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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. VISI DAN MISI PERUSAHAAN 

Analisis ini diawali dengan perumusan visi dan misi perusahaan, yaitu : 

1. Visi perusahaan: Menjadi Distributor Lampu, Kabel Listrik, dan 

Senter yang Berkualitas dan Memberikan Kepuasan Terbaik bagi 

Seluruh Stakeholder. 

2. Misi perusahaan:  

a. Distributor yang Tumbuh dan Berkembang di Industri 

Lampu, Kabel Listrik, dan Senter bagi Pasar Domestik. 

b. Memberikan Kepuasan bagi Pelanggan dan Karyawan 

Melalui Kemitraan yang Saling Menguntungkan. 

Profil PP sudah berjalan sejak 30 tahun yang lalu yang dikelola oleh 

pemiliknya sendiri. Sejak 2 tahun terakhir, PP mulai mengembangkan 

usahanya. PP berlokasi di Jl. XXX Semarang.  

 PP awalnya hanya fokus pada penjualan lampu khususnya lampu 

Philips dan lampu Focus. Sejak 2 tahun terakhir, PP mulai melebarkan dan 

mengembangkan usaha. PP mulai menambah senter – senter dan kabel – kabel 

untuk dipasarkan. Pada 2 tahun terakhir ini, usaha dari PP terus berkembang 

ke arah yang positif karena awalnya pemilik hanya bekerja sendiri dan 
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sekarang sudah mulai dibantu oleh anak pemilik dan karyawan -  karyawan 

lainnya. 

PP melihat peluang yang besar di lampu dengan kelas low – end. 

Maka dari itu, PP bekerja sama dengan TS untuk mendistribusikan lampu “J” 

2u dan “L” di Jawa Tengah. 

Struktur organisasi yang ada di PP adalah sebagai berikut : 

 

 

  

 

 Sumber : Data primer 2017 

Gambar 4.1. Struktur PP 

 

1. Pemilik 

Pemilik PP menjabat sebagai manajer PP. Pemilik bertanggung jawab atas 

seluruh aktivitas yang dilakukan PP. Pemilik membuat keputusan atas barang 

yang akan diperdagangkan PP. Pemilik melakukan deal dengan supplier atas 

produk yang akan diperdagangkan. Pemilik juga bertanggung jawab atas 

barang yang dijual ke retail. Pemilik juga tetap menjalin komunikasi dengan 

retail yang menjadi pelanggan PP agar pihak retail tetap setia dan dapat 

bekerjasama dengan baik dengan PP. Pemilik membantu segala aktivitas 

mulai dari marketing, financing, dan operasional di PP. 

Pemilik 

Manajer 

Marketing 

Manajer 

Financing 

Manajer 

Operasi 
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2. Marketing 

Marketing bertugas untuk menjual produk – produk yang diperdagangkan 

oleh PP. Marketing harus dapat menjalin relasi yang baik dengan pihak retail 

sehingga tercipta interaksi kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan 

bertahan lama. Retail menjadi faktor kunci atas barang yang diperdagangkan 

PP. Marketing menjadi faktor penting atas berjalannya perusahaan PP. 

3. Financing 

Financing bertugas untuk menjadwal semua tagihan dari PP baik terhadap 

supplier dan terhadap retail. Tagihan terhadap supplier harus dikelola dengan 

baik agar supplier tidak kecewa dengan perusahaan. Tagihan terhadap retail 

juga dikelola agar siklus perputaran uang PP dapat berjalan lancar. Financing 

juga merangkap menjadi admin untuk mencatat semua barang masuk dan 

keluar baik barang baik dan barang retur. 

4. Operasional 

Operasional bertugas untuk memastikan barang sampai ke retail sesuai 

permintaan dan tepat sasaran. Operasional bertugas dalam pengiriman barang 

yang dikanvas dan barang yang di dropping. Mobil PP dalam 1 wilayah 

tertentu rata – rata melakukan pengiriman 2x dalam waktu 2 minggu sekali. 

Operasional bertanggung jawab atas semua mobil yang akan digunakan untuk 

melakukan kiriman barang ke retail. 

Data sekunder perusahaan ini yaitu : 
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Tabel 4.1.1 Data Sekunder PLC 2u “J” 

    2u “J” 

Data Pembelian September 2016  – Oktober 2016 = Rp xxxxx / xxx pcs dengan 

rata – rata pembelian 2 kali / bulan. 

November 2016 = Rp xxxxx / xxx pcs dengan rata – rata 

pembelian 2 kali / bulan. 

April 2017 = Rp xxxxx / xxx pcs dengan rata – rata pembelian 2 

kali / bulan. 

Harga Beli September 2016 – Oktober 2016 harga beli 2u “J” Rp xxx/pcs. 

November 2016 harga beli 2u “J” Rp xxx/pcs. 

