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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

5.1. Profil Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang dipilih peneliti adalah Lembaga “XYZ” 

beralamatkan di Perum Kahuripan Nirwana Blok AB V No. 23, Sidoarjo, Jawa 

Timur. Lembaga “XYZ” berdiri sejak tahun 2008. Peneliti memiliki latar belakang 

di bidang akuntansi dan perpajakan dan bekerja sama dengan Lembaga “XYZ” 

pada awal tahun 2016. Objek ini dipilih karena pada tahun ini peneliti 

mengadakan kerja sama dengan lembaga tersebut. Peneliti ingin mengetahui 

strategi positioning yang tepat yang dapat diterapkan pada Lembaga “XYZ” 

sehingga dapat memenangkan persaingan, terutama di Jawa Timur.  

Produk jasa yang diberikan adalah jasa akuntansi, perpajakan, dan 

review audit. Partner Lembaga “XYZ” pada awal berdiri terdiri atas 3 orang, 

hingga sekarang, salah satunya adalah Bapak Darmawan, yang menjadi 

informan dalam penelitian ini. Lembaga “XYZ” memiliki 5 orang karyawan untuk 

menangani total 38 klien. Visi Lembaga “XYZ” adalah menjadi lembaga yang 

terdepan dan terpercaya di bidang akuntansi dan pajak, di Jawa Timur dalam 

jangka pendek dan di Indonesia dalam jangka panjang. Misi Lembaga “XYZ” ada 

3, yaitu: 

1. Memberikan pelayanan secara professional dan berintegritas dengan selalu 

menjaga komunikasi dan mau berbagi ilmu. 

2. Menjaga kompetensi SDM. 

3. Selalu update dengan teknologi terbaru untuk mendukung kinerja lembaga. 
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5.2. Profil Informan 

 Profil informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Profil Informan 

No. Nama Jabatan Nama Perusahaan 

1 Darmawan Partner  Lembaga "XYZ" 

2 Choirul Manajer Akuntansi PT Luas Nusa 

3 Agung Manajer Akuntansi CV Citra Sejati 

4 Yuli Manajer Finance PT IJT 

5 Budi Manajer  PT Dharmatani 

6 Sany Pemilik Apt. Pelangi 

7 Ari Pemilik NST 

8 Anas Partner  Lembaga "Reksatama" 

9 Hendro Staf Burhan 

10 Aris Manajer Keuangan RS Sumber Bahagia 

11 Deny Manajer Keuangan CV Lestari Jaya Sejahtera 

12 Aar Manager Finance & Accounting CV Hitec 

13 Yadokus Staf Susanto 

14 Mety Manager Finance  SV Seger Jaya Motor 

 
Sumber: Data diolah, 2016. 
 

5.3. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1. Segmenting 

Segmenting dalam penelitian ini dilakukan secara post hoc, yaitu sesudah 

produk jasa diluncurkan ke pasar (Kasali, 2005). Dalam mengidentifikasi segmen 

pasar, ada tiga tahap prosedur yang harus dilakukan menurut Purnama (2004), 

yakni: 

1. Tahap Survei. 

Pada tahap ini dilakukan wawancara melalui Whatsapp kepada 10 klien 

Lembaga “XYZ” dan 10 klien non Lembaga “XYZ” mengenai pertimbangan 

memilih lembaga konsultan dan kriteria konsultan yang baik menurut mereka. 

Berikut adalah tabel hasil wawancara: 
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Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Klien Lembaga “XYZ” 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3

Anda 

(Om/Tante/Bapak/Ko) 

menggunakan jasa saya 

untuk pelaporan pajak 

bulan / tax amnesty / 

sistem informasi 

akuntansi, betul?

Apa pertimbangan Anda 

(Om/Tante/Bapak/Ko) dalam memilih saya 

sebagai konsultan? Mengapa?

Apa kriteria konsultan yg baik menurut 

Anda (Om/Tante/Bapak/Ko)? Mengapa?

Informan 1

(Oen)

Ya. Karena dikenalin sama  tetangga ku, 

bagio. Dia cerita kalau dia jadi klienmu. 

Dan aku lagi butuh utk ngurus tax 

amnesty ini. Pas aku tanya, ak disarankan 

nanya kamu.

Tau aturan pajak terus aku nya kenal, jadi 

gak takut dibohongi. Itu aja menurutku.

Informan 2

(Riana)

Yaa Mel.. betul saya 

menggunakan jasa 

pelaporan pajak dgn 

Amel.

Pertimbangannya karena saya sdh kenal 

Amel sehingga kepercayaan kepada Amel 

sdh ada. Pertimbangan lain tentu 

berhubungan dgn cara kerja dan 

komunikasi Amel yg baik. Harga yg 

ditawarkan Amel cukup bersaing jg dgn 

konsultan yg lain

Kalo mnurut saya, kriteria konsultan yg 

baik sih yg penting cara kerja nya bener 

dan dgn hasil yg sesuai harapan. Kan kalian 

jual jasa, jadi antara wkt nawarin sama hasil 

kudu seimbang

Jasa konsultan dari Amel recommended 

lah.. dulu kan saya direkomendasi oleh 

adik saya.

Trs jaga kerahasiaan client itu penting bgt 

Mel kalo di bidang sprti ini. Itu aja sih kalo 

menurut saua

Nanti saya rekom jg Mel ke teman2 saya
*saya

Informan 3

(Teguh)

Betul. Karena om kenal papa mama mu dan 

katanya kamu buka usaha jasa konsultan 

pajak. Jadinya om hubungi kamu.

Harus teliti, bertanggung jawab dan bisa 

dipercaya. Karena menurut om, semua 

usaha butuh itu, termasuk usahamu.

Informan 4

(Ari)

- prtimbangan sy memilih anda sdrhana, 

krn anda berfokus pd apa yg sy butuhkan 

dan brusaha smakdimal mgkin memahami 

apa yg sy butuhkan di prusahaan. jg 

memberikan prtimbangan2 bdsrkan 

pgalaman anda.

kriteria yg baik sy rasa udah sy sebutkan 

barusan,

Informan 5 

(Sany)

Ya Dekat jadi bisa diajak komunikasi secara 

intens

Ya bertanggung jawab dan memberikan 

penjelasan yg menyeluruh, krn kita sebagai 

masyarakat awam kurang begitu 

memahami perpajakan jadi dengan adanya 

konsultan kita di jadikan mengerti akan 

masalah pajak dan mendapatkan solusi yg 

baik dalam perpajakan.

Informan 6 

(Hartono)

Ya Saya diberi info oleh org pajak kenalan 

saya krn dy berani rekomen kamu berarti 

ya kamu bagus mel. Dan lagi jg dekat, 

sama2 1 kota bojonegoro.

Bisa memberikan solusi yg tepat sesuai 

aturan pajak. Kalo ada aturan baru bisa 

memberi info krn memang saya nggak 

terlalu paham.

Informan 7

(Bagio)

Ya Saya direkomen oleh kakak saya, hartono, 

spy cv saya jg dipegang kamu. Saya ikt 

aja.

Yg penting bisa membantu mengurus 

laporan pajak tepat waktu, sesuai aturan 

pajak, dan tarif nya nggak memberatkan 

klien.

Informan 8

(Tjien Hwat)

Ya mel om dibilangi mantu suruh pakai jasa mu 

ya om nurut aja 

pokok kamu harus bisa ngitungkan yg 

bener dan mbantu om sampe slesai 

laporan amnesti om.

Informan 9

(Hadi)

Iya Saya sedang butuh orang utk mengatur 

jlnnya sistem di cv saya. Jarang ada orang 

yang bisa di bojonegoro. Dan respon mu 

cepat waktu saya hubungi. Krn itu saya  

menggunakan jasa lembagamu.

Yang penting bisa bantu saya 

memperlancar jalannya prosedur-prosedur 

sesuai standar operasional. Jadi saya nggak 

pusing lagi. Gak ada lg rangkap jabatan. 

Ada kontrolnya. Jadi saya bisa fokus 

memikirkan strategi2 pengembangan 

usaha saya ke depan. Saya nggak perlu ikut 

menangani masalah kecil seperti cek 

barang waktu datang, komplain pelanggan, 

dll.

Informan 10

(Slamet)

Betul Saya memilih jasa konsultan dengan amel 

karena harganya bersahabat. Karena 

sekarang banyak konsultan mahal sekali 

padahal pelayanan sama.Selain itu amel 

juga cepat dalam pengurusan tax amnesty

Yang baik adalah bisa mengerti masalah 

dan bisa memberikan penjelasan yang bisa 

dimengerti. Dan juga harga yang 

terjangkau ya amel

Keterangan
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Tabel 7. Hasil Wawancara dengan Klien Non Lembaga “XYZ” 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Nama 

Informan
Perusahaan Posisi Konsultan Jasa yang digunakan Pertimbangan Kriteria

Informan 1

(Bimo)

PT Nautic 

Maritime 

Salvage

Finance and 

Tax 

Supervisor

Suriadi dan 

Rekan

Jasa perpajakan rutin bulanan 

PPh 21, 22, 23, 25, 26 dan 4 

ayat 2 serta PPN.

Membuat equalisasi SPT masa 

ke lap.keu.

Membantu dalam pengisian spt.

Melaporkan spt ke kpp.

Pertimbangannya adl dia sudah 

cukup memiliki pengalaman, 

harga cukup terjangkau, dapat 

referensi yg baik, dan sudah 

mengenal scr pribadi konsultan 

tsb.

Paham dan mengerti keinginan 

dan maksud klien, 

menyelesaikan tugas tepat 

waktu, komunikatif, memberi 

solusi atau pilihan/alternatif utk 

menyelesaikan suatu masalah, 

dapat mewakili klien saat 

menghadapi kondisi yg sulit, 

punya wawasan luas dan 

terupdate

Informan 2

(Meysen)

Royal Golden 

Eagle group

SPV internal 

audit

deloitte dan 

KPMG

jasa audit (financial audit) pertimbangannya adalah 

karena perusahaan kami 

adalah perusahaan yg 

multinasional dan kredibilitas 

dar KAP itu sendiri

kriterianya adalah, nama besar 

KAP tersebut. masuk dalam 

jajaran Big4

memberikan input bagi 

management dan dapat 

dipercaya dalam memberikan 

opini audit

Informan 3

(Darjito)

PT kereta api 

indonesia, 

spv 

accounting 

system

EY untuk 

konsultan IT 

dan PWC 

untuk 

konsultan 

penyusunan 

rencana kerja 

jangka 

panjang dan 

kelayakan 

bisnis

Jasa yg diberikan adalah 

konsultasi pengembangan 

sistem dan pengembangan 

perusahaan

Kualitas EY dan PWC sebagai 

big 4 yang sudah mendunia 

dan terpercaya

Konsultan tersebut harus 

independen dalam memberikan 

pendapat dan tdk pelit dalam 

berbagi ilmu

Informan 4

(Andy)

PT. Seger 

Agro 

Nusantara

Dewan 

Direksi

HLB Hadori Meng audit laporan keuangan 

perusahaan untuk 

dipertanggungjawabkan ke 

para pemegang saham..

