
49

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Loenpia Mataram 481

4.1.1 Sejarah Loenpia Mataram 481

Sejarah berdirinya Loenpia Mataram 481 ini bermula ketika itu pemilik

melihat bahwa makanan khas Kota Semarang yaitu loenpia masih memiliki

peluangan bisnis yang sangat terbuka lebar karena menurut pemilik Loenpia

Mataram 481 yaitu Bapak Yonathan makanan loenpia sangat identik dengan

Kota Semarang sehingga makanan ini pun akan selalu dicari oleh konsumen

baik dari dalam kota maupun luar kota. Sebagai salah satu anak dari generasi

keempat loenpia di Kota Semarang ini Bapak Yonathan ingin meneruskan

atau tetap memelihara resep warisan leluhurnya. Pemilik dari Loenpia

Mataram 481 ini sendiri merupakan anak dari generasi keempat loenpia yang

berada di Kota Semarang yaitu anak dari Bapak Widyo S (Tan Yok Kie).

Oleh karena itu untuk tetap selalu berupaya melestarikan kuliner asli dari

Kota Semarang ini dan pemilik melihat bahwa potensi peluang bisnis dari

loenpia masih sangat terbuka lebar karena produk - produk makanan loenpia

yang berada di Kota Semarang ini memiliki citra rasa yang berbeda

dibandingkan dengan produk asli dari pewaris lumpia di Semarang. Oleh

karena itu Bapak Yonathan mendirikan usaha loenpianya ini yang berada

dijalan Mataram No 481 karena pemilik yakin bahwa konsumen akan mencari

dan membeli produk loenpia asli buatan dari pewarisnya diantara banyaknya
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pilihan produsen - produsen loenpia baru yang berada di Kota Semarang

karena kualitas rasa loenpianya memiliki perbedaan tersendiri.

4.2 Gambaran Umum Responden

Di dalam penelitian ini total keseluruhan responden berjumlah 15 orang

yang terdiri dari 10 konsumen, 2 karyawan Loenpia Mataram 481, Pemilik

Loenpia Mataram 481, Pemilik Loenpia Mbak Lien dan pemilik Loenpia

Gang Lombok. Gambaran umum responden di dalam penelitian ini dapat

dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Berikut adalah hasil

rangkuman gambaran responden di dalam penelitian ini :

4.2.1 Jenis Kelamin

Jumlah data responden mengenai jenis kelamin di dalam penelitian ini

didapatkan datanya dari hasil wawancara dengan seluruh responden

berdasarkan berapa jumlah responden laki - laki dan perempuan. Berikut

adalah data responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.1

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Presentase
Laki - laki 9 60%
Perempuan 6 40%

Total 15 100%
Sumber : Data primer diolah (2016)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah respoden sebesar

15 responden yang terdiri dari 60% responden laki - laki dan 40% responden

perempuan dari total keseluruhan responden yang berjumlah 15 responden.
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4.2.2 Usia

Jumlah data responden mengenai kategori usia di dalam penelitian

didapatkan hasilnya dari wawancara dengan keseluruhan responden yang ada di

dalam penelitian ini, berikut adalah data responden berdasarkan usia :

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Presentase
20 - 30 6 40%
31 - 40 3 20%
41 - 50 6 40%
Total 15 100%

Sumber : Data primer diolah (2016)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 40% responden masuk dalam

kategori berusia 20 - 30 tahun dan 41 - 50 tahun sedangkan 20% responden

berusia 31 - 40 dari total keseluruhan responden.

4.2.3 Pekerjaan

Jumlah data responden mengenai pekerjaan di dalam penelitian ini

digunakan untuk melihat pekerjaan 15 responden, di dalam mendapatkan data

mengenai pekerjaan ini dilakukan dengan wawancara dengan responden. Berikut

adalah data responden berdasarkan pekerjaan :

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Jumlah Presentase
Pengusaha 5 33,4 %
Karyawan 6 40%

PNS 2 13,3%
Mahasiswa 2 13,3%

Total 15 100%
Sumber : Data primer diolah (2016)
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang

bekerja sebagai pengusaha sebesar 33,4%, sedangkan karyawan sebesar 6% dan

13,3% bekerja sebagai PNS dan mahasiswa dari total keseluruhan responden

4.3 Strategi Bersaing Loenpia Mataram 481

Dari hasil wawancara dengan pemilik Loenpia Mataram 481 dapat

diketahui bahwa strategi bersaing yang saat ini telah diterapkan oleh pemilik

Loenpia Mataram 481 adalah strategi kepemimpinan biaya atau sering disebut

dengan Cost Leadership. Menurut Porter di dalam David (2009 : 273) strategi

kepemimpinan biaya atau cost leadership merupakan strategi yang berupaya

untuk memproduksi produk dengan biaya yang rendah sehingga harga jual

yang ditawarkan jauh lebih murah dari pesaing. Dilihat dari teori strategi

generik yang dikemukakan oleh Porter Loenpia Mataram 481 termasuk ke

dalam strategi kepemimpinan biaya tipe 2 yaitu pemilik memberikan harga

dengan nilai terbaik dari pesaingnya Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok

karena harga jual loenpianya lebih murah dari pesaingnya. Di dalam

menerapkan strategi kepemimpinan biaya ada 7 kondisi pasar yang

mendukung Loenpia Mataram 481 untuk menerapkan strategi kepemimpinan

biaya antara lain :

1. Persaingan harga antar pelaku usaha sangat ketat.

Persaingan harga yang terjadi antar pelaku usaha loenpia di Kota

Semarang sendiri tergolong sangat ketat selisih harganya sendiri berkisar antara

Rp 1.000 - 3.000 seperti produk Loenpia Mataram dengan pesaingnya yaitu

Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok. Harga jual produk yang ditawarkan oleh
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pemilik Loenpia Mataram 481 yaitu Rp 11.000 sedangkan harga jual loenpia dari

pesaingnnya Loenpia Mbak Lien Rp 13.000 dan Loenpia Gang Lombok Rp

12.000.

