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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Obyek penelitian adalah Fiorella Clay yang memiliki alamat di Jalan Bukit 

Amarta nomor 4, Semarang. Fiorella Clay merupakan salah satu bisnis yang 

bergerak di bidang kesenian. Fiorella Clay didirikan oleh Zefania Angelina 

Santoso pada tahun 2014. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Pemilik Fiorella Clay berusia 23 tahun dan berjenis kelamin perempuan, 

statusnya belum menikah. Sedangkan pesaing berusia 33 tahun, berjenis kelamin 

perempuan dan berstatus sudah menikah. Pesaing yang bernama Helena 

Tampubolon dan memiliki usaha bernama Blessed Art ini sudah mendirikan usaha 

ini sejak 3 tahun yang lalu dan produk yang dijual hampir sama dengan Fiorella 

Clay yaitu hiasan dan aksesoris. Pesaing juga berjualan secara online sama dengan 

Fiorella Clay. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 10 orang konsumen Fiorella 

Clay dapat diperoleh gambaran umum responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan Pemilik Pesaing Konsumen 

1. Usia: 

a. < 30
 
tahun 

b. 30 – 40 tahun 

c. > 40 tahun 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

4 

1 

 Total 1 1 10 

2. Jenis Kelamin; 

a. Perempuan 

b. Laki – laki 

 

1 

 

1 

 

10 

 Total 1 1 10 

3. Pekerjaan 

a. Ibu Rumah Tangga 

b. Wiraswasta 

c. Karyawan 

d. Designer 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

3 

2 

2 

 Total 1 1 10 

4. Tingkat Pendidikan 

a. D3 

b. S1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

8 

 Total 1 1 10 

  

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar konsumen 

pada penelitian ini berusia <30 tahun yaitu ada 5 orang atau 50% dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 10 orang atau 100%, serta yang memiliki pekerjaan 

sebagai wiraswasta dan ibu rumah tangga memiliki kedudukan yang sama yaitu 

sebanyak 3 orang tiap masing-masing kategori atau 30% dan berpendidikan S1 

sebanyak 8 orang atau 80%. 
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4.3 Analisis 

4.3.1 Bahan Baku dan Produk  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan baku adalah clay yang 

belum diolah dan produk adalah produk Clay yang dijual kepada konsumen. 

Pengukuran untuk bahan baku adalah dengan ketersediaan bahan, perolehan 

bahan baku, dan kualitas bahan baku pada Fiorella Clay. Pengukuran untuk 

produk adalah pengetahuan konsumen tentang clay, keunikan produk yang 

dipasarkan, kesesuaian pesanan dengan produk jadi, serta mutu dari clay yang 

diproduksi. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 10 konsumen Fiorella Clay, 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Tanggapan Konsumen tentang Bahan Baku dan Produk  

        

Pernyataan Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Rata-rata Kategori 

  F S F S F S F S Skor   

Pengetahuan tentang Clay  0 0 6 18 4 8 0 0 2,60 Baik 

Mutu daru Clay yang 

diproduksi Fiorella Clay  6 24 4 12 0 0 0 0 3,60 Baik 

Keunikan produk yang  

dipasarkan 6 24 4 12 0 0 0 0 3,60 Baik 

Kesesuaian pesanan dengan 

produk jadi  6 24 4 12 0 0 0 0 3,60 Baik 

Rata2:                 3,35 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor 

 

Dari tabel 4.2. diketahui bahwa untuk nilai rata-rata jawaban responden 

adalah 3,35 dan termasuk dalam kategori baik. Artinya menurut responden dalam 

penelitian ini mutu dari clay yang diproduksi Fiorella Clay berkualitas baik, 

Fiorella Clay membuat produk yang unik dan produk yang dipesan sesuai dengan 

keinginan. Untuk pertanyaan pertama yaitu pengetahuan konsumen tentang Clay 
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termasuk kategori Baik dengan rata-rata sebesar 2,60 artinya konsumen cukup 

mengetahui tentang Clay. 

Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

pemilik dan pesaing dimana bahan baku dan produk clay yang digunakan untuk 

membuat produk berkualitas baik.  

Tabel 4.3. Ringkasan Wawancara Pemilik dan Pesaing  

Faktor Produk dan Bahan Baku 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Pesaing 

1 Apa saja produk yang 

dihasilkan oleh Fiorella 

Clay 

Produk yang dihasilkan oleh 

Fiorella Clay berupa 2D & 

3D Clay, gantungan kunci 

dan tas, scrapbook, kalung, 

gelang, aksesoris rambut 

(jepit) 

Hiasan, (frame, 3D, 

gantungan kunci) 

asessoris (pita, kalung, 

gelang) 

2 Produk apa yang 

biasanya banyak 

dipesan oleh 

konsumen? 

Produk yang biasanya 

dipesan oleh konsumen 

adalah gantungan kunci, 3D 

clay, dan jepit rambut 

Hiasan 3D 

3 Dalam pembuatan 

produk, apa bahan dasar 

yang digunakan? 

Bahan dasar yang digunakan 

adalah clay dalam bentuk 

kemasan jadi 

Ada  2 jenis: air dry clay 

dan baked clay 

4 Apakah sulit untuk 

memperoleh bahan 

dasar untuk pembuatan 

produk tersebut? 