Karena cukup terkenal, dan 

kiprahnya tergolong baik di 

Indonesia

Dapat memberikan masukan 

terhadap perusahaan dalam hal 

tax planning sesuai dengan 

peraturan yang berlaku

Informan 5

(Hendra)

PT. Mutiara 

masyhur 

sejahtera 

accounting & 

tax manager

konsultan 

susetyo 

suharto 

advisory

Jasa konsultasi pajak dan 

pengadilan pajak

Faktor ex org DJP Konsultan yg bisa tax plan 

sesuai dengan aturan 

perpajakan

Informan 6

(Yuli)

PT Teguh 

Jaya 

Bojonegoro

Manajer 

Keuangan

Made dan 

rekan

Jasa untuk mengurus hal2 yg 

berkaitan dg pajak perusahaan 

dan direktur.

Made sudah lama berdiri. Jadi 

pasti sdh berpengalaman. 

Salah satu direktur di sini jg 

mengenal partner di Made.

Dapat menjamin kerahasiaan 

data perusahaan, memberikan 

pelayanan dan solusi dengan 

cepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan

Informan 7

(Fenny)

PT. Abadi 

Hutan Tropis, 

spv 

accounting

CMC Mengurus pajak kantor aja 

bulanan dan tahunan sama 

kalau ada surat2 dari kpp 

mereka yg menangani.

Direktur di sini kenal dengan 

partner CMC. Sejak saya 

gabung dengan kantor ini, 

skitar 5tahun yg lalu, uda 

menggunakan jasa mereka. 

Bertanggung jawab, tepat 

waktu, profesional meskipun 

kenal, dan menjamin 

kerahasiaan data perusahaan.

Informan 8

(Arnold)

PT Bank DBS 

Indonesia

Operational 

Risk Analyst 

(Assistant 

Manager)

KAP PWC 

sebagai 

akuntan 

publik dan PT 

Deloitte 

Konsultan 

Indonesia 

untuk salah 

satu project 

system IT

KAP PWC sebagai akuntan 

publik dan PT Deloitte 

Konsultan Indonesia untuk 

salah satu project system IT

experience and reputation, 

yang dipilih melalui tender

yang dapat memberikan 

masukan sesuai dengan 

kebutuhan klien, dan yang 

dapat memberikan 

output/dampak yang significant 

sesuai dengan harga yang 

ditawarkan

Informan 9

(Bambang)

Apotek 

Pangsud 

Bojonegoro, 

pemilik Reksatama 

Consulting

Jasa perpajakan bulanan dan 

tahunan sama membantu saya 

mengurus denda pajak saya. 

Yg terbaru ini juga ada tax 

amnesty.

Saya kena denda pajak. Trus 

ada teman yg mengenalkan 

konsultan, katanya bisa 

membantu menangani. Jadinya 

ya saya pakai jasanya.

Bisa membantu membuat tax 

planning. Karena keliatan aja 

omset nya besar di apotek, 

padahal kan laba nya nggak 

terlalu besar juga.

Informan 10

(Hamzah)

CV. Rio 

Perkasa

komisaris PT. Duta 

Mitra 

Improvement

Jasa penyusunan laporan 

keuangan dan laporan SPT 

Tahunan Badan beserta 

konsultasi dan support 

informasi perihal masalah 

perpajakan

Pertimbangan tarip fee, 

service/layanan yg diberikan 

dan bisa jaga privasi klien

Konsultan yg baik bisa diajak 

konsultasi ttg segala sesuatu yg 

terkait dg jasa yg diberikan, 

setiap saat kita butuhkan, 

dengan respon dan berikan 

solusi yg jelas, baik dan cepat.
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2. Tahap analisis. 

Berdasarkan tabel hasil wawancara pada Tabel 6 halaman 39 dan Tabel 7 

halaman 40, dibuat kesimpulan atribut sebagai berikut: 

Tabel 8. Kesimpulan Atribut Menurut Klien Lembaga “XYZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Atribut Kutipan Wawancara Informan

Karena dikenalin sama  tetangga ku, bagio. Dia cerita kalau dia 

jadi klienmu. Dan aku lagi butuh utk ngurus tax amnesty ini. Pas 

aku tanya, ak disarankan nanya kamu.

… terus aku nya kenal, jadi gak takut dibohongi

Pertimbangannya karena saya sdh kenal Amel, sehingga 

kepercayaan kepada Amel sdh ada. 

Dulu kan saya direkomendasikan oleh adik saya.

… komunikasi yg baik.

Karena om kenal papa mama kamu… Teguh

Diberi info oleh org pajak kenalan saya Hartono

Saya direkomen oleh kakak saya… Bagio

… om dibilangi mantu suruh pakai jasa mu … Tjien Hwat

Harga / Fee Lembaga 

Konsultan

Harga yg ditawarkan Amel cukup bersaing jg dgn konsultan yg 

lain.
Riana

… dan tarif nya nggak memberatkan klien, Bagio

… harganya bersahabat. Slamet

Tau aturan pajak Oen

Bisa memberikan solusi yg tepat sesuai aturan pajak… Hartono

… bisa ngitungkan yg bener dan mbntu om sampe slesai laporan 

amnesti om.
Tjien Hwat

Saya sedang butuh orang utk mengatur jlnnya sistem di cv saya. 

Jarang ada orang yang bisa di bojonegoro. … Krn itu saya  

menggunakan jasa lembagamu.

Yang penting bisa bantu saya memperlancar jalannya prosedur2 

sesuai standar operasional.

Yg penting bisa membantu mengurus laporan pajak tepat waktu, 

sesuai aturan pajak…
Bagio

Empathy terhadap klien … krn anda berfokus pd apa yg sy butuhkan Ari

… bisa mengerti masalah dan memberikan penjelasan… Slamet

… dengan adanya konsultan kita dijadikan mengerti akan masalah 

pajak dan mendapatkan solusi yg baik dlm perpajakan. Sany

Integritas Lembaga 

Konsultan

Kan kalian jual jasa, jadi antara waktu nawarin sama hasil kudu 

seimbang.
Riana

Assurance /Jaminan 

Kerahasiaan Klien

Trus jaga kerahasiaan client itu penting bgt Mel kalo di bidang sprti 

ini.
Riana

Reliabilitas Lembaga 

Konsultan

Harus teliti, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya.
Teguh

Profesionalitas Lembaga 

Konsultan

Ya bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yg menyeluruh
Sany

Cara kerja…baik. Riana

… memberikan pertimbangan2 bdsrkan pgalaman anda. Ari

Dan respon mu cepat waktu saya hubungi. Hadi

… cepat dalam pengurusan tax amnesty. Slamet

Lokasi Lembaga Konsultan Dekat jadi bisa diajak komunikasi secara intens Sany

Dan lagi jg dekat, sama2 1 kota bojonegoro Hartono

Hadi

Kompetensi Lembaga 

Konsultan 

Riana

Responsiveness Lembaga 

Konsultan

Oen

Koneksi / Hubungan dengan 

klien

Sumber: Tabel 6 Hasil Wawancara dengan Klien Lembaga “XYZ”, 2016. 
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Tabel 9. Kesimpulan Atribut Menurut Klien Non Lembaga “XYZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tabel 7 Hasil Wawancara dengan Klien Non Lembaga “XYZ”, 2016. 

Kesimpulan Atribut Kutipan Wawancara Informan

… harga cukup terjangkau … Bimo

Pertimbangan tarip fee Hamzah

Koneksi / Hubungan 

dengan klien

... dapat referensi yg baik, dan sudah mengenal scr pribadi 

konsultan tsb.
Bimo

Salah satu direktur di sini jg mengenal partner di Made. Yuli
Direktur di sini kenal dengan partner CMC. Sejak saya gabung 

dengan kantor ini, skitar 5tahun yg lalu, uda menggunakan jasa 

mereka. 
Fenny

Saya kena denda pajak. Trus ada teman yg mengenalkan 

konsultan, katanya bisa membantu menangani. Jadinya ya saya 

pakai jasanya.

Bambang

Kompetensi Lembaga 

Konsultan 

Paham dan mengerti keinginan dan maksud klien, menyelesaikan 

tugas tepat waktu, komunikatif, …

… punya wawasan luas dan terupdate

Bimo

Dapat memberikan masukan terhadap perusahaan dalam hal tax 

planning sesuai dengan peraturan yang berlaku
Andy

Konsultan yg bisa tax plan sesuai dengan aturan perpajakan Hendra

Bisa membantu membuat tax planning. Karena keliatan aja omset 

nya besar di apotek, padahal kan laba nya nggak terlalu besar juga.
Bambang

Konsultan yg baik bisa diajak konsultasi ttg segala sesuatu yg 

terkait dg jasa yg diberikan, setiap saat kita butuhkan, dengan 

respon dan berikan solusi yg jelas, baik dan cepat.

Hamzah

Empathy  terhadap klien
memberi solusi atau pilihan/alternatif utk menyelesaikan suatu 

masalah, dapat mewakili klien saat menghadapi kondisi yg sulit, 
Bimo

Dapat memberikan masukan terhadap perusahaan dalam hal tax 

planning sesuai dengan peraturan yang berlaku
Andy

… tdk pelit dalam berbagi ilmu. Darjito

Bertanggung jawab, tepat waktu, … Fenny

Paham dan mengerti keinginan dan maksud klien, menyelesaikan 

tugas tepat waktu, komunikatif, 
Bimo

Profesionalitas Lembaga 

Konsultan
Pertimbangan service/layanan yg diberikan Hamzah

Profesional meskipun kenal, ... Fenny

bisa jaga privasi klien Hamzah

... menjamin kerahasiaan data perusahaan. Fenny

Integritas Lembaga 

Konsultan

Bertanggung jawab, tepat waktu, profesional meskipun kenal, dan 

menjamin kerahasiaan data perusahaan.
Fenny

Responsiveness 

Lembaga Konsultan

Konsultan yg baik bisa diajak konsultasi ttg segala sesuatu yg 

terkait dg jasa yg diberikan, setiap saat kita butuhkan, dengan 

respon dan berikan solusi yg jelas, baik dan cepat.

