto Copy 

 

0 

≤ 50.000 

55.000 – 100.000 

105.000 – 150.000 

155.000 – 200.000 

> 200.000 

 

9 

71 

44 

2 

19 

12 

 

5.7 

45.2 

28.0 

1.3 

12.1 

7.6 
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Sumber : Data Primer, 2012 

Selain untuk makan dan minum, mahasiswa juga menggunakan uang saku untuk 

membeli buku pelajaran dan foto copy  mulai dengan biaya yang bervariasi. 45.2% 

mahasiswa menggunakan kurang dari atau sama dengan Rp.50.000 per bulan untuk 

membeli buku dan foto copy. Hal ini masih tergolong murah jika dibandingkan dengan 

kelompok lainnya, karena mahasiswa tidak rutin membeli buku setiap bulan dan biaya 

foto copy yang murah. Rata-rata biaya yang dikeluarkan mahasiswa sebesar Rp. 91.878 

per bulan. Sedangkan 5.7% mahasiswa tidak mengeluarkan biaya sama sekali utnuk 

kebutuhan kuliah. Jika dibandingkan dengan pengeluaran pulsa, keseluruhan responden 

mempunyai alokasi biaya untuk pulsa. Dari hasil ini, bisa dikatakan bahwa pulsa 

merupakan salah satu hal penting bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan pulsa telepon 

juga sangat menunjang kebutuhan kuliah mahasiswa misalnya perwalian mahasiswa. 

Tabel 19 

Kebutuhan Mahasiswa Lainnya 

Biaya Internet 

Gambaran Responden FREKUENSI PERSENTASI 

Ukuran Sampel  157 100 

Biaya Internet 

 

0 

≤ 100.000 

105.000 – 200.000 

≥ 200.000 

 

41 

104 

11 

1 

 

26.1 

66.2 

7 

0.6 

Sumber : Data Primer, 2012 

Selain membeli buku dan foto copy, uang saku juga digunakan untuk biaya 

internet. Biaya internet yang dimaksutkan disini adalah biaya internet selain dari 

handphone (Modem, Speedy,dll). dengan 66.2% mahasiswa mengeluarkan kurang dari 

atau sama dengan Rp.100.000 per bulan sedangkan 26.1% mahasiswa tidak 

mengeluarkan biaya untuk internet karena menggunakan fasilitas internet di kampus 

seperti Posnet, Wifi dan ada mahasiswa yang hanya menggunakan internet melalui 
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handphone. Secara keseluruhan, rata-rata biaya internet per bulan yang dikeluarkan 

mahasiswa adalah kurang lebih sebesar Rp.53.800.  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belanja Pulsa pada Mahasiswa 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belanja pulsa mahasiswa 

berdasarkan pada gambaran responden adalah sebagai berikut : 

1. Berasal dari luar kota Salatiga. Sebagian besar mahasiswa FEB berasal dari luar 

Salatiga sehingga pulsa telepon genggam penting untuk berkomunikasi dengan 

orang tua dan keluarga lainnya. 

2. Besarnya uang saku. Lebih dari 50% mahasiswa mendapatkan uang saku diantara 

Rp.500.000 – 950.000.- per bulannya dan pengguaan pulsa per bulan pun lebih 

dari 50% mahasiswa menggunakan Rp.50.000 per bulan yang mengindikasikan 

bahwa mahasiswa membeli pulsa sesuai dengan uang saku. 

3. Sebagai alat komunikasi penunjang belajar. Pulsa juga dibutuhkan mahasiswa agar 

dapat berkomunikasi dengan teman kuliah dan dosen untuk berdiskusi, 

mengerjakan tugas, dan kepentingan kuliah lainnya. 

4. Aktif organisasi. Sebagian besar mahasiswa FEB aktif berorganisasi di lingkungan 

kampus. Pulsa telepon genggam sangat membantu mahasiswa dalam berorganisasi 

karena dapat mempermudah koordinasi antar anggota organisasi. 