April 2017 harga beli 2u “J” Rp xxx/pcs. 

Harga Jual September 2016 – Oktober 2016 harga jual Rp xxx/pcs. 

Nobember 2016 harga jual Rp xxx/pcs. 

April 2017 harga jual Rp xxx/pcs. 

Retur Retur 2u “J” dipotong nota. 

Harga Pesaing Harga pesaing per November 2016 yaitu Rp xxx/pcs. 

Harga pesaing per April 2017 yaitu Rp xxx/pcs. 

Sumber : Data yang diolah 2017  
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Tabel 4.1.2 Data Sekunder “L” 

 “L” 

Data Pembelian Pembelian “L” awalnya hanya set 3w – 15w, mulai September 

2016 – April 2017 berlaku set 3w – 9w. 

Harga Beli Harga beli paket “L” 3w – 9w Rp xxx/set. 

Harga beli paket “L” 3w – 15w Rp xxx/set. 

Harga Jual Harga jual paket “L” 3w – 9w Rp xxx/set. 

Harga jual paket “L” 3w – 9w Rp xxx/set. 

Retur Retur “L” dipotong nota. 

Harga Pesaing Tidak ada pesaing yang berada satu kelas dengan “L”. 

Sumber : Data yang diolah 2017 

 

4.2. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 

Tahap Berikutnya adalah analisis lingkungan yang digunakan oleh PP untuk 

mengidentifikasi faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan baik 

dari sisi internal perusahaan dan sisi eksternal perusahaan. Analisis internal 

digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Analisis 

eksternal digunakan untuk melihat peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan.  
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1. Lingkungan Internal 

Lingkungan Internal adalah faktor – faktor yang berasal dari dalam 

intern perusahaan yang dapat mencerminkan kekuatan dan kelemahan 

dari perusahaan. Berikut kekuatan dari PP, yaitu : 

a. Produk  

Produk unggulan dari PP yaitu PLC 2u “J” dan “L”. Di Jawa 

Tengah, PP memonopoli merk “J” dan “L” sehingga bisa menjadi 

brainstorming bagi para retail yaitu jika ingin mencari PLC “J” 

dan “L” langsung mengingat PP sebagai distributornya di Jawa 

Tengah. Lampu PLC 2u “J” dan “L” ini adalah lampu dengan kelas 

murah dimana semua lapisan masyarakat bisa menggunakan lampu 

tersebut. Kebutuhan akan lampu kelas murah sangat tinggi di Jawa 

Tengah mengingat tingkat ekonomi Jawa Tengah yang tergolong 

relatif rendah. Lampu “J” ini dapat diibaratkan sebagai bahan 

pokoknya retail listrik karena semua retail pasti menjual lampu 

dengan kelas murah, sehingga permintaan retail terhadap lampu 

“J” dan “L” begitu tinggi ke PP. Dengan tingginya permintaan 

akan lampu “J” di Jawa Tengah, PP selalu mendatangkan lampu 2u 

“J” 5qqqq pcs dalam kurun waktu 1 minggu – 2 minggu  langsung 

dari pabrik TS sehingga PP mendapat penawaran harga terbaik. 

 

b. Sumber Daya Manusia 
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PP adalah perusahaan keluarga sehingga seluruh operasional masih 

dilakukan oleh anggota keluarga dan SDM lainnya. Sisi positifnya 

seluruh SDM yang ada akan lebih berdedikasi untuk memajukan 

perusahaan. Selain itu, pengalaman dari sang pemilik selama lebih 

dari 30 tahun juga dapat membantu perusahaan PP untuk berjalan 

dengan lebih baik.  Keputusan – keputusan yang dibuat berasal 

dari musyawarah bersama sehingga dapat menghasilkan keputusan 

– keputusan yang baik. 

c. Kultur 

Kultur di PP adalah keterbukaan dimana setiap anggota dari PP 

dapat memberikan pendapat dan kritik secara bebas baik dari 

pemilik ke karyawan atau karyawan ke pemilik. Pemilik dan 

karyawan juga saling membantu sama dengan yang lain seperti 

saat memasukan barang muatan ke 3 mobil box semua anggota 

turut membantu memasukan barang. Pemilik PP dapat memimpin 

perusahaan dengan baik, berperilaku dengan baik kepada 

karyawan dan dapat merangkul seluruh karyawan dengan baik, 

sehingga karyawan juga berperilaku dengan baik sehingga dapat 

membentuk kultur budaya yang baik. 