2. Produk yang dijual oleh pelaku usaha sama dan pasokan bahan baku tersedia

dari semua penjual.

Penjual bahan baku atau supplier bahan baku bagi produsen- produsen

loenpia yang berada di Kota Semarang sangat mudah untuk di dapatkan akan

tetapi untuk harga jual yang ditawarkan oleh pemasok biasanya berbeda hal ini

bergantung pada siapa pemasoknya. Pemasok dari Loenpia Mataram 481 untuk

bahan baku rebung sendiri diambil dari Kota Boyolali dan Solo. Pemilik

mengambil pasokan bahan baku utama rebung ini dari Kota Boyolali dan Solo

karena harga jual rebung yang ditawarkan jauh lebih murah dari pada membeli

dari pasar.

3. Terdapat beberapa cara yang dilakukan pelaku usaha untuk melakukan

diferensiasi produk yang memiliki nilai pembeli.

Di dalam persaingan yang terjadi antar produsen loenpia sendiri terdapat

beberapa cara - cara yang dapat dilakukan oleh beberapa produsen loenpia untuk

melakukan diferensiasi terhadap produk loenpianya. Upaya dalam melakukan

diferensiasi produknya pernah dilakukan oleh pemilik Loenpia Mataram 481

dengan menawarkan produk loenpia frozzen, dengan menawarkan produk

loenpia frozzen ini pemilik Loenpia Mataram 481 berupaya untuk melakukan

diferensiasi terhadap produknya dari pesaing.
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4. Sebagian konsumen menggunakan produk dengan cara yang sama.

Sebagian besar konsumen yang membeli produk loenpia menggunakan atau

membeli produk loenpia dengan cara yang sama yaitu konsumen membeli produk

loenpia untuk konsumsi pribadi dan digunakan sebagai oleh - oleh juga.

5. Pembeli hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk beralih dari penjual satu ke

penjual yang lainnya.

Konsumen yang ada pada usaha loenpia tidak mengeluarkan biaya yang

terlalu tinggi untuk beralih dari satu produsen loenpia satu ke produsen loenpia

lainnya jika konsumen merasa tidak cocok dengan kualitas rasa yang ditawarkan

oleh beberapa produsen loenpia. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10

konsumen Loenpia Mataram 481 6 dari 10 konsumen menyatakan pertimbangan

mereka untuk berpindah dari produsen loenpia lain adalah karena kualitas rasanya

dan jika konsumen tidak puas dengan kualitasa rasa yang ditawarkan maka

konsumen akan berpindah ke produsen loenpia lainnya.

6. Pembeli yang begitu besar dan terdapat permintaan penurunan harga dari

konsumen.

Permintaan penurunan harga dalam usaha loenpia sendiri juga

dipengaruhi oleh beberapa konsumen yang membeli produk loenpia dengan

jumlah yang banyak atau yang melakukan pesanan khusus. Misalnya pemilik

Loenpia Mataram 481 akan memberikan potongan harga terhadap konsumen yang

membeli produknya dalam jumlah yang banyak serta melakukan pesanan khusus

untuk acara seperti nikahan, arisan atau acara lainnya.
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7. Pelaku usaha baru menggunakan harga perkenalan yang rendah untuk menarik

konsumen.

Di dalam usaha loenpia biasanya terdapat produsen - produsen baru

loenpia menawarkan harga jauh lebih murah dari produsen loenpia lama hal ini

dilakukan oleh beberapa produsen loenpia untuk menarik konsumen agar beralih

ke produk mereka. Upaya dalam memberikan harga jauh lebih murah juga

dilakukan oleh pemilik Loenpia Mataram 481 dengan memberikan selisih harga

dengan pesaingnya Loenpia Mbak Lien Rp 2.000 dan Gang Lombok Rp 1.000

bahkan upaya dalam memberikan harga yang jauh lebih murah ini juga menjadi

salah strategi yang masih diterapkan untuk menarik konsumen agar beralih ke

produk Loenpia Mataram 481.

Di dalam menerapkan strategi cost leadership bukan berarti pemilik Loenpia

Mataram 481 memberikan kualitas produk yang buruk. Dari hasil wawancara

dengan pemilik Loenpia Mataram 481, pemilik mengatakan bahwa kualitas

produk loenpianya tetap diperhatikan meskipun harga jual jauh lebih murah

dibandingkan pesaingnya. Penerapan strategi cost leadership Loenpia Mataram

481 didukung dengan pembelian bahan baku rebung langsung dari suplier di Kota

Boyolali dan Solo sehingga hal ini dapat menekan biaya ongkos produksinya.

4.4 Perumusan Strategi Bersaing dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy

Dalam merumuskan strategi bersaing dengan pendekatan Blue Ocean

Strategy ada tahap - tahap yang bisa digunakan untuk membantu merumuskan

strategi tersebut. Tahapan dalam dalam merumuskan strategi bersaing dengan
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pendekatan Blue Ocean Strategy yaitu dengan tahap pertama yaitu membuat

kanvas strategi, kemudian tahap kedua melihat peluang dengan kerangka kerja

enam langkah, dan tahap terakhir adalah membuat kerangka kerja empat langkah.

4.4.1 Kanvas Strategi

Kanvas strategi adalah suatu alat untuk menggambarkan kondisi

persaingan yang terjadi saat ini di dalam industri. Dengan membuat kanvas

strategi ini maka akan membantu untuk melihat kondisi pasar yang terjadi saat ini

sehingga faktor - faktor persaingan yang menjadi ajang persaingan dapat diketahui

kepastiannya, sehingga hal ini dapat membantu dalam merumuskan strategi

bersaing berdasarkan pendeketan strategi samudra biru.