Hamzah

Independensi Lembaga 

Konsultan

Konsultan tersebut harus independen dalam memberikan pendapat 

dan tdk pelit dalam berbagi ilmu
Darjito

Size  / Ukuran 

Perusahaan Klien

pertimbangannya adalah karena perusahaan kami adalah 

perusahaan yg multinasional dan kredibilitas dar KAP itu sendiri
Meysen

Kredibilitas Lembaga 

Konsultan

pertimbangannya adalah karena perusahaan kami adalah 

perusahaan yg multinasional dan kredibilitas dar KAP itu sendiri
Meysen

Kualitas EY dan PWC sebagai big 4 yang sudah mendunia dan 

terpercaya
Darjito

Karena cukup terkenal, dan kiprahnya tergolong baik di Indonesia Andy

Faktor ex org DJP Hendra

experience and reputation, yang dipilih melalui tender Arnold

Pertimbangannya adl dia sudah cukup memiliki pengalaman Bimo
Made sudah lama berdiri. Jadi pasti sdh berpengalaman. Salah satu 

direktur di sini jg mengenal partner di Made.
Yuli

Reliabilitas Lembaga 

Konsultan

Assurance/Jaminan 

Kerahasiaan Klien

Harga / Fee Lembaga 

Konsultan
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Berdasarkan Tabel 8 halaman 41 dan Tabel 9 halaman 42, dapat 

disimpulkan bahwa atribut yang penting bagi Lembaga Konsultan ada 13, 

yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 10. Kesimpulan Atribut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tabel 8. Kesimpulan Atribut Menurut Klien Lembaga “XYZ” dan 
   Tabel 9. Kesimpulan Atribut Menurut Klien Non Lembaga “XYZ” 

 
3. Tahap Pembentukan. 

Berdasarkan Tabel 10, dua atribut yang penting adalah koneksi/hubungan 

dengan klien dan kompetensi Lembaga Konsultan. Segmentasi pasar akan 

dibuat berdasarkan kedua atribut tersebut. 

 

5.3.2. Targeting 

Target pasar Lembaga “XYZ” adalah pasar yang mengutamakan 

pemberian layanan jasa dengan atribut sesuai misi lembaga (menjaga 

komunikasi serta menjaga kompetensi SDM dan teknologi internal) untuk 

mencapai visi lembaga yaitu menjadi lembaga yang terdepan dan terpercaya di 

Kesimpulan Atribut

Jumlah Informan (Klien "XYZ") 

yang merasa atribut tersebut 

penting

Jumlah Informan (Non Klien 

"XYZ") yang merasa atribut 

tersebut penting

Total

Koneksi / Hubungan dengan klien 6 4 10

Kompetensi Lembaga Konsultan 5 5 10

Empathy terhadap klien 3 3 6

Harga / Fee Lembaga Konsultan 3 2 5

Profesionalitas Lembaga Konsultan 3 2 5

Responsiveness Lembaga Konsultan 2 1 3

Lokasi Lembaga Konsultan 2 0 2

Assurance /Jaminan Kerahasiaan Klien 1 2 3

Reliabilitas Lembaga Konsultan 1 2 3

Integritas Lembaga Konsultan 1 1 2

Kredibilitas Lembaga Konsultan 0 7 7

Indepensi Lembaga Konsultan 0 1 1

Size / Ukuran Perusahaan Klien 0 1 1
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bidang akuntansi dan pajak, di Jawa Timur dalam jangka pendek dan di 

Indonesia dalam jangka panjang.  

 

 5.3.3. Positioning 

 Positioning dilakukan sesuai hasil targeting pada langkah sebelumnya, 

dengan memperhatikan tiga belas atribut yaitu: kompetensi, profesionalitas, 

integritas, independensi, kredibilitas, reliabilitas, lokasi, responsiveness, dan 

harga/fee lembaga konsultan serta assurance/jaminan kerahasiaan klien, 

empathy terhadap klien, koneksi/hubungan dengan klien, dan size/ukuran 

perusahaan klien. 

. 

5.4. Pembahasan 

5.4.1. Segmenting 

Atribut paling penting menurut informan pada Tabel 10 halaman 43 

adalah kompetensi dan koneksi/hubungan dengan klien. Menurut Spencer and 

Spencer dalam Dharma (2010), kompetensi dapat dibagi dua kategori yaitu: 

a. Kompetensi dasar (Threshold Competency). 

Threshold competencies adalah karakteristik utama, yaitu pengetahuan atau 

keahlian dasar dalam hal akuntansi dan perpajakan yang harus dimiliki oleh 

lembaga konsultan agar dapat melaksanakan pekerjaannya, termasuk 

Lembaga “XYZ”. 

b. Kompetensi pembeda (Differentiating Competency).  

Differentiating competencies adalah faktor-faktor yang membedakan individu 

yang berkinerja tinggi dan rendah. Lembaga “XYZ” selalu mendampingi klien 

dengan kinerja tinggi dibanding lembaga konsultan lain. Pembeda Lembaga 
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“XYZ” dan lembaga konsultan lain sesuai dengan misi lembaga tersebut, 

yaitu terletak pada sharing ilmu dengan cara pemberian tutorial agar 

Lembaga “XYZ” dapat juga meningkatkan kompetensinya serta komunikasi 

yang lancar antara Lembaga “XYZ” dan klien. 

Standar kinerja yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat tinggi 

rendahnya kinerja menurut Mondy, Sharplin dan Flippo dalam Retni (2009) 

adalah sebagai berikut: 

1. Standar waktu, menyatakan lamanya waktu untuk menyelesaikan suatu 

jasa tertentu. 

2. Standar produktivitas, yaitu standar yang didasarkan pada jumlah jasa 

yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

3. Standar biaya, merupakan standar yang didasarkan pada biaya yang 

harus dibayar klien atas jasa yang diminta, dibandingkan dengan biaya 

yang diminta oleh pesaing. 

4. Standar kualitas, yakni standar yang didasarkan pada tingkat 

kesempurnaan hasil jasa yang diberikan. 

5. Standar perilaku, yaitu standar yang didasarkan pada bentuk perilaku 

yang diinginkan dari personel Lembaga Konsultan kepada klien. 

Menurut Ford dalam Wahyono (2013), hubungan dengan klien dapat 

dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Interaction customer relationship. 

Interaksi ini dimulai dari kontak pertama antara sebuah kelompok dengan 

kelompok lain, dimana interaksi tersebut merupakan komunikasi dua 

arah. Pasar segmen ini adalah komunitas/bidang usaha baru yang belum 

pernah dimasuki oleh Lembaga “XYZ”. 
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2. Coordinating activities. 

Cara ini merupakan interaksi antara dua perusahaan yang berbeda 

membutuhkan koordinasi aktivitas yang membantu terjalinnya hubungan 

yang alami. Pasar segmen ini adalah klien baru Lembaga “XYZ” yang baru 

saja menandatangi kontrak kerja sama hingga dalam masa kontrak kurang 

dari 1 tahun. 

3. Adaptions. 

Inti utama dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan adalah menciptakan 

kepuasan bersama. Tidak ada hubungan yang dilakukan tanpa melalui 

adaptasi karena adaptasi dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan. 

Pasar segmen ini adalah klien lembaga “XYZ” yang telah bekerja sama lebih 

dari 1 tahun. 

Berdasarkan pengelompokkan atribut kompetensi menurut Spencer and 

Spencer dalam Dharma (2010) dan koneksi/hubungan dengan klien menurut 

Ford dalam Wahyono (2013), akan terbentuk segmentasi pasar sebagai berikut: 

Tabel 11. Segmentasi Pasar Lembaga “XYZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Interaction customer 

relationship Coordinating activities Adaptations

Dasar

Segmen AA

Segmen komunitas baru 

dilayani dengan 

kompetensi dasar

Segmen BB

Segmen klien yang 

bekerja sama < 1 tahun 

dilayani dengan 

kompetensi dasar

Segmen CC

Segmen klien yang 

bekerja sama > 1 tahun 

dilayani dengan 

kompetensi dasar

Pembeda

Segmen DD

Segmen komunitas baru 

dilayani dengan 

kompetensi pembeda

Segmen EE

Segmen klien yang 

bekerja sama < 1 tahun 

dilayani dengan 

kompetensi pembeda

Segmen FF

Segmen klien yang 

bekerja sama > 1 tahun 

dilayani dengan 

kompetensi pembeda

Kompetensi

Koneksi / Hubungan dengan Klien
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Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa terdapat 6 segmen pasar, 

yang merupakan kombinasi jenis atribut kompetensi dan atribut 

koneksi/hubungan dengan klien. Berikut adalah penjelasan keenam segmen 

tersebut: 

a. Segmen AA, yaitu semua komunitas baru yang cukup dilayani dengan 

kompetensi dasar saja agar mau bekerja sama dengan Lembaga “XYZ”. 

b. Segmen BB, yaitu klien dengan masa  kerja sama kurang dari 1 tahun, yang 

cukup dilayani dengan kompetensi dasar saja agar mau melakukan repeat 

order atas koordinasi bersama dengan Lembaga “XYZ”. 

c. Segmen CC, yaitu klien  dengan masa  kerja sama lebih dari 1 tahun, yang 

cukup dilayani dengan kompetensi dasar saja agar mau menciptakan 

kepuasan bersama dengan Lembaga “XYZ”. 

d. Segmen DD, yaitu semua komunitas baru yang dilayani dengan kompetensi 

pembeda agar mau bekerja sama dengan Lembaga “XYZ”. 

e. Segmen EE, yaitu klien dengan masa  kerja sama kurang dari 1 tahun, yang 

dilayani dengan kompetensi pembeda agar mau melakukan repeat order atas 

koordinasi bersama dengan Lembaga “XYZ”. 

f. Segmen FF, yaitu klien  dengan masa  kerja sama lebih dari 1 tahun, yang 

dilayani dengan kompetensi pembeda agar mau menciptakan kepuasan 

bersama dengan Lembaga “XYZ”. 

 

5.4.2. Targeting 

Pasar yang dipilih sebagai target perusahaan adalah pasar dengan 

kriteria yang baik dalam hal size, growth, dan daya tarik sesuai dengan variabel 

yang digunakan dalam Kumar Singal dan Kumar Jain (2014).  



48 
 
 

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih target pasar sebagai berikut: 

Tabel 12. Targeting Lembaga “XYZ” 

 

 

 

 

 

Sumber: Tabel 11. Segmentasi Pasar Lembaga “XYZ”, 2016. 

Berdasarkan Tabel 12 , segmen pasar yang terpilih adalah segmen DD, EE, dan 

FF, yaitu komunitas baru, klien dengan jangka waktu kerja sama baik kurang  

dari 1 tahun, maupun lebih dari 1 tahun yang dilayani dengan kompetensi 

pembeda. Segmen DD, EE, dan FF dibanding segmen AA, BB, dan CC berbeda 

dalam hal jasa pelayanan yang diberikan, apakah dengan kompetensi dasar atau 

pembeda. Tiap segmen pasar pada dasarnya memiliki peluang yang sama 

besar, namun pemberian pelayanan dengan kompetensi pembeda akan 

membuat calon klien lebih tertarik menggunakan jasa Lembaga “XYZ” daripada 

lembaga jasa konsultan yang lain. Hal ini sesuai dengan visi-misi Lembaga 

“XYZ” dan dapat membuat klien memiliki loyalitas tinggi. Pemberian pelayanan 

dengan kompetensi pembeda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan menciptakan pengalaman yang baik dengan klien, sehingga 

tercipta hubungan kerja sama dalam jangka panjang. Lembaga “XYZ” juga akan 

membantu meningkatkan pertumbuhan perusahaan klien sehingga size/ukuran 

perusahaan dan daya tarik klien juga semakin meningkat. Hal ini akan 

berdampak juga pada pertumbuhan, size, dan daya tarik Lembaga  “XYZ”. 