Berikut kelemahan dari PP, yaitu : 

a. Tempo Pembayaran 

Tempo pembayaran yang ketat terhadap produsen yaitu maksimal 
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x hari untuk produk “J” 2u dan tempo x bulan untuk produk “L” 

tidak sebanding dengan tempo pembayaran yang PP berikan ke 

retail. PP memberikan tempo kepada retail relatif sama yaitu x hari 

untuk produk “J” 2u dan x bulan untuk produk “L” dan sewaktu – 

waktu retail. Tempo pembayaran ke retail terkadang bisa mundur 

sehingga dapat menghambat perputaran uang PP. 

b. Sistem pembelian “L” set 

PP mendapat produk “L” dari produsen dengan sistem paket yaitu : 

- Pembelian 3w, 5w, 7w, 9w @1pcs. 

- Pembelian 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, 15w @1pcs. 

Retail belum tentu order “L” dengan sistem paket karena retail 

dalam menjual ke end user tidak bisa menggunakan sistem paket. 

c. Sistem manajemen di PP  

Sistem manajem di PP belum terstruktur dan berjalan dengan baik. 

Manajer / pemilik terkadang langsung membuat keputusan 

penjualan ke retail tanpa melalui marketing. Pemilik sering 

membuat keputusan – keputusan langsung tanpa persetujuan dari 

pihak yang bersangkutan.  

d. Sistem kontrol PP 

Komputer yang digunakan hanya untuk menginput nota penjualan 

sehingga bisa menjadi record bagi PP. Stok barang di komputer 

dan stok real di gudang sering tidak sesuai, hal ini dikarenakan 
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pengamanan yang kurang ketat sehingga terkadang terdapat 

kesalahan dalam pengiriman. 

e. Ketersediaan tempat 

PP memiliki keterbatan atas persediaan gudang. PP memiliki 2 

gudang yang ukurannya tidak relatif besar, sehingga setiap TS 

mengirim produk “J” dan “L” maka gudang PP akan menjadi 

penuh sesak. Selain keterbatasan tempat gudang, PP juga memiliki 

keterbatasan dalam lahan parkir.  

2. Lingkungan Eksternal 

Lingkungan Eksternal adalah faktor – faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang dapat mempengaruhi peluang dan ancaman bagi 

perusahaan. Berikut  peluang dari PP, yaitu : 

a. Pangsa pasar akan lampu kelas low end yang besar. Hampir semua 

retail membutuhkan lampu 2u “J” dan “L”. 

b. Pemain yang bermain di lampu yang sama dengan kelas “J” tidak 

banyak sehingga volume penjualan lampu “J” dan “L” besar. 

c. Hubungan antara PP dengan retail sebagai relasi kerja adalah 

harmonis, sehingga retail sebagai unjung tombak penjualan produk 

dari PP ingin menjual produk 2u “J” dan “L”. 

d. Hubungan antara PP dengan supplier TS berjalan dengan baik. 

Supplier TS memberikan layanan mengantarkan barang dari pabrik 
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Jakarta sampai Semarang ke tempat PP. TS juga memberikan 

kemudahan dalam memberikan layanan retur. 

Berikut ancaman dari PP, yaitu : 

a. TS sebagai supplier mendapat kesulitan dalam melakukan impor 

bahan baku lampu 2u “J” karena keterbatasan persediaan di China 

sehingga terkadang pasokan barang terlambat. 

b. Retail sebagai pihak konsumen membandingkan harga antara 

lampu 2u “J” dengan lampu 2u kelas low end lainnya. Retail 

melakukan kebohongan dalam hal harga sehingga dapat menekan 

harga dari PP. 

c. Masuknya pesaing baru yang akan bermain di lampu kelas low 

end. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan lampu kelas 

low end sehingga dapat memunculkan pabrik – pabrik baru yang 

akan memproduksi lampu tersebut dan bermitra dengan pesaing PP 

di wilayah Jawa Tengah. 

 

4.3. MATRIKS SWOT 

Matriks SWOT adalah alat pencocokan yang digunakan para manajer 

untuk mengembangkan 4 jenis strategi yaitu strategi SO (kekuatan peluang), 

WO (kelemahan peluang), ST (kekuatan ancaman), dan WT (kelemahan 

ancaman). Strategi SO menggunakan kekuatan internal dari perusahaan untuk 

meraih keuntungan dari peluang – peluang yang dimiliki. Strategi WO 
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memperbaiki kelemahan perusahaan yang dimiliki dengan menggunakan 

peluang yang dimiliki perusahaan. Strategi ST menggunakan kekuatan 

perusahaan untuk mengurangi ancaman – ancaman dari pihak eksternal. 

Strategi WT yaitu strategi defensif perusahaan untuk memperbaiki kelemahan 

dan menghinndari ancaman – ancaman dari pihak luar perusahaan. 