5. Ketergantungan terhadap telepon genggam. Mahasiswa tidak merasa nyaman jika 

terlalu lama kehabisan pulsa. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya 

ketergantungan mahasiswa terhadap handphone. 

6. Kepuasan layanan dan fitur lainnya. Berdasarkan merk dan harga handphone dapat 

dilihat bahwa mahasiswa menggunakan handphone bukan saja untuk 

berkomunikasi melainkan untuk kepuasan lainnya seperti mendengar musik, 
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video, mengakses game, mekases jejaring sosial seperto Facebook dan Twitter 

lain-lain yang membutuhkan pulsa lebih banyak. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 20 

Uji Validitas 

VARIABEL R hitung Validitas 

Belanja Pulsa 

BP1 

BP2 

BP3 

BP4 

BP5 

BP6 

 

0.464 

0.450 

0.504 

0.458 

0.330 

0.454 

 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

Self Control 

SC1 

SC2 

SC3 

SC4 

SC5 

 

0.417 

0.565 

0.457 

0.413 

0.619 

 

 

VALID 

VALID  

VALID 

VALID 

VALID 

Sumber : Data primer, 2012 

   Dengan bantuan windows SPSS 17 maka diperoleh hasil seperi pada pada Tabel 20 

di atas. Seluruh indikator dari tiap variabel menunjukan koefisien korelasi total  lebih 

besar dari 0.25 sehingga semua indikator empirik di atas adalah valid. 

Tabel 21 

Uji Reliabilitas 

VARIABEL 

Hasil Perhitungan 

Reliabilitas Chronbach’s 

Alpha 
Reliabilitas 

 

Belanja Pulsa 

Self Control 

 

0.620 

0.656 

 

 

RELIABEL 

RELIABEL 

 

Sumber : Data primer, 2012 

Berdasarkan uji reliabilitas didapatkan hasil korelasi alpha dari cronbach’s alpha 

lebih besar dari 0.6 maka menurut Nunnaly (dalam Jogiyanto, 2008) seluruh indikator 

dari tiap variabel yang digunakan telah cukup reliabel. 
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Perilaku Belanja Pulsa dan Self Control 

Tabel 22 

Indikator Variabel Perilaku Belanja Pulsa 

INDIKATOR MEAN STD 

Membeli pulsa tidak sesuai dengan 

uang saku. 
3.62 1.015 

Harga pulsa provider tidak menjadi 

pertimbangan untuk menggunkana 

kartu prabayar. 

3.36 1.050 

Selalu mengikuti promo iklan kartu 

prabayar. 
3.84 0.957 

Beralih ke provider lain jika ada 

promo yang lebih menguntungkan 
3.68 1.098 

Dapat selalu terhubung dengan 

internet melalui handphone. 
2.61 1.259 

Selalu mengikuti trend dengan 

mengganti type handphone. 
3.90 1.011 

Rata – rata Belanja Pulsa 3.50  

Sumber : Data Primer, 2012 

Perilaku belanja pulsa para responden pada Tabel 22, memiliki skor rata-rata 3,50 

dan termasuk dalam kategori hemat dalam menggunakan uang saku untuk belanja pulsa. 

Hal ini dapat dilihat pada indikator membeli pulsa tidak sesuai dengan uang saku yang 

dimiliki. Walaupun pulsa termasuk kebutuhan penting bagi mahasiswa, namun 

mahasiswa masih bisa membeli pulsa sesuai dengan uang saku yang dimiliki. Secara 

keseluruhan mahasiswa tidak ada yang termasuk kategori sangat boros dalam 

penggunaan pulsa. Sedangkan indikator harga provider tidak menjadi pertimbangan 

mahasiswa untuk menggunakan kartu prabayar mempunyai mean 3,36 dan termasuk 

dalam kategori cukup boros dan berarti bahwa terkadang harga provider tidak begitu 

menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk berlangganan provider tersebut walaupun 

ada provider lain yang lebih menguntungkan. Hal ini mungkin mahasiswa merasa akan 

sulit dihubungi jika terlalu sering mengganti-ganti kartu. 