Di dalam kanvas strategi sendiri terdapat empat tahap yang perlu

dilakukan analisis yaitu :

1. Menganalisis faktor - faktor yang dijadikan ajang persaingan

Dalam usaha loenpia yang berada di Kota Semarang ini terdapat beberapa

faktor yang dijadikan ajang persaingan. Berdasarkan hasil wawancara pra - survey

fakor - faktor yang dijadikan ajang persaingan di dalam usaha loenpia yang berada

di Kota Semarang antara lain :

a. Harga

Harga merupakan salah satu faktor utama yang sampai saat ini menjadi

bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha untuk menarik konsumen hal ini

dikarenakan harga menjadi salah satu pertimbangan dan keputusan konsumen

dalam membeli sebuah produk. Di dalam persaingan yang terjadi antar produsen
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loenpia di Kota Semarang sendiri, harga menjadi salah satu faktor yang dijadikan

ajang persaingan di dalam usaha loenpia yang berada di Semarang. Persaingan

harga antar produsen loenpia di Kota Semarang sendiri sangat ketat karena selisih

harga yang ditawarkan hanya berkisar Rp 1.000 - Rp 3.000, berdasarkan hasil

wawancara dengan responden konsumen dan pemilik Loenpia Mataram 481 di

dapatkan hasil selisih harga jual yang ditawarkan pemilik Loenpia Mataram 481

dengan pesaing yaitu Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok adalah berikut :

Tabel 4.4

Harga Produsen Loenpia Mataram 481, Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok

Sumber : Data primer diolah (2016)

b. Kemasan

Kemasan merupakan salah satu faktor persaingan yang cukup penting di

dalam persaingan yang terjadi antar pelaku industri loenpia di Kota Semarang.

Kebanyakan kemasan loenpia di Kota Semarang dikemas dengan menggunakan

besek atau kotak anyaman yang terbuat dari bambu. Selain menjadi tempat atau

wadah kemasan juga memiliki fungsi lain yaitu untuk menggambarkan ciri khas

atau perbedaan agar konsumen dapat mengenali bahwa produk tersebut

merupakan milik salah satu produsen loenpia. Kemasan yang dimiliki oleh

pemilik Loenpia Mataram 481 sendiri berbeda dengan kemasan yang dimiliki

Nama Loenpia Harga

Loenpia Mataram 481 Rp 11.000 / biji
Loenpia Mbak Lien Rp 13.000 / biji
Loenpia Gang Lombok Rp 12.000 / biji
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pesaingnya yaitu Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok karena kemasan Loenpia

Mataram 481 tidak menggunakan besek lagi, tetapi kemasan Loenpia Mataram

481 ini menggunakan kardus dengan ada gambar pemiliknya. Berikut adalah

gambar kemasan dari Loenpia Mataram 481.

Gambar 4.1

Kemasan Loenpia Mataram 481

c. Rasa

Rasa merupakan hal yang memang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha

saat ini, karena dalam usaha yang bergerak dibidang makanan tentunya kualitas

rasa menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi konsumen untuk

membeli suatu produk. Dalam usaha loenpia ini produk yang ditawarkan oleh

beberapa konsumen merupakan produk makanan oleh karena itu kualitas rasa dari

produk loenpia pun menjadi faktor penting di dalam persaingan loenpia yang ada

di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 konsumen Loenpia

Mataram 481 di dapatkan hasil bahwa konsumen menyatakan pertimbangan

mereka membeli produk loenpia adalah karena kualitas rasanya sehingga hal ini
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dapat dikatakan bahwa kualitas rasa selalu menjadi pertimbangan konsumen

sebelum membeli produk.

d. Pelayanan

Pelayanan merupakan hal terpenting di dalam usaha loenpia, karena ketika

pemilik memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya maka hal ini akan

menjaga hubungan antara konsumen dengan pemilik usaha loenpianya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Loenpia Mataram 481 pelayanan

yang diberikan kepada konsumennya adalah dengan memberikan layanan free

delivery order dengan jumlah minimal pembelian untuk sekitar Kota Semarang

dan melayani pengiriman loenpia di luar Kota Semarang meskipun hari libur

nasional.

e. Lokasi Penjualan

Lokasi penjualan merupakan hal terpenting di dalam persaingan yang terjadi

antar produsen loenpia yang ada di Kota Semarang ini, karena dengan lokasi

penjualan yang mudah ditemukan maka konsumen baik dari kota maupun luar

kota tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari lokasi penjualan produsen

loenpia di Kota Semarang yang asli. Lokasi penjualan pemilik Loenpia Mataram

481 sendiri terletak dijalan Mataram No 481 sedangkan pesaingnya yaitu Loenpia

Mbak Lien terletak di JL. Pemuda Gang Grajen No 1, Bangunharjo dan Loenpia

Gang Lombok terletak di JL. Gang Lombok No 11.

2. Mengaambarkan sumbu horizontal yang mewakili faktor - faktor di dalam

ajang persaingan industri loenpia. Dalam membuat kanvas strategi hal yang

penting harus diperhatikan adalah mengetahui terlebih dahulu faktor - faktor apa
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saja yang selama ini dijadikan ajang persaingan di dalam industri. Faktor - Faktor

yang dijadikan ajang persaingan harus digambarkan di sumbu horizontal agar

memudahkan untuk menganalisis faktor persaingan tersabut. Berikut ini adalah

gambar sumbu horizontal faktor - faktor yang dijadikan ajang persaingan di dalam

industri loenpia Kota Semarang.