 

Interaction 

customer 

relationship

Coordinating 

activities
Adaptations

Dasar Segmen AA Segmen BB Segmen CC

Pembeda Segmen DD Segmen EE Segmen FF

Kompetensi

Koneksi / Hubungan dengan Klien

Keterangan: 
Highlight kuning 
merupakan target 
pasar (segmen 
yang dipilih) 
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5.4.3. Positioning 

Menurut Walker (2008), strategi positioning dapat dilakukan dengan 7 

langkah, yaitu: 

1. Mengidentifikasi pesaing. 

Identifikasi pesaing pada penelitian ini menggunakan analisis CPM 

(Competitive Profile Matrix). CPM membandingkan peringkat dan skor bobot 

perusahaan pesaing dan perusahaan sampel. Berdasarkan hasil kuisioner 

diketahui rata-rata bobot dan peringkat atas perusahaan sampel (Lembaga 

“XYZ”) dan perusahaan pesaing (Lembaga “Reksatama”) berikut ini.  

 

Tabel 13. Tabel Bobot untuk Lembaga “XYZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Data diolah, 2016.       

 

 

 

Darmawan Budi Agung Yuli Choirul Sany Ari Rata-rata

1 Kompetensi Lembaga Konsultan 0,100 0,200 0,200 0,200 0,100 0,050 0,100 0,136 Penting

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan 0,150 0,050 0,200 0,100 0,075 0,025 0,075 0,096 Penting

3 Integritas Lembaga Konsultan 0,030 0,050 0,100 0,100 0,050 0,025 0,150 0,072 Kurang Penting

4 Independensi Lembaga Konsultan 0,035 0,050 0,100 0,050 0,050 0,025 0,050 0,051 Kurang Penting

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan 0,015 0,100 0,100 0,150 0,075 0,025 0,100 0,081 Penting

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan 0,040 0,100 0,025 0,100 0,075 0,050 0,200 0,084 Penting

7 Lokasi Lembaga Konsultan 0,005 0,025 0,025 0,025 0,025 0,200 0,025 0,047 Kurang Penting

8 Responsiveness  Lembaga Konsultan 0,200 0,025 0,050 0,050 0,050 0,075 0,075 0,075 Kurang Penting

9 Harga/Fee Lembaga Konsultan 0,020 0,025 0,025 0,025 0,025 0,100 0,025 0,035 Kurang Penting

10 Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 0,045 0,100 0,050 0,050 0,150 0,100 0,025 0,074 Kurang Penting

11 Empathy terhadap Klien 0,050 0,050 0,050 0,075 0,100 0,125 0,075 0,075 Kurang Penting

12 Koneksi / Hubungan dengan Klien 0,300 0,200 0,050 0,050 0,200 0,175 0,050 0,146 Penting

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien 0,010 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,050 0,026 Kurang Penting

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Keterangan

Total

No. Atribut

Total atribut = 13

Total bobot = 1,0

Rata-rata = 

1,0/13 = 0,077

Jadi:

0,00 - 0,077 = 

kurang penting

0,078 - 1,0 = 

penting

Bobot untuk Lembaga "XYZ"

 Batasan Nilai 
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Tabel 14. Tabel Nilai Peringkat untuk Lembaga “XYZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber: Data diolah, 2016. 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Darmawan Budi Agung Yuli Choirul Sany Ari Rata-rata

1 Kompetensi Lembaga Konsultan 3 4 4 4 4 4 4 3,9           Kekuatan Minor

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan 4 3 4 4 4 4 4 3,9           Kekuatan Minor

3 Integritas Lembaga Konsultan 3 3 4 4 4 3 4 3,6           Kekuatan Minor

4 Independensi Lembaga Konsultan 2 3 3 3 4 3 2 2,9           Kelemahan Minor

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan 4 4 3 4 4 3 4 3,7           Kekuatan Minor

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan 4 4 2 4 4 4 4 3,7           Kekuatan Minor

7 Lokasi Lembaga Konsultan 3 2 2 3 3 4 2 2,7           Kelemahan Minor

8 Responsiveness  Lembaga Konsultan 4 2 3 4 3 4 4 3,4           Kekuatan Minor

9 Harga/Fee Lembaga Konsultan 3 2 2 3 3 4 3 2,9           Kelemahan Minor

10 Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 3 4 4 4 4 4 4 3,9           Kekuatan Minor

11 Empathy terhadap Klien 3 3 2 4 4 4 4 3,4           Kekuatan Minor

12 Koneksi / Hubungan dengan Klien 4 4 3 4 4 4 2 3,6           Kekuatan Minor

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien 2 2 2 3 3 3 2 2,4           Kelemahan Minor

 1 = Kelemahan 

Utama

2 = Kelemahan 

Minor

3 = Kekuatan 

Minor

4 = Kekuatan 

Utama 

Lemah Kuat Keterangan NilaiNo. Atribut

Nilai Peringkat untuk Lembaga "XYZ"
Batasan 

Nilai

Hendro Aris Deny Aar Yadokus Mety Anas Rata-rata

1 Kompetensi Lembaga Konsultan 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,030 0,090 Penting

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 0,143 Penting

3 Integritas Lembaga Konsultan 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,070 0,096 Penting

4 Independensi Lembaga Konsultan 0,100 0,100 0,100 0,100 0,050 0,100 0,025 0,082 Penting

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,010 0,087 Penting

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan 0,050 0,100 0,100 0,100 0,050 0,100 0,060 0,080 Penting

7 Lokasi Lembaga Konsultan 0,100 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,020 0,060 Kurang Penting

8 Responsiveness  Lembaga Konsultan 0,100 0,100 0,050 0,100 0,050 0,050 0,015 0,066 Kurang Penting

9 Harga/Fee Lembaga Konsultan 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,050 0,013 0,052 Kurang Penting

10 Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 0,050 0,050 0,100 0,050 0,050 0,050 0,040 0,056 Kurang Penting

11 Empathy terhadap Klien 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,050 0,050 0,057 Kurang Penting

12 Koneksi / Hubungan dengan Klien 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,050 0,212 0,080 Penting

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,055 0,051 Kurang Penting

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Total

Bobot untuk Lembaga "Reksatama"

No. Atribut

Total atribut = 13

Total bobot = 1,0

Rata-rata = 

1,0/13 = 0,077

Jadi:

0,00 - 0,077 = 

kurang penting

0,078 - 1,0 = 

penting

 Batasan Nilai Keterangan

Tabel 15. Tabel Bobot untuk Lembaga “Reksatama” 
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      Sumber: Data diolah, 2016. 

Nilai rata-rata bobot dan peringkat pada Tabel 13, 14, 15, dan 16  digunakan 

dalam tabel CPM seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

   Tabel 17. Tabel Analisis CPM Lembaga “XYZ” vs Lembaga “Reksatama” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Lemah Kuat

Hendro Aris Deny Aar Yadokus Mety Anas Rata-rata

1 Kompetensi Lembaga Konsultan 3 4 4 4 4 4 2 3,6              Kekuatan Minor

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan 3 4 4 4 4 2 2 3,3              Kekuatan Minor

3 Integritas Lembaga Konsultan 3 4 4 3 3 3 2 3,1              Kekuatan Minor

4 Independensi Lembaga Konsultan 4 3 4 3 3 3 3 3,3              Kekuatan Minor

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan 3 3 4 4 2 2 2 2,9              Kelemahan Minor

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan 2 3 4 3 3 4 2 3,0              Kekuatan Minor

7 Lokasi Lembaga Konsultan 4 2 3 3 4 4 2 3,1              Kekuatan Minor

8 Responsiveness  Lembaga Konsultan 4 3 3 3 2 4 3 3,1              Kekuatan Minor

9 Harga/Fee Lembaga Konsultan 4 2 4 4 3 4 3 3,4              Kekuatan Minor

10 Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 3 3 4 2 3 3 2 2,9              Kelemahan Minor

11 Empathy terhadap Klien 3 3 3 2 4 3 2 2,9              Kelemahan Minor

12 Koneksi / Hubungan dengan Klien 3 2 3 4 3 4 3 3,1              Kekuatan Minor

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien 2 2 3 4 3 4 2 2,9              Kelemahan Minor

Batasan 

Nilai

 1 = Kelemahan 

Utama

2 = Kelemahan 

Minor

3 = Kekuatan 

Minor

4 = Kekuatan 

Utama 

No. Atribut

Nilai Peringkat untuk Lembaga "Reksatama"

Keterangan Nilai

Rata-rata 

Peringkat
Skor

Rata-rata 

Peringkat
Skor

1 Kompetensi Lembaga Konsultan 0,136            0,090                0,113                       3,9            0,441          3,6               0,407           

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan 0,096            0,143                0,120                       3,9            0,466          3,3               0,394           

3 Integritas Lembaga Konsultan 0,072            0,096                0,084                       3,6            0,302          3,1               0,260           

4 Independensi Lembaga Konsultan 0,051            0,082                0,067                       2,9            0,193          3,3               0,219           

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan 0,081            0,087                0,084                       3,7            0,311          2,9               0,244           

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan 0,084            0,080                0,082                       3,7            0,303          3,0               0,246           

7 Lokasi Lembaga Konsultan 0,047            0,060                0,054                       2,7            0,144          3,1               0,166           

8 Responsiveness  Lembaga Konsultan 0,075            0,066                0,071                       3,4            0,240          3,1               0,219           

9 Harga/Fee Lembaga Konsultan 0,035            0,052                0,044                       2,9            0,126          3,4               0,148           

10 Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 0,074            0,056                0,065                       3,9            0,254          2,9               0,189           

11 Empathy terhadap Klien 0,075            0,057                0,066                       3,4            0,224          2,9               0,191           

12 Koneksi / Hubungan dengan Klien 0,147            0,080                0,114                       3,6            0,409          3,1               0,352           

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien 0,027            0,051                0,039                       2,4            0,094          2,9               0,113           

1,000            1,000                1,000                       3,507          3,148           

Lembaga "XYZ"Rata-rata bobot 

CPM

[(Rata-rata XYZ + 

Reksatama)/2]

Lembaga "Reksatama"Rata-rata 

bobot 

Lembaga 

"XYZ"

Rata-rata bobot 

Lembaga 

"Reksatama"

No. Atribut

Total

Tabel 16. Tabel Nilai Peringkat untuk Lembaga “Reksatama” 

Sumber: Tabel 13. Tabel Bobot untuk Lembaga “XYZ”, Tabel 14. Tabel Peringkat 
   untuk Lembaga “XYZ”, Tabel 15. Tabel Bobot untuk Lembaga “Reksatama”, 
   Tabel 16. Tabel Peringkat untuk Lembaga “Reksatama”, 2016. 
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Berikut adalah penjelasan Tabel 17: 

a. Atribut yang memiliki bobot penting menurut informan Lembaga “XYZ” 

dengan rata-rata bobot di atas 0,077, yaitu kompetensi, profesionalitas, 

kredibilitas, reliabilitas, dan koneksi. Nilai tertinggi untuk bobot terpenting 

“XYZ” adalah profesionalitas, kompetensi, dan koneksi. 

b. Kelima atribut yang merupakan bobot penting menurut informan Lembaga 

“XYZ” tersebut juga merupakan kekuatan minor bagi Lembaga “XYZ”. 