Bahan dasar untuk pembuatan 

produk sangat mudah 

ditemukan karena 

menggunakan clay lokal dan 

impor yang mudah ditemukan 

di pasaran 

Iya karena barang dari 

korea dan german 

sehingga untuk proses 

pengiriman 

membutuhkan waktu 

lebih lama 

5 Bagaimana cara Anda 

untuk membedakan 

bahan baku clay yang 

baik dan yang buruk? 

Cara membedakan bahan 

baku clay yang baik dan yang 

buruk dengan cara melihat 

dari teksturnya. Tekstur clay 

yang baik adalah yang lentur 

dan mudah dibentuk 

sedangkan yang buruk sangat 

sulit dibentuk dan mudah 

retak 

Dilihat dari teksturnya 

6 Apakah produk yang 

Anda hasilkan sudah 

memenuhi permintaan 

Produk yang saya hasilkan 

sudah memenuhi dan sesuai 

permintaan konsumen 

Sudah  
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konsumen menurut 

Anda? 

7 Apakah Anda yakin 

dengan bahan baku 

yang Anda gunakan 

sekarang ini sudah 

berkualitas baik? Lalu 

apa yang membuat 

Anda yakin jika bahan 

baku yang Anda pakai 

sudah berkualitas baik? 

Sangat yakin bahwa bahan 

baku yang digunakan sudah 

berkualitas baik. Karena clay 

yang baik adalah clay yang 

bertekstur lentur saat diolah 

dan mudah dibentuk. Lokal 

atau impor tidak menjadi 

masalah karena yang 

terpenting adalah kualitas. 

Jika bahan baku berkualitas 

baik, maka produk yang 

sudah jadi pun juga akan 

bertekstur lembut saat 

disentuh. 

Yakin. Karena clay 

impor sudah teruji 

kualitasnya sebagai 

bahan baku yang baik. 

Oleh karena itu pesaing 

selalu menggunakan 

bahan baku impor dari 

korea atau german. Clay 

lokal juga banyak yang 

berkualitas baik, namun 

clay impor lebih mudah 

dibentuk dan teksturnya 

sangat lembut. Sehingga 

produk pun juga akan 

memiliki tekstur yang 

lembut. Terbiasa 

mengolah clay impor 

membuat pesaing sulit 

jika mengolah produk 

dengan clay lokal. 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka analisis VRIO dari bahan baku dan 

produk adalah sebagai berikut: 

a. Value : Fiorella Clay dapat menyesuaikan permintaan konsumen dalam 

pemilihan bahan baku sehingga konsumen dibebaskan untuk memilih akan 

menggunakan clay lokal atau clay impor dalam proses pembuatan 

produknya. Fiorella Clay juga menyediakan produk yang lebih unik dan 

bervariasi sehingga konsumen lebih memilih Fiorella Clay untuk membeli 

produk. Sehingga dikatakan “Yes” karena memiliki value lebih baik 

daripada pesaing. 

b. Rare : Fiorella Clay menggunakan bahan baku clay yang  mudah ditemui 

di pasaran (online), sedangkan untuk pesaing menggunakan bahan baku 
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clay impor yang sulit dicari di pasaran karena barang dari korea dan 

german sehingga untuk proses pengiriman membutuhkan waktu lebih 

lama. Jawaban diantara keduanya berbeda. Fiorella Clay memiliki produk 

yang hampir sama dengan pesaing, namun pesaing tidak menjual produk 

aksesoris rambut. Fiorella Clay menjual produk yaitu 2D & 3D Clay, 

gantungan kunci dan tas, scrapbook, kalung, gelang, aksesoris rambut 

(jepit). Sedangkan untuk pesaing dari tabel 4.3. diketahui bahwa produk 

yang dihasilkan adalah Hiasan, (frame, 3D, gantungan kunci) asessoris 

(pita, kalung, gelang). Dengan demikian dikatakan bahwa Fiorella Clay 

lebih “rare” dibandingkan pesaing, karena produk yang dijual lebih 

lengkap. Sehingga dikatakan “Yes” karena memiliki rare yang lebih baik 

daripada pesaing. 

c. Imitability : Bahan baku yang digunakan mudah ditiru karena clay lokal 

sangat mudah dicari di pasaran. Sedangkan Fiorella Clay sulit untuk 

mencari bahan baku clay impor karena lebih sering menggunakan clay 

lokal dan clay impor dari Fiorella Clay masih sangat mudah untuk bisa 

ditemukan di pasaran. Produk yang dijual Fiorella Clay mudah ditiru oleh 

pesaing, karena pesaing juga memiliki keahlian untuk membuat produk 

tersebut. Hal ini terbukti dari lama berdirinya usaha. Pesaing sudah 

mempunyai pengalaman dalam pengolahan clay selama 3 tahun sedangkan 

Fiorella Clay baru 2 tahun. Sehingga dengan demikian “Yes” karena tidak 

memiliki imitability yang lebih baik dari pesaing. 
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d. Organize : Tekstur bahan baku tidak jauh berbeda. Produk yang dijual 

juga hampir sama. Dengan demikian “organize” Fiorella Clay tidak 

memiliki kelebihan dibandingkan pesaing. Sehingga dikatakan “No” 

karena tidak memiliki organize yang lebih baik. 