Gambar 4.2

Sumbu Horizotal Faktor - Faktor Persaingan Industri Loenpia

3. Merangkum tingkat penawaran yang didapatkan pembeli dari semua faktor

persaingan di dalam usaha loenpia pada sumbu vertikal. Dalam mengetahui tinggi

rendahnya penawaran yang didapatkan oleh konsumen dilakukan pengukuran atas

hasil wawancara dengan 10 konsumen Loenpia Mataram 481. Berikut ini adalah

hasil rangkuman wawancara dengan 10 konsumen yang menyatakan bahwa :

a) Harga

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 10 konsumen Loenpia

Mataram 481, didapatkan hasil bahwa 90% responden mengatakan bahwa harga

produk dari Loenpia Mataram 481 dengan harga Rp 11.000 termasuk kedalam
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kategori sangat murah hingga murah, sedangkan 10% responden mengatakan jika

harga Rp 11.000 termasuk ke dalam kategori netral. Kemudian untuk Loenpia

Mbak Lien sendiri di dapatkan hasil bahwa 80% responden dari 10 konsumen

mengatakan bahwa harga produk loenpia Mbak Lien dengan harga Rp 13.000

termasuk ke dalam kategori sangat mahal hingga mahal dan sisanya memilih

netral, sedangkan untuk Loenpia Gang Lombok di dapatkan hasil bahwa 40%

responden dari 10 konsumen mengatakan bahwa harga produk loenpia Gang

Lombok dengan harga Rp 12.000 termasuk ke dalam kategori murah dan 50%

responden lainnya mengatakan bahwa harga loenpia Gang Lombok Rp 12.000

termasuk ke dalam kategori netral dan 10% sisanya mengatkan mahal. Berikut

adalah tabel yang menjelaskan pendapat responden konsumen berdasarkan hasil

wawancara dalam persentase.

Tabel 4.5

Pendapat Responden Konsumen Mengenai Harga

Loenpia Mataram 481, Mbak Lien dan Gang Lombok

Kategori Loenpia
Mataram 481

Loenpia Mbak
Lien

Loenpia Gang
Lombok

Sangat Murah -
Murah

90% 0% 40%

Netral 10% 20% 50%
Sangat Mahal -

Mahal
0% 80% 10%

Sumber : Data primer diolah (2016)

b) Kemasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 10 konsumen Loenpia

Mataram 481, didapatkan hasil bahwa 100% responden mengatakan bahwa desain

kemasan Loenpia Mataram 481 termasuk ke dalam kategori sangat bagus - bagus.
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Sedangkan 100% responden dari 10 konsumen menyatakan bahwa desain

kemasan Loenpia Mbak Lien termasuk ke dalam kategori sangat bagus - bagus.

Kemudian sebanyak 40% responden mengatakan bahwa desain kemasan Loenpia

Gang Lombok termasuk kedalam kategori bagus dan 60% responden sisanya

mengatakan desain kemasan Loenpia Gang Lombok termasuk ke dalam kategori

netral. Berikut ini hasil penjelasan responden mengenai kemasan tiga produsen

lumpia.

Tabel 4.6

Pendapat Responden Konsumen Mengenai Kemasan

Loenpia Mataram 481, Mbak Lien dan Gang Lombok

Kategori Loenpia
Mataram 481

Loenpia Mbak
Lien

Loenpia Gang
Lombok

Sangat Bagus -
Bagus

100% 100% 40%

Netral 0% 0% 60%
Jelek - Sangat Jelek 0% 0% 0%
Sumber : Data primer diolah (2016)

c) Rasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 10 konsumen Loenpia

Mataram 481, didapatkan hasil bahwa 100% responden dari 10 konsumen

Loenpia Mataram 481 mengatakan bahwa rasa dari Loenpia Mataram 481

termasuk kedalam kategori sangat enak hingga enak. Sedangkan 70% responden

dari 10 konsumen mengatakan bahwa rasa dari Loenpia Mbak Lien termasuk

kedalam kategori sangat enak hingga enak dan 30% responden sisanya

mengatakan bahwa rasa dari Loenpia Gang Mbak Lien termasuk kedalam kategori

netral. Lalu sebanyak 40% mengatakan bahwa rasa dari Loenpia Gang Lombok

enak, 40% lainnya mengatakan rasa Loenpia Gang Lombok termasuk kedalam

kategori netral dan 20% sisanya mengatakan tidak enak Berikut adalah tabel
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mengenai pendapat konsumen dari rasa Loenpia Mataram 481, Mbak Lien dan

Gang Lombok.

Tabel 4.7

Pendapat Responden Konsumen Mengenai Rasa

Loenpia Mataram 481, Mbak Lien dan Gang Lombok

Kategori Loenpia
Mataram 481

Loenpia Mbak
Lien

Loenpia Gang
Lombok

Sangat Enak - Enak 100% 70% 40%
Netral 0% 30% 40%

Tidak Enak -
Sangat Tidak Enak

0% 0% 20%

Sumber : Data primer diolah (2016)

d) Pelayanan

Dari segi pelayanan sendiri didapatkan hasil bahwa berdasarkan hasil

wawancara dengan 10 responden konsumen Loenpia Mataram 481 didapatkan

hasil bahwa 60% responden dari 10 konsumen Loenpia Mataram 481 mengatakan

bahwa pelayanan dari Loenpia Mataram 481 termasuk kedalam kategori sangat

memuaskan hingga memuaskan, dan 40% sisanya mengatakan netral. Sedangkan

100% responden dari 10 konsumen mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan

oleh Loenpia Mbak Lien termasuk kedalam kategori sangat memuaskan hingga

memuaskan dan 30% responden mengatakan bahwa pelayanan Loenpia Gang

Lombok termasuk kedalam kategori memuaskan, 40% lainnya menyatakan

pelayanan Loenpia Gang Lombok termasuk kedalam kategori netral dan 30%

sisanya mengatakan tidak memuaskan. Berikut adalah tabel hasil pendapat

konsumen mengenai pelayanan yang diberikan ketiga produsen loenpia.
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Tabel 4.8

Pendapat Responden Konsumen Mengenai Pelayanan

Loenpia Mataram 481, Mbak Lien dan Gang Lombok

Kategori Loenpia
Mataram 481

Loenpia Mbak
Lien

Loenpia Gang
Lombok

Sangat Memuaskan -
Memuaskan

60% 100% 30%

Netral 40% 0% 40%
Tidak Memuaskan -

Sangat Tidak
Memuaskan

0% 0% 30%

Sumber : Data primer diolah (2016)

b) Lokasi Penjualan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden konsumen Loenpia

Mataram 481 didapatkan hasil bahwa 100% responden dari 10 konsumen Loenpia

Mataram 481 mengatakan bahwa lokasi penjualan Loenpia Mataram 481 dan

lokasi penjualan Loenpia Mbak Lien termasuk ke dalam kategori sangat strategis

hingga strategis. Sedangkan 40% responden dari 10 konsumen mengatakan bahwa

lokasi penjualan Loenpia Gang Lombok ke dalam kategori strategis sedangkan

40% lainnya mengatakan netral dan 20 % responden sisanya mengatakan tidak

strategis. Berikut adalah tabel hasil pendapat konsumen mengenai lokasi

penjualan.