Kekuatan minor Lembaga “XYZ” menurut informan di samping kelima 

atribut tersebut adalah integritas, responsiveness, assurance, dan 

emphaty terhadap klien. Nilai tertinggi untuk kekuatan minor “XYZ” adalah 

profesionalitas, kompetensi, dan assurance/jaminan kerahasiaan. 

c. Secara rata-rata bobot CPM (rata-rata bobot dua lembaga, yaitu 

Lembaga “XYZ” dan Lembaga “Reksatama”), atribut yang penting (di atas 

0,077) adalah kelima atribut yang disebut pada poin a, yaitu kompetensi, 

profesionalitas, kredibilitas, reliabilitas, dan koneksi ditambah integritas. 

Nilai tertinggi untuk rata-rata bobot CPM adalah profesionalitas, 

kompetensi, dan koneksi. Dengan memiliki nilai/value yang lebih tinggi 

dalam ketiga atribut tersebut, lembaga konsultan, termasuk Lembaga 

“XYZ” dapat menduduki posisi tertinggi di pasar. 

d. Pada Tabel 17, juga dapat dilihat bahwa skor Lembaga “XYZ” adalah 

sebesar 3,507 sementara skor Lembaga “Reksatama” adalah sebesar 

3,148. Hal ini berarti kedua lembaga tersebut memiliki posisi yang kuat di 

pasar karena nilai total terbobot kedua lembaga tersebut lebih besar dari 

2,5. Lembaga “XYZ” secara keseluruhan lebih unggul dibanding Lembaga 

“Reksatama”.  
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e. Untuk skor per item atribut, Lembaga “XYZ” lebih unggul dalam hal 

kompetensi, profesionalitas, integritas, kredibilitas, reliabilitas, 

responsiveness, assurance/jaminan kerahasiaan, empati, dan 

koneksi/hubungan dengan klien. Kelima atribut yang penting menurut 

Lembaga “XYZ” pada poin a, yaitu kompetensi, profesionalitas, 

kredibilitas, reliabilitas, dan koneksi, juga merupakan kekuatan minor 

pada poin b, ternyata memiliki skor yang lebih tinggi dibanding Lembaga 

“Reksatama”. Atribut yang kurang penting pada poin a namun merupakan 

kekuatan minor Lembaga “XYZ” ternyata juga memiliki skor yang lebih 

tinggi dari Lembaga “Reksatama”, yaitu responsiveness, 

assurance/jaminan kerahasiaan, dan empati.  

f. Lembaga “XYZ” kurang unggul dalam hal independensi, lokasi, harga, 

dan size/ukuran perusahaan klien. Poin-poin yang kurang unggul ini 

merupakan poin yang perlu diperhatikan dan akan menjadi poin-poin 

yang harus diperbaiki oleh Lembaga “XYZ” agar dapat menjadi lebih baik. 

2. Mengidentifikasi atribut yang paling dicari. 

Penelitian ini menggunakan analisis model Fishbein, seperti dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 18. Tabel Analisis Multi Atribut Lembaga “XYZ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Pada Tabel 18, dapat dilihat bahwa ketiga belas atribut memiliki nilai 

evaluation lebih tinggi daripada belief. Hal ini berarti informan menilai ketiga 

belas atribut tersebut lebih baik daripada tingkat keyakinan awal.  

STS TS RR S SS

-2 -1 0 1 2

bi 0 0 0 5 2 7 1,3              

ei 0 0 0 4 3 7 1,4              

1,8              ei > bi

bi 0 0 1 4 2 7 1,1              

ei 0 0 0 3 4 7 1,6              

1,8              ei > bi

bi 0 0 0 5 2 7 1,3              

ei 0 0 0 4 3 7 1,4              

1,8              ei > bi

bi 0 0 3 3 1 7 0,7              

ei 0 0 0 5 2 7 1,3              

0,9              ei > bi

bi 0 0 1 4 2 7 1,1              

ei 0 0 0 4 3 7 1,4              

1,6              ei > bi

bi 0 0 1 4 2 7 1,1              

ei 0 0 0 5 2 7 1,3              

1,5              ei > bi

bi 0 1 3 2 1 7 0,4              

ei 0 1 1 4 1 7 0,7              

0,3              ei > bi

bi 0 1 1 2 3 7 1,0              

ei 0 0 1 4 2 7 1,1              

1,1              ei > bi

bi 0 0 2 2 3 7 1,1              

ei 0 0 1 2 4 7 1,4              

1,6              ei > bi

bi 0 0 1 2 4 7 1,4              

ei 0 0 0 2 5 7 1,7              

2,4              ei > bi

bi 0 0 1 3 3 7 1,3              

ei 0 0 1 2 4 7 1,4              

1,8              ei > bi

bi 0 0 2 1 4 7 1,3              

ei 0 0 0 1 6 7 1,9              

2,4              ei > bi

bi 0 1 4 2 0 7 0,1              

ei 0 1 2 4 0 7 0,4              

0,1              ei > bi

19,3

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

 Keterangan

bi dibanding ei 

Baik

Baik

Baik

11 Empathy terhadap Klien

Total Ao = bi x ei

9 Harga/Fee Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

10 Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien

Total Ao = bi x ei

7 Lokasi Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

Total Ao secara keseluruhan

12 Koneksi / Hubungan dengan Klien

Total Ao = bi x ei

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien

Total Ao = bi x ei

8 Responsiveness  Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

3 Integritas Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

4 Independensi Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

Total
 Rata-rata 

tertimbang 

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

1 Kompetensi Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

No. Atribut

Penilaian
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Berikut adalah urutan atribut dari paling baik ke paling buruk atas penilaian 

informan terhadap Lembaga “XYZ”: 

Tabel 19. Urutan Atribut dari yang Terbaik Lembaga “XYZ” 

Atribut  Nilai Ao  

Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien             2,4  

Koneksi / Hubungan dengan Klien             2,4  

Kompetensi Lembaga Konsultan             1,8  

Integritas Lembaga Konsultan             1,8  

Empathy terhadap Klien             1,8  

Profesionalitas Lembaga Konsultan             1,8  

Kredibilitas Lembaga Konsultan             1,6  

Harga/Fee Lembaga Konsultan             1,6  

Reliabilitas Lembaga Konsultan             1,5  

Responsiveness Lembaga Konsultan             1,1  

Independensi Lembaga Konsultan             0,9  

Lokasi Lembaga Konsultan             0,3  

Size / Ukuran Perusahaan Klien             0,1  
 

Sumber: Tabel 18. Tabel Analisis Multi Atribut Lembaga “XYZ”, 2016. 

Pada Tabel 19, dapat disimpulkan bahwa klien (informan) menggunakan jasa 

Lembaga “XYZ” karena yakin bahwa Lembaga “XYZ” akan menjamin 

kerahasiaan usahanya, tetap menjaga hubungan baik dengan klien, serta 

Lembaga “XYZ” memiliki kompetensi, integritas, emphaty, dan profesionalitas 

yang baik. Dari tabel 19 juga dapat dilihat bahwa informan belum terlalu 

memperhatikan ukuran perusahaan mereka, menganggap lokasi Lembaga 

“XYZ” yang terletak di Sidoarjo kurang strategis namun tidak terlalu 

menimbulkan masalah, serta menganggap independensi Lembaga “XYZ” 

kurang kuat, yang mana dapat disebabkan hubungan lembaga dengan klien 

yang terlalu dekat. 
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Peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada klien Lembaga “Reksatama”, 

dengan bantuan salah satu partner-nya. Berikut penilaian informan Lembaga 

“Reksatama”: 

Tabel 20. Tabel Analisis Multi Atribut Lembaga “Reksatama” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS TS RR S SS

-2 -1 0 1 2

bi 0 0 1 3 3 7 1,3              

ei 0 0 1 6 0 7 0,9              

1,1              ei < bi

bi 0 0 4 1 2 7 0,7              

ei 0 0 1 5 1 7 1,0              

0,7              ei > bi

bi 0 0 4 3 0 7 0,4              

ei 0 0 1 5 1 7 1,0              

0,4              ei > bi

bi 0 0 4 2 1 7 0,6              

ei 0 0 1 6 0 7 0,9              

0,5              ei > bi

bi 0 0 3 3 1 7 0,7              

ei 0 0 0 5 2 7 1,3              

0,9              ei > bi

bi 0 0 3 3 1 7 0,7              

ei 0 0 1 6 0 7 0,9              

0,6              ei > bi

bi 0 0 4 2 1 7 0,6              

ei 0 0 3 3 1 7 0,7              

0,4              ei > bi

bi 0 1 1 5 0 7 0,6              

ei 0 0 2 4 1 7 0,9              

0,5              ei > bi

bi 0 0 1 4 2 7 1,1              

ei 0 0 3 3 1 7 0,7              

0,8              ei < bi

bi 0 0 1 6 0 7 0,9              

ei 0 0 0 7 0 7 1,0              

0,9              ei > bi

bi 0 0 3 4 0 7 0,6              

ei 0 0 1 5 1 7 1,0              

0,6              ei > bi

bi 0 0 3 2 2 7 0,9              

ei 0 0 2 3 2 7 1,0              

0,9              ei > bi

bi 0 1 2 2 2 7 0,7              

ei 0 0 1 4 2 7 1,1              

0,8              ei > bi

9,1

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Kurang Baik

 Keterangan

bi dibanding ei 

Kurang Baik

Baik

Baik

Baik

Total Ao secara keseluruhan

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Harga/Fee Lembaga Konsultan

Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien

Empathy terhadap Klien

Koneksi / Hubungan dengan Klien

13 Size / Ukuran Perusahaan Klien

12

11

10

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

Total Ao = bi x ei

9

6 Reliabilitas Lembaga Konsultan

7 Lokasi Lembaga Konsultan

Responsiveness  Lembaga Konsultan8

3 Integritas Lembaga Konsultan

4 Independensi Lembaga Konsultan

5 Kredibilitas Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

Kompetensi Lembaga Konsultan1

2 Profesionalitas Lembaga Konsultan

Total Ao = bi x ei

No. 

Penilaian

Total
 Rata-rata 

tertimbang 
Atribut

Sumber: Data diolah, 2016. 