 

4.3.2 Proses Produksi 

  Proses produksi yaitu proses pengubahan baku menjadi barang jadi. Hal 

ini diukur dengan ketelitian dalam pengolahan clay, dan pembuatan kemasan yang 

menarik. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 10 konsumen diperoleh  hasil 

sebagai berikut: 

Tabel  4.4. Tanggapan Konsumen akan Proses Produksi 

        

Pernyataan Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Rata-rata Kategori 

  F S F S F S F S Skor   

Ketelitian dalam 

pengolahan clay 9 36 1 3 0 0 0 0 3,90 Baik 

Pembuatan kemasan yang 

menarik  2 8 8 24 0 0 0 0 3,20 Baik 

Rata2:                 3,55 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban responden 

adalah sebesar 3,55 dan termasuk dalam kategori baik. Artinya menurut 

responden, produk Fiorella Clay memuaskan konsumen dan kemasan yang 

diberikan menarik.  
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Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik dan pesaing diketahui 

bahwa selama ini pemilik teliti dalam mengolah clay sehingga hasil yang 

dihasilkan memuaskan konsumen, dan pesaing juga demikian. Namun untuk 

pembuatan kemasan diketahui bahwa pesaing kurang memperhatikan kemasan 

dan lebih fokus kepada produk saja, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Fiorella 

Clay memiliki kelebihan dibandingkan pesaing. 

 

Tabel 4.5. Ringkasan Wawancara Pemilik dan Pesaing tentang  

Faktor Proses Produksi 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Pesaing 

1 Hal apa saja yang perlu 

diperhatikan dalam 

pengolahan bahan baku 

clay menjadi produk 

jadi? 

Hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengolahan clay yang 

pertama adalah ketelitian 

dalam pengolahan bahan 

baku clay menjadi produk 

jadi karena hampir sebagian 

besar proses pengolahan 

menggunakan handmade 

sehingga harus lebih teliti 

dalam proses pembuatan lalu 

kemudian suhu ruangan, jika 

suhu terlalu dingin maka 

bahan clay akan cepat 

mengering, dan hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah 

media/alat yang akan 

digunakan harus diperhatikan 

betul ukuran dari medianya 

agar tidak salah dalam 

membuat 

1. Temperatur cuaca 

2. Media yang akan 

digunakan 

3. Ketelitian pada 

setiap detailnya 

 

2 Apa saja kesulitan-

kesulitan yang Anda 

temui dalam proses 

produksi? 

Kesulitan yang ditemui saat 

proses produksi adalah ketika 

mencari ide dalam membuat 

produk, sulitnya 

mengarahkan karyawan 

dalam proses produksi 

Mencari  ide atau konsep 
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3 Apakah peran media 

atau alat yang 

digunakan sangat 

berguna dalam 

pengolahan produk? 

Sangat berguna karena 

dengan media atau alat 

tersebut, maka dapat 

diperoleh detail yang 

sempurna dalam pengolahan 

produk. 

Berguna sekali karena 

dengan media atau alat 

tersebut maka produk 

yang dihasilkan juga 

akan semakin terlihat 

keasliannya. 

4 Strategi apa saja yang 

Anda lakukan dalam 

proses produksi agar 

barang Anda dapat 

terlihat bagus di mata 

konsumen? 

Biasanya memberikan 

kemasan misalnya 

menggunakan kotak acrylic 

dengan disertai logo usaha. 

Hal tersebut sudah cukup 

membuat konsumen melirik 

produk yang nantinya akan 

dijual oleh Fiorella Clay 

Memperhatikan setiap 

detail yang diminta 

konsumen 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

 Analisis VRIO dari proses produksi adalah sebagai berikut: 

a. Value : Ketelitian dalam pengolahan clay dapat mendukung jalannya 

usaha, sehingga dengan demikian dikatakan “No” karena memiliki value 

yang sama baiknya dengan pesaing.  Menurut pemilik, hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengolahan clay yang pertama adalah ketelitian dalam 

pengolahan bahan baku, suhu ruangan, jika suhu terlalu dingin maka 

bahan clay akan cepat mengering, dan hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah media/alat yang akan digunakan harus diperhatikan betul ukuran 

dari medianya agar tidak salah dalam membuat. Sedangkan menurut 

pesaing adalah ketelitian, temperatur dan media yang akan digunakan. 

b. Rare : Fiorella Clay tidak hanya memperhatikan produk, tetapi juga 

kemasan yang digunakan untuk mengemas produk tersebut. Sehingga 

dikatakan “Yes” karena memiliki “rare” yang lebih baik daripada pesaing. 
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Menurut pemilik kemasannya harus diperhatikan, sedangkan pesaing tidak 

terlalu memperhatikannya. 

c. Imitability : Teknik dalam pembuatan clay mudah ditiru pesaing karena 

cara pembuatan produk yang sama yaitu tergantung suhu ruangan dan 

media atau alat yang digunakan untuk pengolahan bahan baku. Sehingga 

dikatakan “Yes” karena memiliki “imitability” yang sama dengan pesaing. 

d. Organize : Fiorella Clay memberikan hasil yang lebih menarik daripada 

pesaing karena produk yang dihasilkan diberikan kemasan yang lebih baik 

daripada pesaing. Sehingga dikatakan “Yes” karena memiliki “organize” 

yang lebih baik daripada pesaing. Sedangkan pesaing tidak begitu 

memperhatikan kemasan. 

