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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
5.1 Gambaran Umum Usaha
PT Anugerah Gala Persada adalah perusahaan yang bergerak di bidang
distribusi bahan makanan di kota Surabaya. Produk yang didistribusikan adalah
bawang goreng dalam kemasan dengan menggunakan merk Dua Rajawali.
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan bekerja sama dengan beberapa
pasar modern di Surabaya, diantaranya Bilka, Kitto, dan Lotte Mart, serta dalam
persentase yang lebih kecil ke konsumen rumah tangga dan katering. Pasar
modern di Surabaya umumnya menawarkan kerjasama dalam bentuk konsinyasi
(consignment). Dengan sistem ini, perusahaan menitipkan barang kepada pasar
modern sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari pasar modern itu.
Sebelum melakukan kerjasama perwakilan perusahaan akan bertemu dengan
perwakilan dari pasar modern untuk menerima produk dari perusahaan. Setelah
produk diterima oleh pihak pasar modern penentuan harga jual ditetapkan oleh
pihak pasar modern. Evaluasi penjualan akan terus dilakukan oleh pasar modern
untuk mengukur tingkat keberhasilan penjualan produk. Perusahaan juga
memberikan fasilitas pengembalian barang (retur) apabila ada cacat produksi.
Produk yang terjual akan dilakukan pembayaran oleh pihak pasar modern ke
perusahaan dengan sistem tanggal mundur. Dalam acara tertentu yang diadakan
oleh pasar modern sepert acara ulang tahun pasar modern tersebut atau
pembukaan cabang

baru,

perusahaan juga bisa berpartisipasi dengan

memberikan diskon khusus untuk produknya. Selain membantu tingkat penjualan
juga bisa menjadi sarana promosi produk. Dalam melakukan promosi beberapa
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pasar modern menerbitkan brosur yang berisi produk yang memberikan
penawaran khusus. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan karena terbantu
dalam promosi produknya.
5.2 Profil Informan
Tabel 5.1 Daftar Informan
No

Nama

Status

Kode

1

Daniel

Konsumen di Bilka

KOB1

2

Evi Kusumawati

Konsumen di Bilka

KOB2

3

Adjie

Store Manager Bilka

SMB

4

Nia Rahma

Konsumen di Kitto

KOK1

5

Cindy Budiono

Konsumen di Kitto

KOK2

6

Kristo

Store Manager Kitto

SMK

7

Indriani Limanto

Konsumen di Lotte Mart

KOL1

8

Fandi Tjahyadi

Konsumen di Lotte Mart

KOL2

9

Bambang S.

Purchasing Staf Lotte Mart

PSL

10

Jeremi N.

Sales

PT

Anugerah

Gala SAG

Persada
Sumber: Data Diolah

5.3. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk
menemukan informasi. Informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan
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sesuai dengan kategori yang ada. Dari masing-masing kategori dianalisa dan
akhirnya ditarik suatu kesimpulan.
Marketing atau pemasaran adalah istilah yang sering dipakai untuk
menjelaskan usaha komunikasi antara perusahaan dan konsumen dengan tujuan
menjual barang dan jasa kepada konsumen. Menurut Hasan (2013:4)
pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, mengkomunikasikan
nilai,

serta

memelihara

hubungan

yang

memuaskan

pelanggan

untuk

memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam penelitian kali ini akan
digunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Istilah ini digunakan untuk
menjelaskan campuran dari kegiatan pemasaran untuk mencapai suatu target.
Menurut Kotler dan Armstrong (2012) bauran pemasaran adalah alat pemasaran
yang bagus yang merupakan kumpulan dari produk, harga, promosi dan
distribusi (4P) untuk memproduksi respon yang diinginkan dari pasar yang dituju.

5.3.1. Produk
Dalam menggunakan alat bantu analisa QFD, tahap awal yang diperlukan
adalah mengumpulkan masukkan dan umpan balik dari pelanggan mengenai
produk kita. Masukan dan umpan balik diperoleh dengan wawancara dari
konsumen tiga pasar modern yang telah bekerjasama untuk menjual produk Dua
Rajawali.