Indikator menikuti iklan kartu prabayar juga memiliki mean 3,84 yang termasuk 

dalam kategori hemat. Mungkin karena mahasiswa tidak begitu tertarik untuk mengikuti 
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promo iklan dengan pertimbangan tidak terlalu penting dan terkadang merugikan. 

Misalkan promo Talk Mania dari salah satu provider, mahasiswa merasa bahwa tidak 

terlalu penting untuk telepon berlama-lama sehingga tidak terlalu penting untuk selalu 

digunakan. Sedangkan untuk indikator beralih ke provider lain, mempunyai mean 3,68 

dan termasuk kategori hemat. Jika dilihat dari gambaran responden, mahaiswa cukup 

aktif dalam organisasi sehingga akan sulit dihubungi jika suka mengganti nomor 

handphone. Selain itu, penggunaan provider yang sama dengan orang tua juga mungkin 

menjadi pertimbangan mahasiswa. Misalnya orang tua saya yang tinggal jauh di luar 

pulau jawa dan hanya ada satu provider sehingga saya juga diharuskan menggunakan 

provider yang sama agar lebih murah jika menghubungi atau dihubungi keluarga. 

Berbeda dengan indikator dapat selalu terhubung dengan internet memiliki mean 

2,61 termasuk kategori boros atau dengan kata lain ada biaya pulsa yang dikeluarkan 

untuk akses internet. Hal ini juga tergambar dari harga handphone mahasiswa yang rata-

rata sudah mampuh untuk mengakses internet. Hal ini sejalan dengan penelitian Angela 

(2009) yang mengatakan bahwa sekarang ini mahasiswa mengeluarkan uang lebih untuk 

menggunakan layanan internet untuk membuka facebook. Sedangkan untuk indikator 

selalu mengikuti trend memiliki mean cukup tinggi atau dengan kata lain banyak 

mahasiswa yang tidak setuju terhadap indikator ini. Hal ini mungkin selain harga yang 

lebih mahal, mahasiswa merasa handphone yang dimiliki saat ini sudah cukup bagus 

dan canggih untuk berkomunikasi. 

Jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat dihubungkan antara profil responden yang 

terdiri dari usia, jenis kelamin, program studi, merek dan type hp dan tempat tinggal 

orang tu dengan perilaku belanja pulsa. 
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Tabel 23 

Profil Responden Dengan Perilaku Belanja Pulsa 

Profil Responden 

Belanja Pulsa 

Boros Cukup Boros Hemat Sangat Hemat Total 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

Usia 

 

 

17 – 19 

20 - 22 

23 – 25 

 

 

4 

1 

1 

 

 

2.5 

0.6 

0.6 

 

 

23 

29 

7 

 

 

14.6 

18.5 

4.5 

 

 

34 

43 

4 

 

 

21.7 

27.4 

3.2 

 

 

4 

6 

0 

 

 

2.5 

3.8 

0.0 

 

 

65 

79 

13 

 

 