 

4.3.3 Promosi 

Promosi yaitu bagaimana cara Fiorella Clay memasarkan produknya. Hal 

ini diukur dengan keaktifan dan keinovatifan Fiorella Clay memasarkan 

produknya secara online. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 10 

konsumen diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Tanggapan Konsumen akan Promosi 

        

Pernyataan Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Rata-rata Kategori 

Penggunaan media sosial 

untuk memasarkan 

produk 3 12 7 21 0 0 0 0 3,30 Baik 

Cara yang inovatif untuk 

pemasaran produk 0 0 9 27 1 2 0 0 2,90 Buruk 

Rata2:                 3,00 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban responden 

adalah sebesar 3,00 dan termasuk dalam kategori baik. Artinya menurut 

responden, cara promosi Fiorella Clay aktif dan inovatif.   

Hal ini juga didukung dari hasil   wawancara dengan pemilik dan pesaing 

diketahui bahwa pemilik dan pesaing sama-sama melakukan promosinya secara 

online, tetapi pemilik Fiorella Clay saat ini juga telah mengikuti beberapa bazaar 

yang diadakan di Semarang.  

Tabel 4.7. Ringkasan Wawancara Pemilik dan Pesaing  

tentang Faktor Promosi 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Pesaing 

1 Saya dengar Anda 

belum membuka outlet 

untuk menjual produk 

Anda. Lantas apa yang 

Anda lakukan untuk 

memasarkan produk 

Anda? 

Selama ini yang saya lakukan 

untuk memasarkan produk 

saya adalah melalui media 

online dan bazaar 

Dari teman, sosial media 

2 Seberapa besar 

pentingnya media sosial 

bagi kemajuan usaha 

Anda? 

Sangat penting, karena 

kemajuan usaha saya dapat 

seperti sekarang ini semua 

adalah melalui teknologi, 

karena pemasaran saya hanya 

melalui media sosial 

Instagram, dan ternyata 

media sosial ini sangat 

membantu saya dalam 

berbisnis, hampir 80% 

pesanan yang saya dapatkan 

melalui media sosial 

Instagram 

Penting sekali 

3 Bagaimana biasanya 

cara yang Anda 

gunakan untuk 

mempromosikan 

produk Anda di media 

sosial? 

Di sini kemasan sangat 

berperan penting karena 

produk akan menjadi lebih 

indah dilihat konsumen jika 

menggunakan kemasan. 

Biasanya dengan cara menge-

post foto produk jadi beserta 

Menge-post foto produk 

yang akan dijual ke 

konsumen sehingga 

terlihat menarik di mata 

konsumen 
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kemasannya dari berbagai sisi 

sehingga konsumen dapat 

melihat keindahan produk 

dan kemasannya dari tampak 

depan, belakang, kiri ataupun 

kanan dan tentu saja hasil 

foto dengan barang yang 

terjual ke konsumen harus 

sama persis seperti yang 

dilhat konsumen di foto 

tersebut. Dan juga tidak lupa 

untuk memberikan logo usaha 

di dalam foto tersebut 

sehingga konsumen dapat 

terus mengingat nama 

Fiorella Clay. 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Analisis VRIO dari promosi adalah sebagai berikut: 

a. Value : Kreatifitas dalam mempromosikan produk membuat Fiorella Clay 

memiliki nilai tersendiri bagi konsumennya. Misalnya Fiorella Clay 

memberikan gambar logo perusahaan dalam mempromosikan produknya 

di media sosial sehingga itu merupakan nilai tersendiri karena konsumen 

akan mudah mengerti nama dari Fiorella Clay sendiri. Sedangkan pesaing 

tidak memberikan logo perusahaan sehingga itu dapat menjadi hambatan 

dalam menarik konsumen. Sehingga dikatakan “Yes” karena Fiorella Clay 

memiliki value lebih baik daripada pesaing. 

b. Rare : Fiorella Clay tidak hanya mempromosikan produknya lewat 

media sosial dan hanya dari mulut ke mulut saja tetapi Fiorella Clay sangat 

aktif dalam mempromosikan produknya lewat bazar sehingga konsumen 

dapat melihat langsung hasil karya yang dibuat oleh Fiorella Clay.  
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Promosi ini menurut pemilik sangat penting, karena kemajuan usahanya 

dapat seperti sekarang ini semua adalah melalui teknologi, karena 

pemasaran hanya melalui media sosial Instagram, dan ternyata media 

sosial ini sangat membantu dalam berbisnis, hampir 80% pesanan yang 

didapatkan melalui media sosial Instagram. Sedangkan pesaing hanya 

mempromosikan produknya hanya lewat media sosial dan dari mulut ke 

mulut saja sehingga dikatakan “Yes” karena Fiorella Clay memiliki rare 

lebih baik daripada pesaing. 

c. Imitability : Promosi yang dilakukan Fiorella Clay sulit ditiru karena 

Fiorella Clay menggunakan bazaar juga sebagai media promosi. 