“Saya sukanya kalau bawang goreng itu tipis tipis. Dicampur ke kuah
rasanya juga masih enak. Makanya kalau dirumah masakan kuah dan
pingin ditambahkan rasa aku campurkan pake bawang goreng.”
Lampiran B-3/KOB1
“kalau ini renyah kayak krupuk, garing dan tipis tipis irisannya.”
Lampiran E-/KOK1
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“dibandingkan sama yang saya pernah beli di pasar, ini lebih kering dan
pas dimakan minyaknya nggak terlalu banyak.”
Lampiran H/KOL1

Berdasarkan kutipan wawancara diatas disimpulkan bahwa konsumen
suka bawang goreng yang irisannya tipis, kering dan minyaknya nggak banyak
waktu dikonsumsi. Dari hasil umpan balik konsumen, perusahaan bisa
mencurahkan fokus sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan
yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini bisa mengefisiensi waktu pengembangan
produk pula karena kebutuhan konsumen telah diidentifikasi dengan jelas.
Dalam membahas produk, ada tiga karakteristik yang menyertai sebuah
produk. Yang pertama adalah atribut produk. Menurut Tjiptono (2007) atribut
produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen
dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

“Sukak sih. Rasane kriuk kriuk renyah kayak krupuk.”
Lampiran B-2/KOB1
“soalnya kan buat masakan di rumah. Jadi mesti yang kualitasnya bagus.
Kalau yang dipasar sering kurang enak, minyaknya terasa banget.”
Lampiran F-1/KOK2

Sejauh ini respon dari konsumen Dua Rajawali sudah baik dan harus
dipertahankan kualitas rasanya. Di pasar yang menyediakan produk yang
terkadang hampir sama tidak bisa dipungkiri penamaan merk menjadi suatu
keperluan bagi perusahaan. Merk yang baik adalah merk yang bisa digunakan
untuk mengidentifikasi produk milik sendiri dan membedakannya dari produk
kompetitor serta membangun suatu loyalitas produk.
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“saya sih cuman hapal Rajawalinya”
Lampiran B-3/KOB1
“yang paling saya ingat ya tulisan rajawalinya. Hehe. Tapi nggak apa-apa
lama-lama juga ingat. Memang paling enak kalau satu kata aja. Gampang
ingat.”
Lampiran D-2/SMB
“ya mudah dingat kok”
Lampiran H-1/KOL1

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bagi sebagian
orang lebih mudah mengingat sebagian dari nama merk produk Dua Rajawali.
Maka kedepannya harus ada tindakan pemasaran untuk meningkatkan branding
produk Dua Rajawali.
Hal terakhir yang diperlukan oleh sebuah produk adalah kemasan.
Kemasan suatu produk bisa memberikan nilai tambah bagi produk itu sendiri.
Kemasan yang baik berfungsi untuk melindungi produk dari faktor eksternal yang
bisa merusak produk. Kemasan juga bisa digunakan sebagai sarana promosi.
Biasanya tertera informasi tentang produk, komposisi dari produk itu dan tagline
manfaat produk itu. Dewasa ini desain sebuah kemasan menjadi bervariatif dan
dibuat eye-catching untuk menarik minat konsumen dan juga calon konsumen
untuk membeli produk itu.

“Dibandingkan kalau saya beli di pasar sih jelas ini lebih bagus. Kuat
bersih terang gitu jadi bisa dilihat isinya bagus atau ndak.”
Lampiran C-2/KOK2
“Terus dari sisi kemasan Dua Rajawali ini kan ada plastic dan botol jadi
konsumen bisa pilih yang mana yang mereka mau. Soal kemasan sih
lebih menang soalnya bagus.”
Lampiran G-3/SMK
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Masukan dari konsumen dan store manager diatas bisa digunakan
sebagai referensi untuk memperhatikan soal kemasan karena sejauh ini
meskipun sudah dianggap memenuhi fungsinya unggul dari bawang goreng yang
dijual di pasar tapi masih kurang eye-catching.

5.3.2. Harga
Menurut Tjiptono (2008) istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang
dan atau aspek lain yang mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan untuk
mendapatkan suatu produk. Dalam menganalisa aspek harga digunakan alat
bantu mark-up pricing. Dalam mark-up pricing harga yang ditawarkan adalah
segala biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk
ditambahkan dengan margin keuntungan. Menetapkan harga tidak bisa terlalu
murah, yang berakibat naiknya permintaan tetapi bisa berakibat kurangnya
keuntungan bagi perusahaan yang akan berakibat tidak baik kedepannya, atau
terlalu mahal yang bisa membuat orang enggan untuk membeli produk itu dan
beralih ke produk sejenis yang menawarkan harga lebih murah.