Matriks SWOT dalam PP adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Matriks SWOT PP 

 S (Kekuatan) 
1. Produk yang memonopoli 

merk 
2. Pabrik yang memberi support 

penuh 
3. Semangat dan etos kerja baik 
4. Pengalaman pemilik PP 
5. Kultur organisisi yang terbuka 

dan saling membantu 
 

W (Kelemahan) 
1. Tempo pembayaran 
2. Sistem pemebelian set LED 
3. Sistem manajemen belum 

terstruktur dengan baik 
4. Sistem kontrol kurang ketat 
5. Keterbatasan tempat 

 

O (Peluang) 
1. Pangsa pasar besar  
2. Pemain yang bermain di pasar 

lampu murah tidak banyak 
3. Hubungan PP dengan retail 

harmonis 
4. Hubungan PP dengan pabrik 

TS baik 
 

Strategi SO 
1. Menciptakan paket-paket 

pembelian produk yang 
menarik 
(S1,S2,S3,O1,O2,O3,O4) 

2. Penetrasi pasar dengan 
promosi efektif dan efisien 
(S1,S2,S3,S4,O1,O2, O3,O4) 

3. Hubungan PP dengan retail 
dapat meningkatkan penjualan  
(S3,S4,S5,O1,O3) 

4. Pengiriman barang ke retail 
terorganisir dan kemudahan 
retur. (S2, S3, S5, O1,O3,O4) 

Strategi WO 
1. Melakukan negosisasi ulang 

terhadap pabrik agar mendapat 
kemudahan pembayaran dan 
sistem pembelian (W1, W2, 
O4) 

2. Mempererat hubungan dengan 
retail untuk membantu 
penjualan (W1,W2,O3) 
 

T (Ancaman) 
1. Barang terlambat karena 

kesulitan bahan baku 
2. Retail membandingkan harga 
3. Masuknya pesaing baru 

 
 
 
 

Strategi ST 
1. Melakukan survey dari harga 

pesaing (S3,S4,S5,T2) 
2. Memperbanyak stok barang 

dan memberikan minimal stok 
(S1,S4,T1) 

3. Mendistribusi produk ke 
seluruh retail agar menjadi 
barrier bagi merk lain. (S1, 
S2,S3,S4,T3) 

Strategi WT 
1. Menekan pabrik untuk 

meningkatkan produksi dan 
membantu penjualan. (W1, 
W2, T1) 

2. Menyusun sistem manajemen 
dan melakukan kontrol yang 
ketat (W3, W4, T1, T3) 

 

Sumber : Data yang diolah 2017 
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Dari hasil matriks SWOT diatas, maka didapat 4 alternatif strategi 

yaitu strategi SO, ST, WO dan WT. Beberapa alternatif yang dapat menjadi 

pertimbangan pemilik dalam menuyusun strategi, yaitu : 

a. Strategi SO 

Dari strategi SO menghasilkan 4 alternatif strategi yaitu menciptakan 

paket pembelian yang menarik, melakukan program promosi yang 

efektif dan efisien, meningkatkan hubungan yang harmonis dengan 

para retail, dan pengiriman barang ke retail terorganisir dan 

kemudahan retur. Promosi yang dilakukan dapat berupa pemberian 

neon box untuk retail, dan kedekatan sales dan pemilik kepada retail 

juga menjadi faktor penting dan menjadi pertimbangan retail untuk 

mengambil keputusan. Program – program paket pembelian yang 

menarik kepada retail baik dari sistem kuantiti dan sistem set sehingga 

dapat memberikan harga yang terbaik bagi retail. Selain itu, 

pengiriman barang yang tepat waktu tidak tersendat – sendat dan 

kemudahan PP dalam memberikan layanan retur membuat retail 

menjadi lebih nyaman untuk menjual produk dari PP. 

b. Strategi ST 

Dari strategi ST menghasilkan 3 alternatif strategi yaitu melakukan 

survey harga pesaing, memperbanyak stok barang dan memberikan 

standart minimal stok, dan mendistribusikan produk ke seluruh retail 

agar menjadi barrier bagi merk lain. Alternatif ini dilakukan untuk 
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mengatasi ancaman – ancaman yang ada dengan mengandalkan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan. 

c. Strategi WO 

Dari strategi WO menghasilkan 2 alternatif strategi yaitu melakukan 

negosiasi ulang terhadap pabrik agar mendapat kemudahan 

pembayaran dan sistem pembelian LED, dan mempererat hubungan 

PP dengan retail agar dapat membantu penjualan. Strategi WO ini 

dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan PP yaitu kedekatan dengan 

pabrik untuk melakukan negosiasi ulang untuk menemukan solusi 

yang lebih baik, dan kedekatan dengan retail agar retail mau 

membantu penjualan produk dari PP.  

d. Strategi WT 

Dari strategi WT menghasilkan 2 alternatif strategi yaitu menekan 

pabrik untuk meningkatkan produksi dan membantu penjualan produk. 

PP menekan pabrik untuk terus melakukan produksi dan meningkatkan 

kuantiti produksi pabrik. Pabrik juga dapat membantu mengenalkan 

produknya langsung ke retail dan memberikan edukasi. Selain itu, PP 

juga harus menyusun sistem manajemen yang terstruktur dan 

memperketat kontrol agar tidak ada barang yang hilang. 