41.4 

50.3 

8.3 

Total 6 3.8 59 37.6 82 52.2 10 6.4 157 100 

Jenis 

klmin 

Laki-Laki 

Perempuan 

3 

3 

1.9 

1.9 

25 

34 

15.9 

21.7 

38 

44 

24.2 

28.0 

6 

4 

3.8 

2.5 

72 

85 

45.9 

54.1 

Total 6 3.8 59 37.6 82 52.2 10 6.4 157 100 

Progd

i 

Akuntansi 

Manajemen 

Ilmu Eknomi 

2 

2 

2 

1.3 

1.3 

1.3 

31 

20 

8 

19.7 

12.7 

5.1 

46 

26 

10 

29.3 

16.6 

6.4 

6 

3 

1 

3.8 

1.9 

0.6 

85 

51 

21 

54.1 

32.5 

13.4 

Total 6 3.8 59 37.6 82 52.2 10 6.4 157 100 

Asal 

A 

Salatiga 

Luar Salatiga 

2 

4 

1.3 

2.5 

4 

55 

2.5 

35.1 

14 

68 

8.9 

43.3 

0 

10 

0.0 

6.4 

20 

137 

12.7 

87.3 

Total 6 3.8 59 37.6 82 52.2 10 6.4 157 100 

Asal 

B 

Jawa 

Luar Jawa 

4 

2 

2.5 

1.3 

33 

26 

21.0 

16.6 

54 

28 

34.4 

17.8 

5 

5 

3.2 

3.2 

96 

61 

61.1 

38.9 

Total 6 3.8 59 37.6 82 52.2 10 6.4 157 100 

 Sumber : Data primer, 2012 

Tabel 22 di atas menunjukan bahwa profil berdasarkan usia, jenis kelamin, 

program studi dan tempat tinggal orang tua memiliki jumlah responden yang berbeda 

sehingga tidak dapat digunakan untuk penelitian kaitan antara profil dengan perilaku 

belanja pulsa.   
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Tabel 24 

Indikator Variabel Self Control 

    

   INDIKATOR 
MEAN STD 

Kemampuan mengontrol perilaku. 3.69 0.978 

Kemampuan mengontrol stimulus. 3.41 1.062 

Kemampuan mengantisipasi 

peristiwa atau kejadian. 
3.37 1.071 

Kemampuan menafsirkan peristiwa 

dan kejadian. 
4.01 1.138 

Kemampuan mengambil keputusan 3.81 1.194 

RATA-RATA MEAN 3.66  

 Sumber : Data primer, 2012 

Indikator kemampuan mengontrol perilaku mempunyai mean 3.69 yang berarti 

mahasiswa mampu mengontrol perilakunya sendiri. Begitu juga dengan kemampuan 

mengontrol stimulus dengan mean 3.41 dapat dikatakan sudah mampu menahan diri 

dari berbagai stimulus atau dorongan. Kedua indikator ini mengindikasikan bahwa 

mahasiswa memiliki kontrol perilaku (Behaviour Control) yang baik. Sebagai 

pendatang, mahasiswa secara tidak langsung mempunyai tanggungjawab untuk menjaga 

sikap dan  perilaku sendiri agar bisa diterima di lingkungan tempat tinggalnya. 

Indikator kemampuan mengantisipasi peristiwa dan kejadian dengan mean 3.37 

dan termasuk dalam kategori cukup baik yang berarti mahasiswa mampu untuk 

mengantisipasi suatu peristiwa yang akan terjadi. Misalnya jika saya melihat pencuri di 

pasar dan saya langsung mengejarnya, ada kemungkinan saya kembali dilukai pencuri 

tersebut, maka ada baiknya saya segera melaporkan terlebih dahulu kepada petugas 

yang berwajib. Indikator kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian mempunyai 

mean tertinggi 4.01. Karena dari usia sudah tergolong remaja akhir, dewasa dan 

terdidik, maka mahasiswa mampu untuk menilai baik buruknya suatu kejadian. Kedua 
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indikator ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kognitif kontrol (Cognitive 

Control) yang baik.  

Untuk indikator ke lima dengan mean 3.81 yang mengindikasikan mahasiswa 

mampu mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan. Indikator ini 

mengindikasikan bahwa mahasiswa yang menjadi responden memiliki kontrol diri yang 

baik dalam pengambilan keputusan (Decision Control). Hal ini dikarenakan sebagian 

besar mahasiswa berasal dari luar salatiga sehingga diharuskan mampu untuk 

mengambil keputusan sendiri. Keseluruhan mean untuk tiap indikator juga tergolong 

dalam kategori baik dengan mean 3.66. hasil perolehan tersebut mengindikasikan bahwa 

sebagian besar mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki 

kontrol diri (Self Control) yang baik. Hal ini juga didukung dengan jawaban responden 

tidak ada yang tergolong memiliki kontrol diri Sangat Tidak Baik. 