“menurut saya sih agak mahal ya soalnya kan saya butuh untuk depot
setiap hari jumlahnya lumayan. Kalau beli yang bagusan produknya terus
menerus nanti harga makanan di depot saya bisa naik.”
Lampiran F-3/KOK2
“kalau dibandingkan San ya sama sih. Kan soalnya San Cuma 50 gram
dan punya Dua Rajawali 100 gram. Jadi separuhnya.”
Lampiran D-2/SMB
“harga ya mengikuti. Merk Kokiku itu ukurannya besar jadi memang
harganya terlihat mahal nggak semua orang butuh seperti itu. Kalau
butuh yang untuk sekali dua kali masak yang saya rasa ukuran 100 gram
pas.
Lampiran I-2/KOL2
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Dari sisi internal perusahaan harga yang ditawarkan cukup untuk
menutupi ongkos dan marjin keuntungan perusahaan. Hanya bagi beberapa
konsumen, terutama yang menggunakan produk bawang goreng untuk usaha
makanannya harga dirasa masih mahal. Hal ini bisa menjadi masukan bagi
perusahaan untuk menawarkan diskon untuk pembelian jumlah besar, yang
mana hal ini berkaitan dengan promosi produk perusahaan.

5.3.3. Lokasi/Distribusi
Menurut Ebert dan Griffin (2000) distribusi adalah bagian dari marketing
mix yang berhubungan dengan mendapatkan produk dari produsen ke
konsumen. Ada tiga jenis distribusi yaitu intensive distribution, selective
distribution, dan exclusive distribution. Selama ini perusahaan memilih selective
distribution karena beberapa hal, diantaranya memilih lokasi yang dianggap
menguntungkan dan juga karena produk yang diciptakan masih dalam tahap
awal perkembangannya.

“saya sering sih belanja di Bilka ini. sudah kebiasaan. Soalnya sudah
lama dari saya kecil sampai umur segini belanjanya ya di Bilka ini.
Lampiran C-1/KOB2
“Kitto ini dekat dengan perumahan dan depot saya jadi enak kalau
belanja. Kadang saya suruh orang saya yang belanja kalau bahan
masakan depot hampir habis.
Lampiran F-2/KOK2
“awalnya kita selektif. Kita cari toko yang jadi jujugan belanja di suatu
tempat. Bilka di daerah Ngagel Jaya Selatan ini sudah lama ada dan
tetap eksis sampai sekarang. Barangnya komplit dan manajemennya
bagus sehingga kita berusaha masukkan barang kita kesini. Lalu ada
Kitto di Mulyosari lokasinya dekat perumahan jadi strategis. Untuk Lotte
Mart ini karena baru ada pertama di Surabaya jadi kita juga coba. Di
Jakarta sudah berkembang ini Lotte.
Lampiran K-2/SAG
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5.3.4. Promosi
Menurut Laksana (2008) promosi adalah suatu komunikasi dari penjual
dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk
merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal jadi
mengenal sehingga menjadi pembeli tetap produk itu. Dalam promosi Dua
Rajawali, perusahaan belum melakukan suatu tindakan promosi yang spesifik.
Karena itu promosi menjadi fokus utama perusahaan yang selanjutnya.

“di Lotte ini kita terbitkan brosur secara periodic tersedia di pintu depan
sebelum masuk Lotte. Di brosur itu tertera sebagian produk-produk yang
ada di Lotte Mart.”
Lampiran J-3/SML
“kalau produk lain sih misalnya kosmetik biasanya mereka taruh SPG
buat jelaskan dan jual produk juga jelaskan keuntungan promo-promo
dari produk mereka.”
Lampiran D-4/SMB
“Di Bilka dan Kitto sejauh ini kita baru disarankan untuk melakukan
promosi dengan taruh SPG di toko mereka untuk bagi-bagi tester supaya
calon konsumen bisa tertarik untuk beli produk kita. Kalau di Lotte kan
kita dimintai kontribusi waktu masukkan produk kesana. Jadi produk kita
tercetak di brosur mereka. Itu sebagai sarana promosi.
Lampiran K-3/SAG