Dari 4 alternatif strategi di atas, strategi yang cocok digunakan sebagai 

panduan strategi pengembangan Cost Leadership yaitu strategi SO karena PP 

harus mmemaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memenangkan 
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persaingan dan meraih pangsa pasar. Di strategi SO terdapat strategi untuk 

melakukan penetrasi pasar seperti menciptakan paket pembelian yang 

menarik, melakukan program promosi yang efektif dan efisien, meningkatkan 

hubungan yang harmonis dengan para retail, dan pengiriman barang ke retail 

terorganisir dan kemudahan retur. Harga yang murah akan menarik minat 

retail untuk membeli produk dari PP sehingga PP perlu menciptakan sistem – 

sistem paket untuk memicu retail meningkatkan penjualan produk. Support 

dari PP seperti pemberian program promosi banner dan neon box untuk retail 

untuk mempromosikan produk “J” dan “L” kepada masyarakat. Hubungan 

baik dengan retail sehingga hubungan kerjasama antara PP dan retail dapat 

berjalan dengan langgeng. Pengiriman produk yang lancar dan kemudahan 

retur dapat membuat retail menjadi enjoy untuk menjual produk PP karena 

mereka tidak terbebankan pikiran jika barang akan kosong dan retur tidak 

diganti. 

 

4.4. ANALISIS BIAYA RENDAH 

4.4.1. Perhitungan produk dengan jumlah tertentu 

TS sebagai produsen lampu menerapkan 3 macam penetapan harga 

sesuai dengan kuantiti, yaitu harga Rp x4xx (harga tertinggi) dengan 

kuantiti 2qqqq pcs (kuantiti terendah), harga Rp x3xx dengan kuantiti 

5qqqq pcs, dan harga Rp x2xx (harga terendah) dengan kuantiti 

10qqqq pcs. (kuantiti tertinggi) 
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4.4.2. Perbandingan dengan harga pesaing 

1. Perbandingan PLC 2u TS  

a. Skala Ekonomis 

- PP : melakukan pembelian produk PLC 2u 5qqqq pcs mendapat 

harga Rp x3xx. Pembelian produk PLC 2u 10qqqq pcs mendapat 

harga Rp x2xx. 

- A : melakukan pembelian produk PLC 2u 5qqqq pcs mendapat 

harga Rp x2xx. Pembelian produk PLC 2u 10qqqq pcs mendapat 

harga Rp x3xx. 

- B : melakukan pembelian produk PLC 2u 2qqqq pcs mendapat 

harga Rp x4xx. Pembelian 5qqqq pcs mendapat harga Rp x3xx. 

- C : melakukan pembelian produk PLC 2u 2qqqq pcs mendapat 

harga Rp x4xx. Pembelian 5qqqq pcs mendapat harga Rp x3xx. 

  

 

 

 

Gambar 4.4.2 Skala Ekonomi PLC 2u “J” 

H
ar
ga

Kuantiti

x4xx,2qqqq

x3xx,5qqqq 

x2xx,10qqqq 
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Kesimpulan : Skala ekonomis PLC 2u TS menunjukkan harga 

terendah dengan pembelian 10qqqq pcs mendapat harga Rp x2xx. 

Pembelian kuantiti tersebut diterapkan oleh PP dan A sehingga 

mendapatkan harga yang murah dibanding pesaing. 

b. Integrasi Usaha 

- PP : memberikan pelayanan antar barang ke retail. Memberikan 

kemudahan dalam meretur produk. 

- A : memberikan pelayanan antar barang ke retail dengan diberikan 

biaya. Memberikan layanan retur produk. 

- B : memberikan pelayanan antar barang ke retail. Memberikan 

kemudahan dalam meretur produk. 

- C : memberikan pelayanan antar barang ke retail. Memberikan 

layanan retur produk. 

Kesimpulan : Pelayanan antar barang gratis dan kemudahan dalam 

meretur produk membuat retail menjadi nyaman untuk menjual 

produk. PP dan B melakukan layanan tersebut dengan baik. 

c. Biaya Overhead 

- PP : mengirim produk ke retail dengan mobil besar Canter 

sehingga dapat memuat barang banyak dan menekan biaya.  

Produk yang dikirim dari pabrik ke PP tidak dipungut biaya. Dalam 
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proses pembongkaran produk, dikerjakan sendiri oleh 5 karyawan 

PP sehingga tidak muncul biaya lagi. 

- A : mengirim produk dengan mobil ekspedisi yang dimiliki dan 

retail dikenakan biaya. Produk yang dikirim dari pabrik tidak 

dipungut biaya. Memiliki banyak karyawan lebih dari 30 sehingga 

membutuhkan biaya yang cukup besar. 