Dari pembahasan diatas jelas bahwa mahasiswa FEB yang menjadi responden 

memiliki perilaku belanja pulsa yang tergolong hemat dan memiliki kontrol diri yang 

baik. Tetapi untuk nilai person chi-square dengan menggunakan α = 5% terdapat nilai 

signifikansi 0.062 atau 6.2% > 5% yang berarti Ho diterima dengan kata lain tidak ada 

kaitan antara perilaku belanja pulsa dengan self control. Atau dapat juga dilihat dari 

derajat kebebasan (Degree of freedom) = (4-1) x (4-1) = 9, maka nilai X
2 

kritis 

berdasarkan tabel X
2
 (0.05;9) = 16.92. Dari hasil crosstab terdapat nilai chi-square hitung 

adalah 16.22 lebih kecil dari 16.92 yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara kedua 

variabel. Hal ini diakibatkan karena kebanyakan mahasiswa berasal dari luar Salatiga 

dan tinggal jauh dari orang tua sehingga mahasiswa harus hemat dalam pengelolaan 

uang saku bukan saja untuk belanja pulsa tetapi untuk kebutuhan lainnya seperti uang 

kuliah dan biaya makan. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perilaku belanja pulsa mahasiswa FEB kecenderungan hemat hal ini dibuktikan 

dari mean 3,50 dan beberapa indikatornya seperti kecendrungan mahasiswa 

membeli pulsa telepon sesuai dengan uang saku yang dimiliki, harga provider 

menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk membeli pulsa, tidak terlalu sering 

mengganti-ganti merek dan type handphone. Hanya indikator dapat selalu 

terkoneksi dengan internet yang tergolong boros. Jika dilihat dari harg handphone 

yang dimiliki, sebagian besar sudah mampu untuk mengakses internet. Misalnya 

mahasiswa yang memiliki handphone Blackberry dan Samsung Android, pada 

umumnya harus selalu mengeluarkan pulsa lebih dari Rp.50.000 untuk 

mengaktifkan paket internet. 

2. Keseluruhan mahasiswa FEB mempunyai pengeluaran untuk membeli pulsa 

sedangkan ada beberapa mahasiswa yang tidak mempunyai pengeluaran untuk 

membeli buku dan fotocopy yang adalah kewajiban sebagai seorang mahasiswa. 

hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 

a. Berasal dari luar kota Salatiga 

b. Besarnya uang saku 

c. Sebagai alat komunikasi penunjang belajar 

d. Aktif organisasi 

e. Ketergantungan terhadap telepon genggam 

f. Kepuasan layanan dan fitur lainnya 

3. Self Control mahasiswa FEB pada umumnya baik dengan mean 3,66 namun tidak 

ada kaitan antara variabel perialku belanja pulsa dan self control. Hal ini mungkin 

karena semakin meningkatnya kebutuhan mahasiswa dari hari ke hari dan 
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kebanyakan mahasiswa berasal dari luar Salatiga sehingga mahasiswa harus bisa 

mengatur keuangan pribadinya sehemat mungkin bukan saja untuk belanja pulsa 

tetapi juga untuk kebutuhan lainnya agar semua kebutuhan mahasiswa dapat 

terpenuhi dengan baik. 

SARAN 

Penggunaan telepon seluler sangat memudahkan mahasiswa untuk berkomunikasi 

dengan orang lain namun terkadang karena keasikan berkomunikasi, mahasiswa lupa 

akan mahalnya biaya yang dikeluarkan dan pada akhirnya mengarah pada pemborosan. 

Untuk itu, mahasiswa diharapkan bisa lebih mengontrol diri dalam penggunaan pulsa 

sehingga tidak menggunakan pulsa untuk hal-hal yang tidak terlalu penting yang pada 

akhirnya mengarah pada pemborosan uang saku. 

KETERBATASAN DAN AGENDA PENELITIAN 

 Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk 

penelitian kedepannya. Penelitian perilaku belanja pulsa hanya dikiatkan dengan 

variabel jenis kelamin, usia dan tempat tinggal orang tua. Untuk penelitian selajutnya 

diharapkan dapat menambah variabel lainnya seperti angkatan, pekerjaan orang tua, 

tempat kos/rumah, serta lingkungan pergaulan.  
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