5.4. Pembahasan dan Implikasi Manajerial
Dalam membahas pemasaran sangat penting untuk memasukkan
marketing mix sebagai referensi untuk membangun sebuah rencana pemasaran
karena masing-masing aspeknya memperinci apa saja yang dibutuhkan dalam
sebuah rencana pemasaran.
Marketing mix menurut Zeithaml dan Bitner (2008) bauran pemasaran
adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh
perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan
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tamu. Jadi bisa dibilang bahwa marketing mix difokuskan untuk memuaskan
kebutuhan konsumen yang menjadi sasaran pasar perusahaan dengan
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

5.4.1. Pembahasan Produk
Menurut Kotler dan Keller (2008), produk adalah elemen kunci dalam
keseluruhan penawaran pasar. Dalam penelitian ini produk yang digunakan
adalah bawang goreng dalam kemasan bermerk Dua Rajawali. Adalah sangant
penting untuk mengetahui apakah keinginan atau pandangan konsumen akan
suatu produk. Keinginan konsumen yang sudah diteliti bisa memberikan
masukan kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan apakah faktor-faktor
yang sudah ada ditambahkan atau dikurangi dalam produknya. Dalam penelitian
ini berdasarkan wawancara untuk menggali keinginan konsumen diperoleh
informasi bahwa produk Dua Rajawali sudah memenuhi keinginan konsumen.
Rata-rata konsumen menginginkan bawang goreng yang renyah dan kering,
irisannya tipis, tidak keluar minyak banyak sewaktu dikonsumsi. Umpan balik dari
konsumen ini diterima baik oleh konsumen maka standar produksi akan tetap
dipertahankan.
Dari sisi kemasan, Dua Rajawali dianggap memiliki kemasan yang
memenuhi kebutuhan dasar dari kemasan itu sendiri yaitu berfungsi sebagai
pelindung produk dari faktor eksternal yang bisa merusak produk. Adapun
sebagian konsumen mengangap bahwa kemasan Dua Rajawali biasa saja. Jadi
ke depannya kemasan akan dibuat lebih eye-catching. Hanya saja beberapa
konsumen memiliki keinginan agar produk tersedia dalam varian ukuran yang
berbeda. Ada yang menginginkan ukuran kecil karena konsumsi bawang
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gorengnya tidak terlalu banyak dan ada juga yang menginginkan ukuran besar
karena merupakan konsumen pemakai dalam jumlah besar, dalam penelitian ini
ditemukan bahwa ada konsumen yang merupakan pemilik depot yang
menggunakan bawang goreng untuk menu masakannya. Maka ke depannya
perusahaan akan memikirkan untuk memproduksi varian ukuran yang berbeda
untuk bisa memuaskan keinginan konsumen. Dalam aspek merk Dua Rajawali
masih bisa diterima dengan baik oleh konsumen sehingga penamaan merk tidak
perlu perubahan.
Adapun implikasi manajerial dari produk dijelaskan dalam tabel berikut ini
Tabel 5.2 Tabel Implikasi Manajerial Aspek Produk

Produk

Sebelum Penelitian

Sesudah penelitian

 Kemasan masih standar sekedar

 Memperbaiki kemasan

membungkus produk saja

dengan mempercantik
tampilan luar kemasan

 Kemasan hanya memiliki sedikit
varian ukuran

 Memperbanyak varian
ukuran produk

Sumber: Diolah

5.4.2. Pembahasan Harga
Menurut Hawkins, Mothersbaugh dan Best (2007) menyatakan bahwa
harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk
memperoleh hak dalam menggunakan produk. Dalam penelitian ini teori yang
dipakai adalah mark-up pricing. Penggunaan teori ini berarti bahwa harga yang
ditawarkan adalah seluruh biaya produksi yang dialami perusahaan untuk
menciptakan produk ditambah marjin keuntungan bagi perusahaan. Dalam hasil
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wawancara dengan konsumen untuk mengetahui pendapat konsumen tentang
harga Dua Rajawali ditemukan bahwa harga Dua Rajawali terlihat memang lebih
tinggi dari produk sejenis. Faktor yang mempengaruhinya adalah bedanya
ukuran kemasan dimana produk kompetitor yaitu merk San lebih kecil ukurannya
yaitu 50 gram sedangkan Dua Rajawali 100 gram. Hal lain yang ditemukan
adalah adanya keinginan untuk mendapatkan diskon untuk pembelian dalam
jumlah besar.
Untuk kedepannya perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk
memberikan diskon bagi pembelian dalam jumlah besar. Hal ini berdampak juga
dari sisi promosi. Implikasi manajerial dalam aspek harga dijelaskan dalam Tabel
5.3. di bawah ini.