 



57 
 
 

Dari Tabel 18 (halaman 54) dan 20 (halaman 56), dapat dilihat bahwa total 

Ao Lembaga “XYZ” adalah 19,3 sementara total Ao Lembaga “Reksatama” 

adalah 9,1. Hal ini berarti secara keseluruhan klien masing-masing lembaga 

menilai bahwa jasa yang diberikan sudah sesuai tingkat keyakinan awal, 

karena nilai Ao positif. Secara total, nilai Ao Lembaga “XYZ” lebih tinggi 

dibanding Lembaga “Reksatama”, yang membuktikan bahwa klien Lembaga 

“XYZ” memiliki penilaian lebih baik terhadap Lembaga “XYZ” dibanding klien 

Lembaga “Reksatama” menilai Lembaga “Reksatama”. 

3. Mengumpulkan informasi dari konsumen untuk mengetahui persepsinya. 

Dari hasil langkah no 2 (halaman 53), akan dihitung T-Skor sehingga dapat 

diketahui persepsi konsumen. Berikut adalah tabel perhitungan T-Skor: 

Tabel 21. Tabel Perhitungan T-Skor untuk Menentukan Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tabel 18. Tabel Analisis Multi Atribut Lembaga “XYZ”, 2016. 

Atribut
 Nilai Ao

(Xi) 

Deviasi

(Xi-Mi)

SD/Standar

Deviasi (xi^2)

Z-Skor 

(xi/xi^2)

T-Skor

(50 + 10Z)
Keterangan

Jenis 

Persepsi

Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 2,4                1,0           0,9                     1,4             64,2             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Koneksi / Hubungan dengan Klien 2,4                0,9           0,8                     1,3             62,8             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Kompetensi Lembaga Konsultan 1,8                0,4           0,1                     0,5             55,2             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Integritas Lembaga Konsultan 1,8                0,4           0,1                     0,5             55,2             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Empathy terhadap Klien 1,8                0,4           0,1                     0,5             55,2             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Profesionalitas Lembaga Konsultan 1,8                0,3           0,1                     0,5             54,6             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Kredibilitas Lembaga Konsultan 1,6                0,1           0,0                     0,2             52,2             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Harga/Fee Lembaga Konsultan 1,6                0,1           0,0                     0,2             52,2             T-Skor ≥ 50,0 Positif

Reliabilitas Lembaga Konsultan 1,5                (0,0)          0,0                     (0,0)           49,8             T-Skor < 50,0 Negatif

Responsiveness  Lembaga Konsultan 1,1                (0,3)          0,1                     (0,5)           45,0             T-Skor < 50,0 Negatif

Independensi Lembaga Konsultan 0,9                (0,6)          0,3                     (0,8)           41,7             T-Skor < 50,0 Negatif

Lokasi Lembaga Konsultan 0,3                (1,2)          1,4                     (1,7)           32,8             T-Skor < 50,0 Negatif
Size / Ukuran Perusahaan Klien 0,1                (1,4)          2,0                     (2,1)           29,2             T-Skor < 50,0 Negatif

Total 19,3             6,1                     650,0          - -

n 13,0             13,000               13,0             - -

Mean (Mi = Total/n) 1,5                0,5                     50,0             - -

√SD 0,7                     - -
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Atribut dengan persepsi positif adalah atribut dengan nilai T-Skor di atas T-

Mean (50,0), yaitu atribut yang di-highlight kuning pada Tabel 21 , yang terdiri 

dari: assurance/jaminan kerahasiaan klien, koneksi/hubungan dengan klien, 

kompetensi, integritas, empathy, profesionalitas, dan kredibilitas Lembaga 

Konsultan, serta harga/fee. 

4. Menganalisis kekuatan dari posisi produk. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemeringkatan keunikan 

produk (Kasali, 2005). Pemeringkatan ini ditampilkan dalam suatu grafik 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Grafik Pemeringkatan Keunikan Produk Jasa Lembaga “XYZ” 
Sumber: Data diolah, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Size

12 Harga

11 Lokasi

10 Independensi

9 Empathy

Pentingnya 8 Assurance

Atribut 7 Responsiveness

6 Reliabilitas

5 Kredibilitas

4 Integritas

3 Koneksi

2 Kompetensi

1 Profesionalitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keunikan Produk
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Grafik tersebut dibuat berdasarkan tabel berikut ini: 
 
Tabel 22. Tabel Pemeringkatan Keunikan Produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Tabel 17. Tabel Analisis CPM Lembaga “XYZ” vs Lembaga 
“Reksatama” dan Tabel 18. Tabel Analisis Multi Atribut Lembaga “XYZ”, 2016. 
 
Kolom Peringkat Kepentingan Atribut dibuat berdasarkan skor pada analisis 

CPM (langkah nomor 1, pada halaman 49). Berdasarkan skor tersebut dapat 

diketahui tingkat penting tidaknya atribut. Kolom peringkat keunikan atribut 

dibuat berdasarkan nilai Ao (langkah nomor 2, pada halaman 53), yaitu nilai 

sikap terhadap objek. Nilai Ao diperoleh dengan membandingkan nilai tingkat 

keyakinan awal dan nilai evaluasi. Dengan adanya perbandingan kedua nilai 

tersebut, dapat diketahui tingkat keunikan produk menurut informan. Agar 

lebih mewakili kondisi pasar, nilai yang digunakan bukan nilai Lembaga 

“XYZ” saja, melainkan gabungan nilai Lembaga “XYZ” dan nilai Lembaga 

“Reksatama” dengan persentase perbandingan 60:40.  

Garis horisontal (sumbu x) mewakili peringkat keunikan produk. Garis vertikal 

(sumbu y) mewakili peringkat pentingnya atribut. Atribut yang berada pada 

posisi semakin kiri bawah, menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan 

XYZ

(A)

Reksatama

(B)

Rata-rata

(0,6A+0,4B)

XYZ

(A)

Reksatama

(B)

Rata-rata

(0,6A+0,4B)

Profesionalitas Lembaga Konsultan 0,466 0,394 0,437 1 1,8 0,7 1,4 4

Kompetensi Lembaga Konsultan 0,441 0,407 0,427 2 1,8 1,1 1,5 3

Koneksi / Hubungan dengan Klien 0,409 0,352 0,386 3 2,4 0,9 1,8 2

Integritas Lembaga Konsultan 0,302 0,260 0,286 4 1,8 0,4 1,3 8

Kredibilitas Lembaga Konsultan 0,311 0,244 0,284 5 1,6 0,9 1,3 5

Reliabilitas Lembaga Konsultan 0,303 0,246 0,280 6 1,5 0,6 1,1 9

Responsiveness Lembaga Konsultan 0,240 0,219 0,231 7 1,1 0,5 0,9 10

Assurance / Jaminan Kerahasiaan Klien 0,254 0,189 0,228 8 2,4 0,9 1,8 1

Empathy terhadap Klien 0,224 0,191 0,211 9 1,8 0,6 1,3 6

Independensi Lembaga Konsultan 0,193 0,219 0,203 10 0,9 0,5 0,7 11

Lokasi Lembaga Konsultan 0,144 0,166 0,153 11 0,3 0,4 0,3 13

Harga/Fee Lembaga Konsultan 0,126 0,148 0,135 12 1,6 0,8 1,3 7

Size / Ukuran Perusahaan Klien 0,094 0,113 0,101 13 0,1 0,8 0,4 12

Nilai Ao Peringkat 

Keunikan 

Atribut

Atribut

Skor CPM Peringkat 

Kepentingan 

Atribut
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unik. Atribut yang penting dan unik berdasarkan peringkat pada grafik 

tersebut adalah kompetensi, koneksi, dan profesionalitas. Bagi informan, 

suatu atribut dianggap penting bagi Lembaga Konsultan sejenis namun 

belum tentu unik bagi Lembaga Konsultan tertentu, begitu juga sebaliknya. 

Contohnya adalah atribut  profesionalitas memiliki peringkat kepentingan 

nomor 1, namun peringkat keunikannya bagi Lembaga “XYZ” dan Lembaga 

“Reksatama” berada pada urutan keempat. Atibut assurance merupakan 

peringkat keunikan nomor satu bagi Lembaga “XYZ” dan “Reksatama”, 

namun memiliki tingkat kepentingan pada peringkat 8. 

5. Menentukan kombinasi pilihan konsumen. 

Berdasarkan Tabel 17 pada halaman 51, menurut informan, atribut yang 

penting secara umum adalah kompetensi, koneksi, dan profesionalitas. 

Atribut yang penting bagi lembaga “XYZ” menurut informan, seperti yang 

terlihat pada Tabel 19 pada halaman 55 adalah assurance, koneksi, dan 

kompetensi. Berdasarkan 3 pilihan teratas dari informan tersebut mengenai 

atribut yang penting secara umum dan atribut yang penting bagi Lembaga 

“XYZ”, maka kombinasi yang sesuai adalah kompetensi dan koneksi. Kedua 

hal tersebut yang sebaiknya dijadikan bahan pertimbangan sebagai value 

proposition oleh Lembaga “XYZ” dalam menyusun positioning statement. 

6. Mempertimbangkan pilihan konsumen dan atraktivitas segmen. 

Atribut pilihan konsumen yang menjadi bahan pertimbangan sesuai langkah 

nomor 5  adalah kompetensi dan koneksi. Hal ini sejalan dengan hasil 

segmentasi pada Tabel 11 halaman 46, yang membentuk segmen pasar 

berdasarkan atribut kompetensi dan koneksi. Segmen yang atraktif, yang 
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menjadi target pasar Lembaga “XYZ” sesuai Subbab 5.4.2, pada halaman 48 

adalah segmen DD, EE, dan FF. 

7. Menentukan positioning statement yang mengandung value proposition. 

Positioning statement yang mengandung value proposition harus 

merefleksikan Unique Selling Proposition (USP). Menurut Walker (2008), 

value proposition terdiri atas: 

a. Target market. 

Target market Lembaga “XYZ” adalah komunitas baru, klien dengan 

jangka waktu kerja sama baik kurang  dari 1 tahun, maupun lebih dari 1 

tahun, yang dilayani dengan kompetensi pembeda. 

b. Benefit yang ditawarkan. 

Benefit yang ditawarkan Lembaga “XYZ” adalah kompetensi dan koneksi/ 

hubungan dengan klien. Kedua  atribut tersebut merupakan dua atribut 

tertinggi pilihan informan, baik menggunakan analisis CPM, analisis 

multiatribut Fishbein, analisis perhitungan T-Skor, maupun analisis 

pemeringkatan keunikan produk. 