Tabel 4.9

Pendapat Responden Konsumen Mengenai Lokasi Penjualan

Loenpia Mataram 481, Mbak Lien dan Gang Lombok

Kategori Loenpia
Mataram
481

Loenpia Mbak
Lien

Loenpia Gang
Lombok
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Sangat Strategis -
Strategis

100% 100% 40%

Netral 0% 0% 40%
Tidak Strategis -
Sangat Tidak
Strategis

0% 0% 20%

Sumber : Data primer diolah (2016)

4. Menggambarkan kanvas strategi.

Setelah melakukan tahap - tahapan dalam membuat kanvas strategi

diatas selanjutnya tahap terakhir adalah menggambarkan kondisi persaingan yang

terjadi di dalam usaha lumpia di Kota Semarang dengan menggambarkan kanvas

strategi. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi persaingan

produsen loenpia di Kota Semarang.

Gambar 4.2

Kanvas Strategi Loenpia Mataram 481
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Berdasarkan hasil gambar kanvas strategi diatas yang didapatkan datanya dari

hasil wawancara dengan 10 responden konsumen Loenpia Mataram 481. Dari

hasil faktor persaingan harga di dalam kanvas strategi tersebut menunjukkan

bahwa harga produk Loenpia Mataram 481 jauh lebih murah dari dua pesaingnya

yaitu Loenpia Mbak Lien dan Gang Lombok. Harga dari Loenpia Mataram 481

jauh lebih murah karena pemilik menjual produk loenpianya dengan harga Rp

11.000/biji sedangkan harga dari Loenpia Mbak Lien sendiri seharga Rp

13.000/biji dan Loenpia Gang Lombok harganya Rp 12.000/biji. Berdasarkan

hasil penilaian rata - rata dari konsumen mengenai faktor persaingan harga ini

sendiri harga produk Loenpia Mataram 481 berada pada angka 4,5 hal ini

menunjukkan bahwa harga jual yang ditawarkan oleh pemilik Loenpia Mataram

481 masuk dalam kategori murah. Sedangkan pesaing dari Loenpia Mataram 481

yaitu Loenpia Mbak Lien mendapatkan penilaian rata - rata 2 hal ini menunjukkan

bahwa harga Loenpia Mbak Lien termasuk kedalam kategori mahal dan Loenpia

Gang Lombok 3,4 hal ini menunjukkan bahwa harga loenpia yang ditawarkan

oleh pemilik Loenpia Gang Lombok termasuk kedalam kategori netral.

Dari hasil faktor persaingan kemasan Loenpia Mataram 481 mendapatkan

nilai 4,6 sedangkan untuk pesaingnya yaitu Loenpia Mbak Lien mendapatkan nilai

rata - rata 4,7 dari hasil tersebut kemasan Loenpia Mataram 481 dan Mbak Lien

termasuk kedalam kategori bagus. Sedangkan Loenpia Gang Lombok

mendapatkan penilaian 3,4 hal ini menunjukkan bahwa kemasannya termasuk

kedalam kategori netral. Berdasarkan hasil penilaian rata - rata dari 10 konsumen

kemasan Loenpia Mbak Lien mendapatkan angka yang tinggi dibandingkan
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Loenpia Mataram 481 dan Loenpia Gang Lombok hal ini menunjukkan bahwa

kemasan dari Loenpia Mbak Lien jauh lebih bagus. Oleh karena dari faktor

persaingan kemasan ini pemilik Loenpia Mataram 481 perlu untuk meningkatkan

teknik kemasannya agar mampu keluar dari persaingan di samudra merah dan

menciptakan ruang samudra biru untuk meninggalkan kompetisi yang terjadi.

Lalu dari faktor persaingan rasa didapatkan hasil bahwa Loenpia Mataram

481 mendapatkan angka 4,7 sedangkan Loenpia Mbak Lien mendapatkan angka 4

dan Loenpia Gang Lombok 3,2 dari hasil penilaian rata - rata tersebut dapat

dikatakan bahwa menurut konsumen rasa Loenpia Mataram 481 dan Mbak Lien

termasuk dalam kategori enak dan Loenpia Gang Lombok termasuk dalam

kategori netral. Meskipun termasuk Loenpia Mataram 481 dan Mbak Lien

termasuk didalam kategori yang sama akan tetapi nilai rata - rata Loenpia

Mataram 481 jauh lebih tinggi sehingga menurut konsumen rasa Loenpia

Mataram lebih enak karena isi rebungnya banyak dan rebungnya sangat terasa.

Selanjutnya dari faktor persaingan keempat yaitu mengenai pelayanan

berdasarkan hasil penilaian 10 responden dari segi pelayanan Loenpia Mataram

481 mendapatkan penilaian 4 sedangkan pesaingnya Loenpia Mbak Lien

mendapatkan penilaian jauh lebih tinggi yaitu 4,3 dan Loenpia Gang Lombok

hanya 3. Meskipun pelayanan yang diberikan Loenpia Mataram 481 dan Loenpia

Mbak Lien masuk kedalam kategori memuaskan dan Loenpia Gang Lombok

masuk kedalam kategori netral, konsumen tetap menilai bahwa pelayanan yang

diberikan Loenpia Mbak Lien lebih memuaskan karena free delivery order disana

tidak ada minimal pembelian dan Loenpia Mbak Lien juga melayani konsumen
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meski hari libur nasional serta ada free wifi. Oleh karena itu untuk mampu unggul

dari Loenpia Mbak Lien maka pemilik Loenpia Mataram 481 perlu meningkatkan

pelayanannya dengan melihat pelayanan apa saja yang diinginkan oleh konsumen.