Sedangkan pesaing hanya dari media sosial dan dari mulut ke mulut. 

Sehingga dengan demikian dikatakan “No” karena tidak memiliki 

imitability yang lebih baik dari pesaing. 

d. Organize : Fiorella Clay selalu memberikan promosi yang menarik dan 

kreatif bagi para konsumennya. Sehingga dengan demikian dikatakan 

“Yes” karena memiliki organize yang lebih baik daripada pesaing. 

 

4.3.4 Pelayanan 

Pelayanan yang dimaksud adalah jenis pelayanan dari Fiorella Clay. Hal 

ini dapat dilihat dari keramahan pemilik dalam melayani pelanggan dan respon 

cepat kebutuhan mendesak konsumen. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 10 

konsumen diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.8. Tangapan Konsumen akan Pelayanan 

        

Pernyataan Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Rata-rata Kategori 

  F S F S F S F S Skor   

Keramahan pemilik 

dalam melayani 

pelanggan  7 28 3 9 0 0 0 0 3,70 Baik 

Respon cepat 

kebutuhan 4 16 6 18 0 0 0 0 3,40 Baik 

Keperluan mendesak 

konsumen 4 16 6 18 0 0 0 0 3,40 Baik 

Rata2:                 3,50 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata jawaban 

responden adalah 3,50 yang termasuk dalam kategori “Baik”. Jadi responden 

berpendapat bahwa pihak Fiorella Clay sangat ramah dalam melayani konsumen, 

dapat memenuhi kebutuhan mendesak konsumen dan sangat tanggap dalam 

menganggapi komplain dan dalam penerimaan order.  

Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara dengan pemilik dimana pemilik 

sangat ramah dalam melayani pelanggan begitu juga dengan pesaing. 

  Tabel 4.9. Ringkasan Wawancara Pemilik dan Pesaing  

tentang Faktor Pelayanan 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Pesaing 

1 Adakah konsumen yang 

meng-komplain produk 

buatan Anda? Apakah 

intensitasnya sering 

atau sangat jarang? 

Konsumen ada yang pernah 

mengkomplain produk buatan 

saya, tetapi sangatlah jarang 

Ada, saat konsumen 

terima ada yang warna 

tidak sesuai 

2 Pelayanan seperti apa 

yang Anda berikan 

kepada konsumen 

ketika mereka 

melakukan pembelian 

atau melakukan 

Pelayanan yang saya berikan 

pada saat konsumen membeli 

produk saya adalah dengan 

cara melayaninya melalui 

percakapan online (chatting), 

lalu mereka setiap pesanan 

Jelaskan kelebihan dan 

kekurangan produk 

sebelum mereka membeli  

Saat konsumen 

complain: jika kesalahan 

dari pihak luar 
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complain? mereka dan mengulangi 

pesanan mereka, ketika 

pembeli telah membenarkan 

pesanan mereka saya akan 

meminta identitas pembeli 

untuk proses pengiriman, lalu 

saya akan meminta mereka 

untuk membayar terlebih 

dahulu dengan cara transfer, 

setelah mereka melakukan 

pembayaran maka produk 

akan langsung saya proses. 

Pelayanan yang saya berikan 

pada saat konsumen 

mengkomplain produk saya 

adalah dengan meminta maaf 

terlebih dahulu lalu 

menanyakan apa kerusakan 

atau ketidaksesuaian mereka 

dengan pesanannya, lalu saya 

meminta mereka untuk 

mengambil gambar (foto) 

produk tersebut. Jika produk 

tersebut mengalami 

kerusakan saya akan 

memberikan solusi untuk 

membenarkan produk 

tersebut yaitu dengan cara 

diberi lem pada bagian yang 

lepas. Jika produk tersebut 

tidak sesuai dengan pesanan 

saya akan menawarkan 

beberapa alternatif yaitu yang 

pertama dengan cara 

menanyakan apakah mereka 

masih berkenan dengan 

produk seperti itu jika tidak 

saya akan meminta mereka 

untuk mengirim kembali 

produk tersebut ke tempat 

saya dengan ongkos kirim 

saya tanggung dan 

membuatkan sesuai pesanan 

mereka, dan alternatif kedua 

adalah dengan 

mengembalikan sedikit uang 

(pengiriman) maka cari 

solusinya. Jika kesalahan 

dari saya coba diperbaiki 

selagi bisa diperbaiki 
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sebagai simbol permintaan 

maaf saya kepada konsumen 

3 Bagaimana cara Anda 

jika ada konsumen yang 

ingin memesan produk 

namun dalam jangka 

waktu yang terlalu 

singkat atau konsumen 

membutuhkan produk 

Anda untuk keperluan 

mendesak? 