Tabel 5.3. Tabel Implikasi Manajerial Aspek Harga

Harga

Sebelum Penelitian

Sesudah Penelitian

 Tidak ada diskon harga untuk

 Memberikan diskon untuk

pembelian dalam jumlah besar

pembelian dalam jumlah
besar

Sumber: Diolah

5.4.3. Pembahasan Lokasi Distribusi
Menurut Ebert dan Griffin (2000) distribusi adalah bagian dari marketing
mix yang berhubungan dengan mendapatkan produk dari produsen ke
konsumen. Pemilihan lokasi distribusi sangat penting karena pasar modern yang
ada harus mudah diakses oleh konsumen sehingga aliran produk dari produsen
ke konsumen menjadi lancar. Dalam penelitian ini dalam membahas lokasi
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distribusi digunakan teori selective distribution. Dalam teori ini produsen memilih
jalur distribusi yang dianggap tepat untuk digunakan. Beberapa faktor yang
mendasarinya adalah produk Dua Rajawali merupakan produk baru yang
memasuki pasar. Jadi perlu memilih lokasi distribusi yang dianggap bisa
memperlancar arus produk untuk keuntungan perusahaan. Faktor lain adalah
masih terbatasnya distribusi yang dilakukan perusahaan di Surabaya ini.
Penelitian ini menemukan kenyataan bahwa area cakupan distribusi Dua
Rajawali hanya di sekitar Surabaya timur saja. Ke depannya area distribusi akan
diperluas dengan tujuan utama pasar modern di Surabaya barat. Dalam zaman
serba digital ini diperlukan juga pemesanan online. Hal ini juga menjadi perhatian
perusahaan karena lewat online, sasaran pasar yang dituju diperkirakan lebih
besar lagi. Implikasi manajerial aspek lokasi distribusi ditunjukkan dalam tabel di
bawah ini.

Tabel 5.4. Tabel Implikasi Manajerial Aspek Lokasi Distribusi

Lokasi

Sebelum Penelitian

Sesudah Penelitian

 Pasar modern yang dituju

 Memperbanyak

Distribusi

sebatas Surabaya timur

kerjasama dengan
pasar modern di
Surabaya barat

 Belum memiliki layanan
pesan online
Sumber: Data Diolah

 Memberikan layanan
pesan online
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5.4.4. Pembahasan Promosi
Menurut Laksana (2008) promosi adalah suatu komunikasi dari penjual
dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk
merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal jadi
mengenal sehingga menjadi pembeli tetap produk itu. Dalam penelitian ini
digunakan alat bantu Share of Voice, dimana promosi dilakukan dalam suatu
wadah media promosi bersama dengan produk lain. Hal ini berpotensi untuk
menjaring konsumen yang sebelumnya belum pernah mengetahui dan mencoba
produk Dua Rajawali menjadi tahu tentang Dua Rajawali dan ingin mencoba
produk Dua Rajawali. Sejauh ini promosi yang dilakukan masih sebatas
penjualan langsung ke konsumen di Bilka dan Kitto. Share of voice terbatas baru
pada Lotte Mart. Promosi menjadi suatu perhatian bagi perusahaan karena
belum banyak tindakan promosi yang dilakukan. Berdasarkan wawancara
dengan para store manager pasar modern dan juga sales perusahaan ditemukan
bahwa pembagian brosur merupakan salah satu cara ampuh untuk promosi
produk.
Ke depannya perusahaan akan mencetak dan membagikan brosur di
pasar-pasar modern tempat dimana Dua Rajawali dijual dengan harapan akan
menjaring calon konsumen. Juga masih berhubungan dengan internet, promosi
juga akan dilakukan via online untuk menjaring konsumen baru. Implikasi
manajerial aspek promosi ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.
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Tabel 5.5. Tabel Implikasi Manajerial Aspek Promosi

Promosi

Sebelum Penelitian

Sesudah Penelitian

 Share of voice hanya di Lotte Mart

 Share of Voice dilakukan juga di
Bilka dan Kitto

 Hanya melakukan penjualan
langsung

 Secara berkala menugaskan
SPG untuk membagikan tester
kepada pengunjung pasar
modern untuk mencoba produk

 Tidak adanya promosi internet

 Melakukan promosi produk
melalui media sosial (Facebook
dan Instagram)

Sumber: Data Diolah