Atribut kompetensi dan koneksi/ hubungan dengan klien tersebut juga 

terkandung dalam misi Lembaga “XYZ”. Atribut kompetensi didukung 

dengan misi lembaga untuk selalu menjaga kompetensi SDM dan selalu 

update dengan teknologi terbaru untuk mendukung kinerja lembaga. Hal 

ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa aspek karyawan 

merupakan aspek yang diperhatikan. Atribut koneksi/hubungan dengan 

klien didukung misi lembaga, yaitu memberikan pelayanan secara 

professional dan berintegritas dengan selalu menjaga komunikasi dan 

mau berbagi ilmu.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, pernyataan positioning  menggunakan 

kedua atribut tersebut telah memperhatikan berbagai aspek stakeholder, 

yaitu aspek pelanggan, pemilik Lembaga “XYZ”, dan karyawan. Aspek 

lingkungan pun telah diperhatikan secara tidak langsung untuk 

memperkuat posisi Lembaga “XYZ” dan mencapai visi Lembaga “XYZ” 

yaitu menjadi lembaga yang terdepan dan terpercaya di bidang akuntansi 

dan pajak, di Jawa Timur dalam jangka pendek dan di Indonesia dalam 

jangka panjang.  

c. Harga yang ditawarkan. 

Harga yang ditawarkan Lembaga “XYZ” bervariasi sesuai jasa yang 

diminta oleh klien. 

Berdasarkan value proposition, dibuat pernyataan positioning berikut ini: 

1. Lembaga “XYZ” 

Best Partner. High competence. 

2. Lembaga “XYZ” 

Selalu ada solusi dan menjaga relasi. 

3. Lembaga “XYZ” 

Build better solution with the best consulting partner. 

4. Lembaga “XYZ” 

Plus for everything. 

Keempat pernyataan positioning di atas dimintakan pendapat ke informan 

Lembaga “XYZ”, yang berjumlah 7 orang (1 orang partner Lembaga “XYZ” 

dan 6 orang perwakilan klien Lembaga “XYZ”). Informan dari Lembaga 

“Reksatama” tidak diminta pendapat karena mereka tidak mengetahui 

tentang Lembaga “XYZ” dan peneliti ingin menjaga etika bisnis agar tidak 

salah paham dengan Lembaga “Reksatama”.  

Berikut hasil kesimpulan kuesioner tersebut: 
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Tabel 23. Tabel Pemilihan Slogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Berdasarkan hasil kuesioner, pernyataan positioning, yang sesuai dengan 

atribut kombinasi pilihan konsumen dan segmen pasar, serta dapat 

diterapkan oleh Lembaga “XYZ” adalah “Best Partner. High competence.” 

 

5.5. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan data-data hasil analisis penelitian, implikasi manajerial 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kalimat Slogan

Banyaknya 

informan yang 

memilih

Lembaga “XYZ”

Best Partner. High competence.

Lembaga “XYZ”

Selalu ada solusi dan menjaga relasi.

Lembaga “XYZ”

Build better solution with the best consulting partner.

Lembaga “XYZ”

Plus for everything.

7Total informan

2. -

3. 1

4. -

1. 6
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Tabel 24. Tabel Implikasi Manajerial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan strategi positioning pada penelitian ini adalah mencari dan 

merebut posisi baru. Posisi baru yang dimaksud adalah menjadi pemimpin pasar 

pada segmen DD, EE, dan FF, dengan pernyataan positioning Lembaga “XYZ” 

yang ditanamkan dalam benak pelanggan, yaitu: Lembaga “XYZ” - Best Partner. 

High competence. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lembaga “XYZ” perlu 

menerapkan beberapa langkah perbaikan dan peningkatan mutu, yaitu: 

Sumber: Data diolah, 2016. 

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian

Tidak ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi atas:

1. Segmen AA

Segmen AA, yaitu semua komunitas baru yang cukup dilayani 

dengan kompetensi dasar saja agar mau bekerjasama dengan 

Lembaga “XYZ”.

2. Segmen BB

Segmen BB, yaitu klien dengan masa  kerjasama kurang dari 1 

tahun, yang cukup dilayani dengan kompetensi dasar saja agar 

mau melakukan repeat order atas kerja sama dengan 

Lembaga “XYZ”.

3. Segmen CC

Segmen CC, yaitu klien  dengan masa  kerjasama lebih dari 1 

tahun, yang cukup dilayani dengan kompetensi dasar saja agar 

mau melakukan repeat order atas kerja sama dengan 

Lembaga “XYZ”.

4. Segmen DD

Segmen DD, yaitu semua komunitas baru yang dilayani dengan 

kompetensi pembeda agar mau bekerjasama dengan Lembaga 

“XYZ”.

4. Segmen EE

Segmen EE, yaitu klien dengan masa  kerjasama kurang dari 1 

tahun, yang dilayani dengan kompetensi pembeda agar mau 

melakukan repeat order  atas kerja sama dengan Lembaga 

“XYZ”.

5. Segmen FF
Segmen FF, yaitu klien  dengan masa  kerjasama lebih dari 1 

tahun, yang dilayani dengan kompetensi pembeda agar mau 

melakukan repeat order  atas kerja sama dengan Lembaga 

“XYZ”.

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian

Belum ada fokus target pasar. Target pasar adalah segmen DD, EE, dan FF.

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian

Belum ada pernyataan positioning . Pernyataan positioning  Lembaga "XYZ" adalah:

Best Partner. High competence..

Segmenting

Targeting

Positioning
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1. Meningkatkan dan mempertahankan kompetensi SDM. 

Hal ini dapat dilakukan dengan: 

a. Memberikan training kepada SDM lama Lembaga “XYZ”. 

b. Merekrut karyawan baru yang berkualitas. 

c. Bagi partner, selalu meng-upgrade ilmu dengan ikut seminar, kursus, 

sharing dengan sesama profesional lain. 

d. Menerima penugasan dari klien yang sesuai dengan kapasitas. Jika 

dirasa di luar kapasitas, dapat bekerja sama dengan perusahaan 

konsultan lain yang dirasa mampu dan mau bekerja sama. 

e. Selalu menekankan kepada staf untuk tidak berbicara mengenai masalah 

klien di tempat umum dan tidak membicarakannya dengan siapa saja. 

f. Selalu berlaku sesuai kode etik akuntan, terutama dalam menjaga 

integritas, baik saat menjalankan profesi maupun tidak. 

2. Meningkatkan dan mempertahankan koneksi/hubungan dengan klien tanpa 

mengurangi tingkat independensi terhadap klien tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan dengan: 

a. Memberikan pendapat yang objektif. 

b. Mengadakan gathering dengan klien untuk memperoleh masukan. 

c. Selalu berkomunikasi dengan klien mengenai kondisi usaha klien, terkait 

masalah akuntansi dan perpajakan. Jika klien ada kesulitan yang urgent, 

maka harus segera dibantu. 

3. Menambah saluran promosi sehingga dapat semakin memperkuat 

pernyataan positioning. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Membuat website. 

b. Membuat akun resmi Lembaga “XYZ” di media sosial. 

c. Mengikuti tender-tender dari pemerintah. 

d. Memintal rekomendasi dari klien. 

e. Menambah komunitas atau jaringan. 

4. Membuka cabang baru di kota yang strategis agar faktor lokasi tidak menjadi 

masalah dalam memperoleh klien. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

a. Survei lokasi potensial, dengan pertimbangan jumlah klien yang sudah 

ada dan calon klien potensial. 

b. Analisis investasi apakah dapat membuat Lembaga “XYZ” semakin 

berkembang atau malah membuat tidak fokus. 

c. Mempersiapkan legalitas perjanjian serta sarana dan prasarana jika jadi 

membuat cabang baru. 

5. Memberikan tarif yang sesuai dengan penugasan, serta melihat tarif yang 

diberikan pesaing, agar tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dalam hal 

kesesuaian antara harga dan kualitas layanan, Lembaga “XYZ” harus 

memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas dan hasil yang berkualitas 

pula sehingga klien tidak kecewa. 

6. Mengedukasi klien bahwa size/ukuran perusahaan itu penting. Dengan 

munculnya kesadaran tersebut, klien tidak hanya berfokus pada keuntungaan 

jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Hal ini dapat memiliki 

dampak secara tidak langsung kepada Lembaga “XYZ”, yakni kontinuitas 

kerja sama dengan klien tersebut. 
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Pernyataan positioning “Lembaga “XYZ” - Best Partner. High 

competence.” harus dipelihara dalam jangka waktu yang lama dan membuat 

konsumen dapat melewati proses AIDA (Action, Interest, Desired, dan Action), 

sehingga konsumen tetap dapat mengingat slogan tersebut, meski anggaran 

promosi dikendurkan. Proses AIDA yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Attention, yaitu memberikan perhatian khusus kepada segmen target pasar 

Lembaga “XYZ” (segmen DD, EE, dan FF). Hal ini dapat dilakukan dengan 

membuat iklan yang menggunakan kalimat menarik baik di media cetak 

maupun online. 

2. Interest, yaitu memberikan ketertarikan calon klien untuk lebih membaca lagi 

iklan/alat pemasaran yang ditawarkan dengan menekankan pada 

benefit/keuntungan yang akan didapatkan dengan bekerja sama dengan 

Lembaga “XYZ”, yaitu kompetensi yang tinggi dan hubungan yang baik 

dengan klien. 

3. Desire, yaitu memberikan rasa/hasrat keinginan dari calon klien untuk bekerja 

sama dengan Lembaga “XYZ”. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menambahkan testimoni para klien yang sudah ada, kemudian memberikan 

informasi lebih detail apa yang ditawarkan dan apa yang akan didapatkan jika 

mereka bekerja sama, namun penekanannya lebih ke arah emotional benefit, 

yaitu membantu mengatasi permasalahan akuntansi dan perpajakan klien. 

4. Action, yaitu membuat calon klien untuk segera melakukan action, yaitu 

setuju bekerja sama dengan Lembaga “XYZ”. Langkah action ini dapat 

dipacu dengan memberikan hadiah-hadiah/bonus/benefit tambahan jika 

segera bekerja sama pada waktu yang diberi batas, misalnya mendapat free 

pengerjaan laporan bulan pertama. 
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Hasil positioning Lembaga “XYZ” merupakan langkah awal brand 

identifying dalam menentukan diferensiasi. Berdasarkan positioning sesuai hasil 

penelitian, perlu dilakukan proses pengorganisasian yang baik atas sumber-

sumber diferensiasi. Proses tersebut dilakukan untuk membedakan diri dengan 

pesaing, melalui 3 hal berikut ini (Kartajaya et al., 2005): 

1. Konten (what to offer) 

Diferensiasi konten berkaitan dengan “apa” value yang ditawarkan kepada 

pelanggan, sehingga dapat membedakan diri dengan pesaing. Value yang 

ditawarkan kepada pelanggan, sesuai hasil penelitian adalah kompetensi dan 

koneksi/hubungan dengan pelanggan. 

2. Konteks (how to offer) 

Diferensiasi konteks berkaitan dengan “cara” menawarkan value atau nilai 

kepada pelanggan, sehingga dapat membedakan diri dengan pesaing. Cara 

menawarkan value adalah dengan memberikan best service kepada setiap 

pelanggan, sesuai dengan standar yang ditetapkan Lembaga “XYZ”. 