Menerima jika masih 

memungkinkan untuk 

membuatnya (dari proses 

produksi sampai 

pengeringan) 

Jika masih bisa saya 

lakukan akan saya terima 

dengan konsekwensi 

Konsumen bayar lebih , 

jika saya ga mampu 

mengerjakannya, saya 

akan tolak baik-baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Berdasarkan uraian tersebut,maka analisis VRIO dari pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Value : Fiorella Clay dapat memenuhi seluruh complain dari konsumennya 

tanpa harus ada penambahan biaya sedangkan pesaing akan memperbaiki 

produk yang dikomplain konsumen dengan penambahan biaya. Sehingga 

dengan demikian dikatakan “Yes” karena memiliki value lebih baik 

daripada pesaing. Hal ini dilakukan Fiorella Clay karena complain yang 

diberikan konsumen ke pemilik adalah kesalahan pemilik sendiri sehingga 

pemilik tidak memberikan penambahan biaya ke konsumen dalam masalah 

complain hasil produk yang kurang memuaskan konsumen. 

b. Rare : Pemilik menanggapi complain dengan cepat serta bersedia untuk 

menerima complain produk yang tidak sesuai dengan permintaan 

konsumen. Pesaing pun juga melakukan hal yang sama seperti Fiorella 

Clay. Sehingga dengan demikian dikatakan “No” karena tidak memiliki 

rare lebih baik daripada pesaing. 



44 
 

c. Imitability : Pelayanan yang diberikan mudah untuk ditiru, karena bersifat 

umum yaitu ramah dalam menanggapi konsumen. Menurut pemilik, 

pelayanan yang diberikan pada saat konsumen mengkomplain produk saya 

adalah dengan meminta maaf terlebih dahulu lalu menanyakan apa 

kerusakan atau ketidaksesuaian dengan pesanannya, lalu meminta 

konsumen untuk mengambil gambar (foto) produk tersebut. Jika produk 

tersebut mengalami kerusakan maka pemilik akan memberikan solusi 

untuk membenarkan produk tersebut yaitu dengan cara diberi lem pada 

bagian yang lepas. Jika produk tersebut tidak sesuai dengan pesanan maka 

pemilik akan menawarkan beberapa alternatif yaitu yang pertama dengan 

cara menanyakan apakah konsumen masih berkenan dengan produk 

seperti itu jika tidak pemilik akan meminta mereka untuk mengirim 

kembali produk tersebut ke tempatnya dengan ongkos kirim saya tanggung 

dan membuatkan sesuai pesanan mereka, dan alternatif kedua adalah 

dengan mengembalikan sedikit uang sebagai simbol permintaan maaf  

kepada konsumen. Sedangkan menurut pesaing, saat konsumen komplain, 

jika kesalahan dari pihak luar (pengiriman) maka cari solusinya, jika 

kesalahan dari pihak dalam coba diperbaiki selagi bisa diperbaiki.  

Sehingga dengan demikian dikatakan “Yes” karena tidak memiliki 

imitability lebih baik dari pesaing.  

d. Organize : Fiorella Clay tetap memberikan yang terbaik untuk para 

konsumennya. Begitu juga dengan pesaing. Hal ini juga didukung dari 
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hasil wawancara pemilik dan pesaing pada tabel 4.9. Sehingga dikatakan 

“No” karena tidak memiliki organize lebih baik dari pesaing. 

 

4.3.5 Supplier 

    Supplier yang dimaksud adalah jumlah supplier atau pemasok bahan baku 

Fiorella Clay. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara supplier dengan pemilik 

serta penerimaan bahan baku yang tepat waktu. Dari hasil wawancara dengan 

pemilik dapat diketahui bahwa hubungan pemilik dengan supplier berjalan baik 

hingga sekarang ini. Dan ketepatan waktu dalam pengiriman bahan baku sangat 

baik.  

Tabel 4.10. Ringkasan Wawancara Pemilik dan Pesaing tentang  

Faktor supplier 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Pesaing 

1 Berapa jumlah supplier 

yang Anda miliki 

sekarang? 

Supplier yang saya miliki 

sekarang ada tiga 

Dua 

2 Apakah sampai 

sekarang Anda masih 

memesan bahan baku 

clay pada supplier-

supplier Anda tersebut? 

Iya, supplier tersebut masih 

menjadi supplier saya sampai 

saat ini 

Iya 

3 Apakah ada hambatan 

untuk pemesanan bahan 

baku dari supplier 

Anda? 

Hambatannya ada, seperti 

warna yang dipesan kosong, 

bahan baku clay rusak 

Ada. terkadang barang 

yang diinginkan tidak 

tersedia, terkadang biaya 

pengiriman (shipment) 

terlalu naik 

harganya(menyesuaikan 

dollar) 

4 Pernahkah supplier 

terlambat dalam 

pengiriman bahan baku 

Pernah. Sebenarnya supplier 

banyak sekali namun memilih 

yang cocok untuk di ajak 

Sering sekali. Clay impor 

sangat sulit untuk dicari. 

Sehingga supplier sendiri 
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atau bahan baku yang 

dipesan datang tidak 

tepat waktu? 

bekerja sama. Dan 3 supplier 

yang menurut pemilik cocok 

di ajak bekerja sama sampai 

saat ini. Dan 3 supplier ini 

jarang sekali terlambat dalalm 

proses pengiriman. 

sering tidak tepat waktu 

untuk pengiriman bahan 

baku. Dua supplier yang 

dimiliki pesaing ini yang 

paling cepat dalam 

pengiriman bahan baku. 