Faktor persaingan terakhir didalam usaha loenpia di Kota Semarang adalah

lokasi penjualan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap responden lokasi penjualan

Loenpia Mataram 481 dan Mbak Lien mendapatkan nilai 4,4 sedangkan Loenpia

Gang Lombok 3,2 dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lokasi penjualan

produsen loenpia Mbak Lien dan Mataram 481 termasuk kedalam kategori

strategis. dan Gang Lombok kedalam netral.

4.4.2 Melihat Peluang dengan Kerangka Enam Jalan

Didalam upaya menciptakan sebuah samudra biru pelaku usaha harus

terlebih dahulu keluar dari ajang persaingan yang terjadi didalam samudra merah,

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usah adalah dengan melakukan

rekontruksi batasan - batasan pasar di dalam usaha loenpia. Berikut ini adalah

hasil dari analisa kerangka enam jalan untuk mengamati batasan – batasan pasar

dan peluang apa saja yang ada di dalam usaha loenpia di Kota Semarang.

1. Mencermati Indusri Alternatif

Industri alternatif yang terdapat pada usaha loenpia ini sendiri adalah

penjual makanan - makanan lainnya. Salah satu contohnya adalah penjual

makanan khas Kota Semarang lainnya yaitu wingko babat dan bandeng presto

atau makanan lainnya seperti martabak, kue pukis, kue terang bulan atau kue cubit.

Semua produsen - produsen tersebut selalu melakukan inovasi baru baik dari segi

rasa maupun isian dari produk - produknya, seperti produsen kue cubit yang ada



69

di Kota Semarang ini telah melakukan inovasi dari segi isian dengan menawarkan

isian baru dengan menggunakan buah - buahan seperti nangka, pisang ataupun

duren. Dengan mencermati indutri alternatif tersebut pemilik Loenpia Mataram

481 dapat melihat peluang baru dengan meniru rasa makanan baru apa yang tren

saat ini dan diminati oleh konsumen dengan menciptakan isian atau rasa loenpia

baru yang sesuai dengan minat konsumen.

2. Mencermati Kelompok - Kelompok Strategis dalam Industri

Kelompok strategis yang dimaksud dalam industri ini adalah kelompok

strategis yang mengejar tujuan dan strategi yang sama dengan pesaing -

pesaingnya. Pemilik usaha Loenpia Mataram 481 mengatakan bahwa yang

menjadi pesaingnya adalah Loenpia Mbak Lien dan Loenpia Gang Lombok.

Harga yang ditawarkan oleh masing - masing produsen loenpia di Kota Semarang

sangat bermacam Loenpia Mataram 481 menawarkan harga lumpianya Rp 11.000

sedangkan Loenpia Mbak Lien menawarkan harga lumpianya Rp 13.000 dan

Loenpia Gang Lombok Rp 12.000 tentunya kualitas rasa dari loenpia tersebut

tetap diperhatikan oleh ketiga produsen loenpia ini.

Oleh karena itu dengan mencermati kelompok - kelompok strategis di dalam

industri pemilik Loenpia Mataram 481 akan terbantu untuk mengetahui mengenai

kelebihan dan kelemahan dari segi apa saja yang dimiliki oleh pesaing -

pesaingnya. Dengan mengetahui kelemahan dari segi apa yang dimiliki oleh

pesaing - pesaingnya maka Loenpia Mataram 481 dapat memanfaatkan hal ini

untuk melihat peluang mengenai hal apa saja yang belum pernah ditawarkan oleh

pesaingnya tetapi sangat diinginkan oleh konsumen.
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3. Mencermati Rantai Pembeli

Di dalam mecermati rantai pembeli ini pelaku usaha harus mengetahui

terlebih dahulu dengan pasti mengenai siapa sasaran konsumen yang akan dituju

apakah konsumen akhir atau bukan konsumen akhir.

Dilihat dari konsumen yang membeli produk Loenpia Mataram 481 ini

terlihat dengan jelas bahwa rantai pembeli dari Loenpia Mataram 481 adalah

konsumen akhir karena konsumen membeli produk loenpia tersebut untuk

dikonsumsi pribadi atau untuk oleh - oleh. Peluang yang bisa didapatkan dengan

mencermati rantai pembeli ini adalah pemilik Loenpia Mataram 481 dapat

mengembangkan penjualan produk loenpianya dengan mengajak kerjasama

dengan pihak pembeli dari dalam kota atau luar kota sebagai mitranya dengan

mendirikan lokasi penjualan loenpia baru ditempat lain.

4. Mencermati Produk dan Jasa Pelengkap

Tahap keempat ini juga harus diperhatikan oleh para pelaku usaha karena

di dalam industri terdapat beberapa produk dan jasa pelengkap yang dapat

dijadikan peluang oleh pelaku usaha. Produk pelengkap produsen loenpia sendiri

adalah produk bahan baku yang digunakan selama proses pembuatan produk

loenpia dilakukan. Selain itu jasa pelengkap produsen loenpia sendiri adalah jasa

pengiriman yaitu travel dan pembuat kemasan dos atau besek yang digunakan

untuk mengemas loenpia saat dijual ke konsumen. Peluang yang bisa didapatkan

dari mencermati produk dan jasa pelengkap ini adalah pemilik Loenpia Mataram

481 bisa melakukan kerjasama menawarkan produknya dengan produsen
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minuman atau manakan untuk dijadikan satu paket dalam penjualan produk

loenpianya.