Kepuasan pelanggan/klien menjadi prioritas Lembaga “XYZ”. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

a. Memberikan layanan jam kerja lebih panjang kepada klien, yaitu pukul 

07.00 – 22.00 WIB. Dengan jam kerja yang lebih panjang, klien dapat 

lebih maksimal mendiskusikan masalahnya dengan Lembaga “XYZ”. 

b. Melaksanakan komitmen pelayanan secara penuh dengan tujuan 

membantu klien menemukan solusi atas masalah yang dihadapi serta 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja usahanya. 

3. Infrastruktur (enabler) 

Infrastruktur berkaitan dengan pembedaan terhadap pesaing berdasarkan 

kemampuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki 
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Lembaga “XYZ” untuk mendukung terlaksananya diferensiasi konten dan 

konteks, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Teknologi yang digunakan sebagai pembeda adalah penggunaan 

applikasi Teamviewer untuk mempermudah penyelesaian masalah klien 

yang mendesak. Team Viewer adalah software yang digunakan untuk 

me-remote atau mengendalikan komputer desktop dari jarak jauh. 

Dengan aplikasi ini, Staf Lembaga “XYZ” dapat mengendalikan 

komputer/laptop Staf Klien yang berada di tempat lain, melalui jaringan 

internet, sehingga dapat mengatasi permasalahan klien tanpa perlu 

mendatangi kantornya, dan dapat dilakukan pada waktu kapanpun. Hal 

ini berarti dapat menghemat waktu perjalanan untuk mencapai lokasi 

klien dan biaya perjalanan untuk menuju lokasi klien. 

Cara menggunakan aplikasi ini cukup mudah. Komputer yang 

mengendalikan dan yang dikendalikan harus menginstal Team Viewer, 

dan terkoneksi dengan internet. Versi Team Viewer yang digunakan 

kedua komputer/laptop harus sama. Cara menginstal Teamviewer tidak 

jauh berbeda dengan software yang lainnya. Setelah terinstal, langkah-

langkah penggunaan Teamviewer adalah sebagai berikut: 

1. Membuka software Team Viewer. Masing – masing komputer/laptop 

akan mendapatkan ID dan Password. ID dan Password inilah yang 

digunakan untuk mengkoneksikan kedua komputer/laptop tersebut. ID 

dan Password pada Teamviewer dapat dilihat pada Gambar 5 berikut: 

 

 

 



70 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gambar Tampilan ID dan Password Teamviewer 
Sumber: Niko, 2016. 

2. ID Teamviewer pada komputer/laptop Staf Klien dimasukkan ke 

dalam kolom input “Partner ID”, kemudian klik “Connect to partner”. 

Tampilan langkah ini dapat dilihat pada Gambar 6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Gambar Tampilan Input Partner ID Teamviewer 
Sumber: Niko, 2016. 

3. Setelah diklik, akan muncul jendela yang mengharuskan pengisian 

Password, dari aplikasi Team Viewer Staf Klien. Setelah mengisi 

password ke dalam kolom isian, klik “Log On”. Langkah 3 ini dapat 

dilihat pada tampilan Gambar 7 berikut: 
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Gambar 7. Gambar Tampilan Pengisian Password Teamviewer 
Sumber: Niko, 2016. 

4. Setelah log-on, akan muncul desktop komputer/laptop Staf Klien yang 

akan diremote oleh Staf Lembaga “XYZ”. Tampilannya sama persis 

dengan tampilan di desktop Staf Klien, tidak berbeda sedikitpun, 

hanya ukurannya lebih kecil. Langkah 4 ini dapat dilihat pada tampilan 

Gambar 8 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Gambar Tampilan Desktop Klien – Teamviewer Sukses 
Sumber: Niko, 2016. 
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b. SDM yang merupakan pembeda dengan lembaga konsultan lain adalah: 

1. Pemilik Lembaga “XYZ” dan Partner memiliki pengetahuan yang 

memadai mengenai akuntansi dan perpajakan. Hal ini terlihat dari 

latar belakang pendidikan, gelar profesi, dan sertifikasi yang sesuai 

dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Partner Lembaga “XYZ” 

merupakan lulusan sarjana (S1), ada yang magister (S2), ada juga 

yang telah menempuh pendidikan PPAk (Pendidikan Profesi Akuntan) 

dan memiliki gelar Ak. (Akuntan), telah menempuh ujian sertifikasi CA 

(Chartered Accountant), telah mengikuti kursus Brevet A dan B, serta 

ada juga yang telah menempuh ujian sertifikasi USKP (Ujian 

Sertifikasi Konsultan Pajak) dan memiliki gelar BKP (Bersertifikat 

Konsultan Pajak). 

2. Pemilik Lembaga “XYZ” dan Partner juga telah memiliki pengalaman 

yang memadai di bidang akuntansi dan pajak, baik sebagai akuntan 

perusahaan, staf akuntan di KAP (Kantor Akuntan Publik), maupun 

sebagai akuntan pendidik. 

3. Lembaga “XYZ” memiliki hubungan yang baik dengan anggota profesi 

yang lain, dalam organisasi IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dan IKPI 

(Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), serta dengan Kantor Pelayanan 

Pajak, terutama Kanwil Jatim (Kantor Wilayah Jawa Timur).  

4. SDM Lembaga “XYZ” selalu mengutamakan peningkatan kompetensi 

melalui peningkatan pengetahuan, bersikap ramah, sopan, menjaga 

kepercayaan klien dan selalu dapat diandalkan, serta selalu menjaga 

komunikasi yang baik dengan klien dan cepat tanggap dalam 

menghadapi klien. 
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Diferensiasi yang dilakukan oleh Lembaga “XYZ” merupakan langkah 

untuk menciptakan brand awareness di masyarakat, yang pada akhirnya 

akan mewujudkan suatu brand identity bagi Lembaga “XYZ”. Brand diwakili 

oleh elemen-elemen terlihat dan elemen-elemen yang tidak terlihat. Elemen-

elemen yang dapat dilihat pada produk jasa Lembaga “XYZ” adalah logo dan 

slogan (pernyataan positioning). Elemen-elemen yang tidak terlihat pada 

produk jasa Lembaga “XYZ” adalah janji, persepsi, dan harapan atas brand 

itu sendiri. Semua elemen ini harus bekerjasama secara konsisten, 

mengkomunikasikan janji dari brand, membentuk berbagai persepsi brand, 

serta mencocokan harapan-harapan atas brand (Becakmabur, 2016). 

 Lembaga “XYZ” memiliki janji kepada pelanggan, sesuai visi-misinya, 

yang tercermin dalam slogan (pernyataan positioning), yaitu Best Partner dan 

High Performance, yang mewakili atribut koneksi/hubungan dengan klien dan 

atribut kompetensi. Slogan tersebut telah mencerminkan persepsi dan 

harapan pelanggan/klien Lembaga “XYZ” atas produk jasa Lembaga “XYZ”. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 18, halaman  54 (Tabel Analisis Multi Atribut 

Lembaga “XYZ”). Pada tabel tersebut, kinerja Lembaga “XYZ” melebihi 

harapan dan persepsi pelanggan (tingkat keyakinan awal), terutama pada 

atribut koneksi/hubungan dengan klien dan atribut kompetensi, yang 

dijanjikan oleh Lembaga “XYZ” dalam slogan.  

 Sebuah brand tidak dibangun dalam satu malam saja. Branding 

adalah proses yang berkelanjutan. Ketika janji dalam brand Lembaga “XYZ” 

dapat memenuhi persepsi dan harapan klien, janji tersebut membangkitkan 

emosi yang dapat menjadi sangat kuat. Karena adanya hubungan emosional 

antara klien dengan brand Lembaga “XYZ” tersebut, akan menuntun klien 
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melakukan permintaan jasa kembali, melakukan pemasaran mulut ke mulut, 

dan meningkatkan loyalitas terhadap brand Lembaga “XYZ”. Dalam 

memenuhi janji sebagai Best Partner dan High Competence, Lembaga “XYZ” 

harus mengidentifikasi apa yang klien inginkan dan butuhkan, berusaha 

memenuhinya dengan kompetensi yang dimiliki Lembaga “XYZ”, serta 

menambahkan nilai pada kehidupan mereka.  Yang penting bukan apa yang 

Lembaga “XYZ” pikirkan tentang brand Lembaga “XYZ”. Namun yang 

terpenting adalah apa yang konsumen pikirkan tentang brand Lembaga 

“XYZ”. Brand Lembaga “XYZ” memiliki kesempatan untuk bertumbuh, apabila 

klien merasakan dan percaya dengan janji brand Lembaga “XYZ”.  

 Upaya untuk membangun brand yang kuat juga harus dilandasi 

konsistensi yang kuat. Sebuah brand adalah kumpulan pengalaman dari 

pelanggan dan calon pelanggan terhadap perusahaan. Brand Lembaga 

“XYZ” adalah semua cerita yang berkaitan dengan Lembaga “XYZ”. Brand 

Lembaga “XYZ” tercipta dari interaksi sosial yang setiap hari dilakukan 

Lembaga baik dengan klien maupun calon klien, antara lain cara 

berkomunikasi dengan klien dan calon klien, cara memberikan solusi, 

ketepatan waktu, hasil laporan, dan lain-lain. Konsistensi brand berupa 

interaksi sosial tersebut menciptakan keakraban/kebiasaan antara Lembaga 

“XYZ” dan klien/calon klien. Keakraban/kebiasaan tersebut menciptakan 

kepercayaan antara klien/calon klien dan Lembaga “XYZ”. Klien/calon klien 

pun akan melakukan pembelian produk jasa Lembaga “XYZ” karena mereka 

percaya atas produk jasa tersebut (Andrew, 2014).  
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5.6. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melibatkan interpretasi 

peneliti, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat unsur subjektif dalam 

penelitian ini, meskipun penulis telah berusaha bersikap netral dalam 

menganalisis dengan bantuan teori dan penelitian terdahulu. Keterbatasan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk efektivitas waktu, wawancara dilakukan melalui aplikasi Whatsapp, 

sehingga kondisi psikologis informan tidak dapat diamati. 

2. Partner Lembaga “Reksatama” (perusahaan pesaing) memilih informan (klien 

lembaganya) berdasarkan judgment pribadi sehingga peneliti tidak dapat 

menerapkan kriteria yang seperti yang peneliti terapkan terhadap informan 

(klien) Lembaga “XYZ”. 

3. Cepatnya perubahan yang dapat mempengaruhi positioning membuat 

penelitian ini perlu dilakukan secara berkala, dalam jangka waktu 8 – 10 

tahun. Perubahan yang dimaksud terdiri atas keadaan ekonomi target pasar, 

kebijakan pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan akuntansi dan 

pajak, ancaman pesaing, serta peningkatan citra Lembaga “XYZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