- B : mengirim produk dengan mobil L300 tidak bisa 

memaksimalkan kuantiti muatan produk. Pengiriman dari pabrik 

tidak dipungut biaya tetapi B tidak memiliki banyak pegawai 

hanya bekerja sendiri sehingga dalam membongkar produk 

menggunakan jasa kuli dengan biaya kurang lebih Rp 300.000. 

Terkadang meminta pesanan dibawah 5qqqq pcs sehingga B harus 

membayar ongkos ekspedisi dari Jakarta.  

- C : mengirim produk ke retail menggunakan mobil besar Canter 

sehingga dapat memuat barang banyak dan menekan biaya. Produk 

yang dikirim dari pabrik tidak dipungut biaya. Memiliki banyak 

karyawan lebih dari 20 sehingga membutuhkan biaya yang cukup 

besar. Terkadang meminta pesanan dibawah 5qqqq pcs sehingga C 

harus membayar ongkos ekspedisi dari Jakarta.  

Kesimpulan : Pabrik akan mengirim produk dengan kuantitit minimal 

5qqqq pcs dengan gratis. Jika pemesanan tidak sampai 5qqqq pcs 
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maka distributor membayar biaya ongkos. PP memenuhi syarat 

kuantiti pengiriman sehingga tidak memerlukan biaya pengiriman, dan 

pegawai tidak begitu banyak jika dibanding pesaing sehingga beban 

dapat diminimalkan. 

d. Teknik Volume Penjualan 

- PP : PP memberikan kuantiti mulai dari 1qqq – 5qqq pcs seharga 

Rp x5xx, untuk pembelian produk 1qqqq – 2qqqq pcs seharga Rp 

x4xx. Pembelian produk 5qqqq pcs seharga Rp x3xx. Khusus 

untuk pembelian produk oleh retail sejumlah 5qqqq pcs, 

pengiriman langsung dari pabrik ke retail sehingga PP tidak 

dikenakan biaya. 

- A :  A menyediakan segala macam harga, untuk pembelian 5q – 

5qq pcs seharga Rp x8xx. Pembelian 1qqq – 3qqq pcs seharga Rp 

x7xx. Pembelian 5qqq pcs seharga Rp x6xx. Pembelian 1qqqq – 

2qqqq pcs seharga Rp x5xx. pembelian 5qqqq pcs seharga Rp 

x4xx. 

- B : B Jaya kuantiti dibawah 1qqq pcs menawarkan harga Rp x6xx. 

Pembelian 5qqq pcs mendapat harga Rp x5xx. Pembelian 1qqqq 

pcs mendapat harga Rp x4xx. 



63 
 

- C : ada 4 level harga pembelian produk yaitu 5q – 5qq pcs harga 

x7xx. Pembelian 1qqq pcs harga x6xx. Pembelian 5qqq pcs harga 

x5xx. Pembelian 1qqqq pcs harga x4xx. 

Kesimpulan : PP dapat menawarkan harga kuantiti termurah 

dibandingkan pesaing. Hal ini dapat dilakukan karena PP 

memaksimalkan skala ekonomi dengan memesan PLC 2u kuantiti 

terbesar mendapat harga termurah. Biaya overhead yang dikeluarkan 

PP tidak besar jika dibanding pesaing. 
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 PP A B C 
Skala Ekonomi Membeli 10qqqq pcs harga 

x2xx. (harga termurah) 
Membeli 10qqqq pcs harga 
x2xx. (harga termurah) 

Membeli 2qqqq pcs harga 
x4xx. Kuantiti 5qqqq pcs 
harga x3xx. 

Membeli 2qqqq pcs harga 
x4xx. Kuantiti 5qqqq pcs 
harga x3xx. 

Integrasi 
Usaha 

Memberikan pelayanan antar 
barang. Mobil cukup besar. 

Memberikan pelayanan antar 
barang dengan biaya yang 
dibebankan retail. 

Memberikan pelayanan antar 
barang, mobil tidak cukup 
besar. 

Memberikan pelayanan antar 
barang. Mobil cukup besar. 

Pengiriman produk 1-2 hari 
setelah pemesanan. 

Pengiriman produk menunggu 
mobil angkutan penuh. 

Pengiriman produk terjadwal 
setiap Hari Senin. 

Pengiriman produk terjadwal 
setiap Hari Kamis. 

Pelayanan retur yang mudah.  Pelayanan retur dicek satu per 
satu diperketat. 

Pelayanan retur yang mudah. Pelayanan retur dicek satu 
per satu diperketat. 

Biaya 
Overhead 

5 orang merangkap kerja. 
Barang dikirim dari pabrik ke 
PP dengan gratis. 

Memiliki puluhan tenaga 
kerja. Biaya yang dikeluarkan 
besar. 

Bekerja sendiri, saat barang 
datang membutuhkan biaya 
kuli. 