5. Mencermati Daya Tarik Emosional dan Fungsional

Produk yang dijual oleh produsen loenpia sendiri memiliki daya tarik

emosional bagi pembeli karena produsen loenpia menyediakan loenpianya tidak

hanya dijual untuk konsumsi pribadi saja tetapi produsen juga menjual produk

loenpianya agar dapat dijadikan oleh - oleh. Sedangkan yang menjadi daya tarik

fungsional produk loenpia adalah loenpia dulu digunakan oleh masyarakat

tionghoa untuk perayaan Ceng Bing yang berarti sebagai hidangan khas setelah

acara pembersihan makam leluhur. Peluang yang bisa didapatkan dengan

mencermati daya tarik emosional dan fungsional dari loenpia adalah pemilik

Loenpia Mataram 481 dapat meningkatkan daya tarik emosional pembeli dengan

menjadikan loenpia ini sebagai salah satu makanan diacara seperti arisan, atau

bisa juga dijadikan salah satu sajian makanan diacara pernikahan. Selain itu daya

tarik fungsional juga dapat ditingkatkan dengan tidak menjadikan loenpia sebagai

perayaan Ceng Bing saja tetapi dapat digunakan sebagai penikmat makanan

vegetarian dengan menciptakan loenpia isi sayuran seperti brokoli dan bayam.

6. Mencermati Waktu

Dalam usaha loenpia ini sendiri yang masih menjadi tren bagi konsumen

adalah konsumen masih menjadikan loenpia ini sebagai makanan untuk konsumsi

pribadi ataupun digunakan sebagai makanan oleh - oleh. Peluang yang bisa

didapatkan dengan mencermati waktu ini adalah pemilik usaha Loenpia Mataram

481 dapat memberikan paketan harga khusus mengenai konsumen yang akan
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melakukan pesanan loenpia untu acara - acara seperti arisan atau nikahan dengan

memberikan paketan harga khusus ini maka pemilik Lumpia Mataram 481 dapat

menerima pesanan lebih besar.

4.3.3 Kerangka Kerja Empat Langkah

Tahap terakhir ini membantu pelaku usaha untuk melakukan rekontruksi

elemen – elemen nilai bagi pembeli dengan melakukan analisis kerangka kerja

empat langkah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat memberikan

nilai lebih bagi konsumen. Berikut adalah hasil analisis kerangka kerja empat

langkah untuk Loenpia Mataram 481, antara lain :

1) Hapuskan

Pada tahap ini hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha adalah

menghapuskan faktor – faktor persaingan apa saja yang ada di dalam ajang

persaingan saat ini. Hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha sebelum

menghapus faktor – faktor yang terdapat di dalam ajang persaingan adalah pelaku

usaha harus mengetahui terlebih dahulu apakah terdapat faktor persaingan yang

selama ini hanya mengurangi nilai atau tidak memiliki nilai lagi. Di dalam

persaingan yang terjadi antar produsen loenpia di Kota Semarang sendiri saat ini

tidak ada faktor – faktor yang perlu dihapuskan karena semua faktor – faktor

persaingan yang terdapat di dalam usaha lumpia ini sangat penting dan

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk lumpia.

Berdasarkan hasil analisis tersebut jika produsen memaksa menghapuskan

salah satu faktor persaingan yang ada di dalam persaingan usaha loenpia saat ini

maka hal ini justru akan memberikan kerugian dan akan memperburuk kinerja



73

bagi produsen loenpia. Contohnya adalah jika pemilik Loenpia Mataram 481

menghapuskan pelayanan free delivery dan kemasan dengan dus maka hal ini

justru akan memberikan kerugian bagi kinerja Loenpia Mataram 481 karena

konsumen pasti akan beralih ke produsen lainnya jika pelayanan free delivery

order dan kemasan dengan dus tersebut dihapuskan.

2) Kurangi

Pada tahap ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha adalah

mengurangi faktor – faktor yang selama ini dianggap tidak memberikan manfaat

bagi pelaku usaha. Dengan mengetahui faktor – faktor apa saja yang perlu

dihapuskan di dalam persaingan pelaku usaha dapat menekankan struktur biaya

yang selama ini hanya memberikan kerugian saja.

Dalam persaingan yang terjadi antar produsen lumpia di Kota Semarang

ini tidak ada faktor – faktor persaingan yang perlu dikurangi karena faktor –

faktor persaingan yang terdapat di dalam persaingan usaha loenpia ini berperan

penting. Contohnya adalah jika pemilik Loenpia Mataram 481 mengurangi

faktor – faktor yang dijadikan ajang persaingan seperti mengurangi kualitas rasa,

pelayanan dan kemasannya maka hal ini justru akan memberikan kerugian bagi

aktivitas usaha Loenpia Mataram 481. Karena jika pemilik mengurangi faktor –

faktor persaingan tersebut konsumen akan tidak puas dengan kinerja usaha

Loenpia Mataram 481 sehingga tingkat pembelian konsumen akan berkurang dan

hal ini akan berdampak buruk bagi usaha Loenpia Mataram 481.
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3) Tingkatkan

Pada tahap ketiga ini pelaku usaha harus memperhatikan mengenai hal

apa saja yang perlu ditingkatkan dari faktor – faktor yang dijadikan ajang

persaingan selama ini di dalam usaha loenpia. Dengan meningkatkan faktor –

faktor yang dijadikan ajang persaingan maka pelaku usaha dapat meningkatkan

nilai lebih bagi pembeli. Berikut ini adalah hasil analisis faktor – faktor

persaingana yang perlu ditingkatkan oleh pemilik Loenpia Mataram 481 antara

lain :

a. Meningkatkan kemasan Loenpia

Kemasan menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh

pelaku usaha saat ini karena jika kemasan yang digunakan menggunakan

kualitas yang baik maka produk tersebut akan terjamin keamanannya. Kemasan

yang perlu ditingkatkan adalah membuat kemasan dengan teknik vacum dan

berbagai ukuran kemasan dari kecil hingga besar. Kemasan dengan teknik

vacum ini dapat menjaga produk saat melakukan pengiriman ke luar kota karena

kemasan vacum memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan

kemasan biasa. Dengan meningkatkan kemasannya maka pemilik Loenpia

Mataram 481 dapat memberikan jaminan bagi konsumennya yang ada di luar

kota bahwa produknya tetap terjaga kualitasnya. Teknik pengemasan vacum ini

digunakan untuk mengurangi kadar oksigen sehingga hal ini dapat membatasi

pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga kualiatas makanan dapat terjaga

selama menggunakan teknik kemasan vacum ini.
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b. Meningkatkan pelayanan