Meskipun terkadang 

masih sering terlambat 

dalam pengiriman. 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka analisis VRIO dari supplier adalah sebagai 

berikut: 

a. Value : hubungan baik antara supplier dengan pemilik dapat menjadi nilai 

tambah bagi Fiorella Clay. Hubungan yang baik antara pemilik dengan 

supplier membuat proses produksi di Fiorella Clay menjadi lebih lancar. 

Sehingga produk yang dipesan oleh konsumen dapat segera diproses oleh 

Fiorella Clay. Jumlah suppliernya 3 dan pesaing hanya 2. Dengan 

demikian dikatakan “Yes” karena memiliki value lebih baik daripada 

pesaing. 

b. Rare : Penerimaan bahan baku dari supplier yang tepat waktu 

menyebabkan Fiorella Clay dapat dengan lebih mudah dan lebih cepat 

untuk berproduksi. Sedangkan pesaing akan menjadi lambat dalam 

memproduksi clay karena bahan baku impor yang sering terlambat 

pengiriman bahan bakunya Dengan demikian dikatakan “Yes” karena 

memiliki rare lebih baik daripada pesaing. 
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c. Imitability : Pemilik memiliki 3 supplier yang memproduksi clay lokal dan 

impor sehingga bahan baku clay yang digunakan oleh Fiorella Clay 

menjadi lebih bervariasi sedangkan pesaing hanya memiliki 2 pesaing 

yang hanya menyediakan clay impor. Namun untuk mendapatkan clay 

lokal sangat mudah sekali. Sehingga dikatakan “Yes” karena tidak 

memiliki imitability lebih baik daripada pesaing. Pesaing dapat dengan 

mudah menemukan supplier clay lokal karena clay lokal sangat mudah 

ditemukan di pasaran. 

d. Organize : Fiorella Clay terus menjaga hubungan baik dengan supplier. 

Begitu juga dengan pesaing. Dengan demikian dikatakan “No” karena 

tidak memiliki organize lebih baik daripada pesaing. 

 

4.3.6 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia melihat aktivitas perusahaan dalam 

mempekerjakan SDM. Hal ini dapat diukur dengan hubungan pemilik dengan 

karyawan serta keterampilan atau keahlian yang dimiliki karyawan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pemilik diketahui bahwa hubungan pemilik dengan 

karyawan sangat baik. Fiorella Clay membantu karyawannya jika karyawan 

mengalami kesulitan dalam membuat produk. Sedangkan pesaing kurang 

memperhatikan karyawannya. Terbukti dari hasil wawancara dengan pesaing 

bahwa pesaing mengatakan jarak tempuh dari tempat tinggal karyawan hingga ke 

tempat produksi cukup jauh namun pesaing tidak memberikan upah tambahan 



48 
 

kepada karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa Fiorella Clay memiliki 

keunggulan dibandingkan pesaing.  

Keterampilan karyawan di Fiorella Clay sudah cukup baik karena pemilik 

Fiorella Clay sangat sabar dalam memberikan pelatihan bagi karyawan-

karyawannya. Sedangkan hasil wawancara dengan pesaing menunjukkan bahwa 

karyawan sudah ahli dalam mengelola clay. Hal ini menunjukkan pesaing justru 

memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan Fiorella Clay.  

Tabel 4.11. Ringkasan Wawancara Pemilik dan Pesaing 

No Pertanyaan Jawaban Pemilik Jawaban Pesaing 

1 Apakah Anda memiliki 

karyawan yang 

membantu usaha Anda 

ini? 

Saya memiliki 2 asisten yang 

membantu usaha saya ini 

Iya, ada 3 orang 

2 Apakah kinerja 

karyawan Anda cukup 

memuaskan bagi Anda? 

Cukup memuaskan, karena 

mereka selalu dalam 

pengawasan saya ketika 

mengerjakan pesanan 

Sangat memuaskan 

3 Kesulitan apa yang 

biasanya Anda hadapi 

dalam mempekerjakan 

karyawan? 

Kesulitan yang saya hadapi 

adalah hasil produk setiap 

asisten berbeda-beda, karena 

semua adalah hasil tangan 

dan tidak dapat disamakan 

Jarak tempuh dari rumah 

karyawan ke tempat kerja 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka analisis VRIO dari manajemen 

sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

a. Value : Kesabaran Fiorella Clay dalam melatih karyawannya membuat 

karyawan selalu merasa diperhatikan oleh pemilik. Sehingga dengan 
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demikian dikatakan “Yes” karena memiliki value lebih baik daripada 

pesaing. 

b. Rare : Asisten yang dimiliki Fiorella Clay ada 2 orang dan untuk 

pesaing ada 3 orang. Menurut pemilik Fiorella Clay asistennya kinerjanya 

cukup memuaskan karena selalu dalam pengawasan namun hasil 

pekerjaannya belum tentu memuaskan sedangkan pesaing berkata 

asistennya memiliki kinerja sangat memuaskan karena karyawan sudah 

lama bergelut di bidang clay. Sehingga dikatakan “No” karena tidak 

memiliki rare lebih baik daripada pesaing. 

c. Imitability : sistem manajemen sulit ditiru karena Fiorella Clay sangat 

memperhatikan kebutuhan karyawannya sedangkan pesaing tidak. Fiorella 

Clay lebih sabar dalam melatih karyawannya dalam proses produksi 

sedangkan pesaing tidak memperhatikan karyawannya karena tidak ada 

tambahan upah jika karyawan harus pulang dari tempat kerja ke rumahnya 

dengan jarak yang jauh. Sehingga dikatakan “No” karena memiliki 

imitability lebih baik daripada pesaing. 

d. Organize : Fiorella Clay terus memberikan pelatihan secara terus menerus 

agar karyawan menjadi lebih terampil. Pesaing juga akan memberikan 

pelatihan meskipun karyawan sudah cukup sering bergelut di bidang clay. 