Memiliki puluhan tenaga 
kerja. Biaya yang 
dikeluarkan besar. 

Biaya pengiriman dari pabrik 
gratis. 

Biaya pengiriman dari pabrik 
gratis. 

Biaya pengiriman dari pabrik 
gratis. Jika hanya 2qqqq pcs 
ongkos ditanggung penerima. 

Biaya pengiriman dari pabrik 
gratis. Jika hanya 2qqqq pcs 
ongkos ditanggung penerima. 

Beban gaji tidak cukup besar. Beban gaji besar karena 
banyak pegawai. 

Beban gaji tidak cukup besar. Beban gaji besar karena 
banyak pegawai. 

Teknik volume 
penjualan 

Syarat kuantiti produk (52) Syarat kuantiti produk (52) Syarat kuantiti produk (52) Syarat kuantiti produk (52) 

 

Tabel 4.4.2.1. Rangkuman Perbandingan Produk PLC 2u “J” 



 
 

2. Perbandingan LED 

a. Skala Ekonomis 

- PP : pembelian produk untuk sistem set 3w, 5w, 7w, 9w seharga Rp 

x1xxx. Sistem set 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, dan 15w seharga Rp 

x6xxx. 

- A : merakit LED sendiri dengan kisaran harga 3w, 5w, 7w, dan 9w 

seharga Rp x2xxx. 

- B : membeli produk dengan sistem set 3w, 5w, 7w, dan 9w seharga 

Rp x3xxx dengan syarat kuantiti qqq2 pcs. 

- C : tidak menjual LED. 

Kesimpulan : PP unggul dalam skala ekonomis dengan harga x1xxx 

(termurah) dan para pesaing tidak bisa mendapat harga yang sama 

termurah dan cenderung lebih mahal. 

b. Integrasi Usaha 

- PP : memberikan pelayanan antar barang ke retail. Memberikan 

kemudahan dalam meretur produk. 

- A : memberikan pelayanan antar barang ke retail dengan diberikan 

biaya. Memberikan layanan retur produk. 

- B : memberikan pelayanan antar barang ke retail. Memberikan 

kemudahan dalam meretur produk. 



 
 

Kesimpulan : Pelayanan antar barang gratis dan kemudahan dalam 

meretur produk membuat retail menjadi nyaman untuk menjual 

produk. PP dan B melakukan layanan tersebut dengan baik. 

c. Biaya Overhead 

- PP : mengirim produk ke retail dengan mobil besar Canter 

sehingga dapat memuat barang banyak dan menekan biaya. Produk 

yang dikirim dari pabrik ke PP tidak dipungut biaya. 

- A : biaya – biaya untuk merakit lampu LED seperti mesin, listrik, 

dan tenaga kerja. Biaya retur yang harus membongkar ulang lampu 

LED kembali. Pengiriman produk ke retail. 

- B : mengirim produk dengan mobil L300 tidak bisa 

memaksimalkan kuantiti muatan produk. 

Kesimpulan : PP dan A memiliki mobil Canter sehingga dapat memuat 

barang lebih banyak jika dibanding B dan akan mempengaruhi biaya 

pengiriman. 

d. Teknik volume penjualan 

PP : menjual dengan sistem set. 

 

 

 



 
 

Tabel 4.4.2.2 Harga LED PP 

Jenis 

Lampu 

Kuantitas Lampu 

10.000 set 5.000 set - 1.000 set 

3w – 9w x2xxx x3xxx x4xxx 

 

B : menjual dengan sistem set. 

Tabel 4.4.2.3 Harga LED B 

Jenis 

Lampu 

Kuantitas Lampu 

50.000 set 10.000 set 5.000 set 100 set 

3w – 9w x3xxx x4xxx x5xxx x6xxx 

 

C : menjual dengan sistem set. 

Tabel 4.4.2.4 Harga LED C 

Jenis 

Lampu 

Kuantitas Lampu 

5.000 set 100 set 

3w – 9w x4xxx x5xxx 

 

Kesimpulan : PP dapat menawarkan harga kuantiti termurah yaitu 

x2xxx dibandingkan pesaing. Hal ini dapat dilakukan karena PP 

unggul dalam skala ekonomis. Biaya dengan mobil Canter juga lebih 

efisien dibanding menggunakan mobil L300. 

 

 



 
 

Tabel 4.4.2.5 Rangkuman Perbandingan Harga LED 

 PP A B 
Skala Ekonomis Pembelian bebas 

tidak ada 
kuantiti. Harga 
3w – 9w Rp 
x1xxx. 

Merakit sendiri 
lampu LED 
dengan modal +- 
Rp x2xxx 

Mengambil 
produk dengan 
harga Rp x3xxx 
dengan kuantiti. 

Integrasi usaha Pengiriman 
barang ke retail 

Pengiriman 
barang ke retail 

Pengiriman 
barang ke retail 

Barang dari 
pabrik selalu 
tersedia. 