Pelayanan menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh

pelaku usaha karena dengan memberikan pelayanan yang maksimal maka

konsumen akan puas dengan apa yang telah diberikan oleh pelaku usaha

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen dan karyawan

Loenpia Mataram 481 saat ini ada beberapa pelayanan yang perlu untuk

ditingkatkan oleh pemilik Loenpia Mataram 481. Pelayanan yang perlu

ditingkatkan oleh pemilik Loenpia Mataram 481 tersebut antara lain adalah :

menyediakan air mineral gratis bagi konsumen dalam kemasan gelas, lalu

terakhir adalah layanan mengantar loenpia gratis ke konsumen dengan

memberlakukan jangkauan area dan memberikan sovenir bagi konsumen yang

membeli Loenpia Mataram 481 seperti gantungan kunci berbentuk. Dengan

meningkatkan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen tersebut maka pemilik

Loenpia Mataram 481 dapat meningkatkan kinerja usahanya dan hal lain yang

didapatkan adalah pemilik Loenpia Mataram 481 dapat memberikan nilai lebih

bagi konsumennya.

4) Ciptakan

Pada tahap terakhir di dalam kerangka kerja empat langkah ini hal yang

perlu diperhatikan oleh pelaku usaha adalah menciptakan faktor – faktor yang

dijadikan ajang persaingan. Tahap ini sendiri mengharuskan pelaku usaha untuk

menciptakan faktor – faktor baru yang belum pernah ditawarkan oleh pelaku

usaha lainnya tetapi dinginkan oleh pasar. Dengan menciptakan faktor – faktor



76

baru tersebut maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai baru bagi konsumen.

Faktor baru yang perlu diciptakan oleh pemilik Loenpia Mataram 481 adalah :

a. Membuat loenpia dengan isian baru

Pemilik dari Loenpia Mataram 481 dapat menciptakan faktor baru dari ajang

persaingan yang ada dengan menciptakan loenpia dengan isian baru yaitu

loenpia dengan isian sayuran, ikan bandeng dan daging bebek. Dengan

menciptakan faktor baru ini pemilik usaha Loenpia Mataram 481 akan

mendapatkan banyak manfaat apabila loenpia isian baru tersebut diciptakan.

Manfaat yang didapatkan dengan menciptakan loenpia dengan isian baru

tersebut adalah pemilik Loenpia Mataram 481 dapat meningkatkan nilai baru

bagi konsumennya karena rasa tersebut belum ditawarkan oleh pesaing,

sehingga tidak hanya meningkatkan nilai baru bagi pembeli saja tetapi

keberlangsungan aktivitas penjualan produk loenpianya pun juga akan

meningkat apabila faktor baru tersebut diciptakan.

Dari hasil uraian analisis kerangka kerja empat langkah diatas hal yang

perlu dilakukan selanjutnya adalah merangkum hasil kerangka kerja empat

langkah tersebut ke dalam tabel. Dengan merangkum hasil dari kerangka kerja

empat langkah tersebut maka pelaku usaha dapat terbantu untuk mengetahui

dengan pasti mengenai faktor – faktor apa saja yang perlu untuk dihapuskan,

dikurangi, ditingkatkan dan diciptakan selama berada di dalam ajang persaingan

tersebut.

Berikut ini adalah tabel yang berisi rangkuman mengenai hasil analisis

dari kerangka kerja empat langkah yang berkaitan dengan faktor – faktor
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persaingan apa saja yang perlu dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan dan

diciptakan oleh pemilik Loenpia Mataram 481.

Tabel 5

Hasil Rangkuman Analisis Kerangka Kerja Empat Langkah Loenpia Mataram 481

Dari tabel hasil rangkuman analisis kerangka kerja empat langkah Loenpia

Mataram 481 dapat diketahui bahwa di dalam kerangka kerja empat langkah

tersebut tidak ada faktor - faktor persaingan yang perlu untuk dihapuskan atau

dikurangi. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik Loenpia mataram

481 untuk keluar dari ajang persaingan yang terjadi di samudra merah berdasarkan

hasil kerangka kerja empat langkah diatas adalah pemilik loenpia mataram perlu

untuk meningkatkan kemasan serta pelayanannya, selain itu dari hasil kerangka

kerja empat langkah pemilik Loenpia Mataram 481 perlu untuk menciptakan

loenpia dengan isian baru yaitu isi sayuran, ikan bandeng dan daging bebek untuk

keluar dari persaingan yang terjadi di dalam samudra merah sehingga pemilik

Loenpia Mataram 481 dapat menciptakan strategi samudra biru.

Hapuskan Tingkatkan
Tidak ada faktor yang perlu dihapuskan. Faktor yang perlu ditingkatkan anatara lain:

1. Teknik vacum untuk kemasan dan membuat
berbagai ukuran kemasan.
2. Meningkatkan pelayanan dengan
- memberikan air mineral kemasan gelas gratis.
- memberikan free delivery order untuk
jangkauan area tertentu.
- memberikan souvenir seperti gantungan kunci
berbentuk loenpia.

Kurangi Ciptakan
Tidak ada faktor yang perlu dikurangi. 1. Membuat loenpia dengan rasa isian baru yaitu :

- - Loenpia dengan rasa atau isi sayuran.
- - Loenpia dengan rasa atau isi ikan bandeng.
- Loenpia dengan rasa atau isi daging bebek.
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