Sehingga dikatakan “No” karena tidak memiliki organize lebih baik 

daripada pesaing. 
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4.4 Pembahasan 

Berikut ini adalah tabel pembahasan untuk VRIO pada Fiorella Clay: 

Tabel 4.12  Pembahasan VRIO pada Fiorella Clay 

Variabel Kerangka VRIO Implikasi 

Kompetitif Value Rare Imitability Organize 

Bahan Baku 

dan Produk 

Yes Yes Yes No Temporary 

Competitive 

Advantage 

Proses 

Produksi 

No Yes Yes Yes Sustained 

Competitive 

Advantage 

Promosi Yes Yes No Yes Temporary 

Competitive 

Advantage 

Pelayanan Yes No Yes No  Competitive 

    Parity 

Supplier Yes Yes Yes No Temporary 

Competitive 

Advantage 

Manajemen 

SDM 

Yes No No No Temporary 

Competitive 

Advantage 

  

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa untuk promosi termasuk dalam sustained 

competitive advantage yaitu bila sumber daya perusahaan memiliki empat kriteria 

(bernilai, unik, tidak dapat ditiru dan tidak dapat digantikan) maka perusahaan 
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dalam posisi memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sedangkan 

untuk bahan baku dan produk, supplier, proses produksi, dan manajemen SDM 

termasuk dalam temporary competitive advantage yaitu bila sumber daya 

perusahaan memiliki dua kriteria maka perusahaan dalam posisi memiliki daya 

saing sementara. Sedangkan pelayanan termasuk dalam competitive parity yaitu 

bila sumber daya perusahaan memiliki satu kriteria saja maka perusahaan 

memiliki kinerja yang seimbang dengan pesaingnya.  

Agar perusahaan berada pada sustained competitive advantage, maka beberapa 

cara dapat dilakukan antara lain: 

1. Mempromosikan produk dengan sistem produk bundling.  

Sistem produk bundling adalah strategi untuk menggabungkan beberapa 

produk menjadi satu paket penjualan dengan satu harga. Contohnya 

sebuah produk dengan warna dan motif yang sama digabungan menjadi 

satu paket walaupun fungsi produk tersebut berbeda. Produk tersebut dapat 

diset dengan kebutuhan pelanggan masa kini dan dengan motif mengikuti 

tren. Manfaat yang didapatkan oleh pelanggan dengan adanya produk 

bundling adalah pelanggan mendapatkan harga yang lebih murah 

dibandingkan jika membeli produk secara satuan. Dengan penerapan 

produk bundling terdapat beberapa manfaat, yaitu peluang pasar untuk 

meningkatkan laba, meningkatkan penjualan produk. Dengan skala 

ekonomis, produk bundling dapat berdampak pada penghematan biaya di 

sisi penawaran. Sebagai contoh, perusahaan dapat menghemat biaya 



52 
 

pengemasan dengan  bundling produk daripada harus memasarkan 

produknya secara terpisah. 

 

2. Memperkuat brand dengan cara mengikuti pameran-pameran. 

Mengikuti pameran-pameran yang sesuai dengan target pasar produk clay 

tersebut, sehingga dapat mengenalkan brand produk clay tersebut pada 

masyarakat luas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengikuti 

pameran, yaitu memilih stand pameran yang strategis (dekat dengan akses 

utama pada pameran tersebut), menjadikan stand tersebut semenarik 

mungkin sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memberikan harga 

khusus pada saat pameran tersebut berlangsung, menyiapkan produk-

produk dengan warna yang mencolok di depan stand, serta membagi 

brosur dan kartu nama kepada konsumen tersebut. Dengan mengikuti 

pameran-pameran tersebut, maka konsumen akan mengenal brand dari 

produk tersebut, dan konsumen akan semakin yakin tentang kualitas dan 

pelayanan yang baik dari perusahaan, karena brand memiliki suatu 

kekuatan dalam menawarkan suatu produk. 

 

3. Mengoptimalisasi berbagai media sebagai media promosi.  

Menggunakan berbagai media online seperti website, social media 

(facebook, twitter, linkedIn, instragram,dll), karena pada saat ini teknologi 

semakin maju dan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, sehingga hampir semua masyarakat menggunakan media online 
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dalam mencari barang atau produk yang dibutuhkan. Membuat website 

dan social media yang tetap, sehingga memudahkan pelanggan yang 

berada diluar Semarang bahkan luar kota dalam menjangkau produk 

Fiorella Clay. Sebaiknya perusahaan membalas pertanyaan-pertanyaan 

ataupun melakukan transaksi pada media online tersebut dengan cepat, 

sehingga pelanggan tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam 

bertanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