Pengiriman 
produk 
menunggu 
perakitan jadi. 

Menunggu 
kiriman dari 
supplier. 

Biaya Overhead Biaya 
pengiriman 
gratis. 

Biaya 
pengiriman 
sparepart gratis. 

Biaya 
pengiriman 
gratis. 

Teknik Volume 
Penjualan 

Penjualan 
dengan sistem 
set. 

Penjualan 
dengan sistem 
set. 

Penjualan 
dengan sistem 
set. 

Sumber : Data yang diolah 2017 

 

4.5. PENERAPAN STRATEGI COST LEADERSHIP 

Strategi Cost Leadership adalah strategi yang digunakan organisasi 

untuk menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan 

yang luas. Strategi biaya rendah adalah strategi bisnis yang membangun 

keunggulan kompetitif dengan menakankan kegiatan rantai nilai perusahaan 

sehingga dapat dicapai biaya yang secara substansial di bawah harga pesaing. 

Hal ini menyebabkan perusahaan dapat menawarkan harga lebih rendah 

dibandingkan dengan harga yang ditawarkan dari pesaing. 

 



 
 

  Strategi yang dapat diterapkan oleh PP untuk lampu 2u “J” dan “L” : 

1. Skala ekonomis 

Skala ekonomis adalah penurunan harga suatu produk yang terjadi akibat 

meningkatnya permintaan produk sehingga mendapatkan harga per unit 

yang rendah. Indikator dari skala ekonomis, yaitu : 

a. Memperbesar pesanan barang dagangan 

PP melakukan pemesanan barang dagangan PLC “J” 2u 5qqqq pcs 

dengan harga per unit Rp x3xx. 

b. Pemesanan “L” sistem paket 

PP melakukan pemesan barang dengan sistem “L” 1 set dari 3w, 

5w, 7w, 9w, 12w, dan 15w sehingga mendapat harga lebih murah. 

 

2. Integrasi Usaha 

Integrasi usaha adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan bisnis lampu 

yang dapat menjadi nilai tambah untuk perusahaan. Indikator dari integrasi 

usaha, yaitu : 

a. Layanan transportasi barang 

TS akan mengirim barang pesanan PP dari pabrik sampai ke PP 

tanpa dikenakan biaya dengan syarat pembelian PLC 2u “J” 5qqqq 

pcs. 

b. Retur 

Retur plc 2u “J” dan “L” mengalami kendala karena TS 



 
 

memberikan potongan harga. Kendala terjadi karena harga dari “J” 

yang naik, dan harga “L” yang bervariasi tergantung program “L” 

set yang diambil. 

c. Promosi 

Tidak ada promosi yang dilakukan dari pabrik TS ke PP, dan PP ke 

retail. 

d. Tempo Pemabayaran 

Tempo pembayaran untuk “J” 2u maksimal x hari, dan tempo 

pembayaran untuk “L” maksimal x bulan. 

e. Hubungan PP dengan retail untuk meningkatkan penjualan produk. 

f. Lampu yang dijual berstandar SNI 

3. Biaya Overhead 

Biaya overhead adalah usaha – usaha penghematan yang dilakukan PP 

untuk mengurangi biaya overhead yang berkaitan dengan sumber daya, 

distribusi, dan stok barang. Indikator dari biaya overhead, yaitu : 

a. Biaya Transportasi 

TS akan mengirim barang pesanan PP dari pabrik sampai ke PP 

Semarang tanpa dikenakan biaya dengan syarat pembelian PLC 2u 

“J” 5qqqq pcs. 

b. Mobil Box sebagai transportasi PP. 

PP saat ini menggunakan 2 mobil Mitsubishi Canter dan 2 mobil 

Mitsubishi L300 untuk mengirim barang. 



 
 

 

c. Tidak ada biaya retur 

d. 5 pegawai yang merangkap kerja 

4. Teknik volume penjualan 

Teknik volume penjualan adalah teknik yang digunakan untuk menarik 

minat retail membeli produk dengan jumlah yang lebih banyak untuk 

mendapat diskon harga. Peningkatan volume penjualan dapat 

meningkatkan pangsa pasar Lampu “J” dan “L” di Jawa Tengah. Indikator 

dari teknik volume penjualan, yaitu : 

a. Sistem Penjualan PLC 2u “J” 

PP tidak mempunyai standart dalam penjualan PLC 2u “J” ke 

retail. 

b. Sistem Penjualan “L”  

PP tidak mempunyai standart dalam penjualan “L” ke retail. 

Standart yang diberlakukan ke retail hanya pembelian dengan 

sistem “L” set dari 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, dan 15w. 

 

4.6. PENGEMBANGAN STRATEGI COST LEADERSHIP 

Strategi yang dapat diterapkan oleh PP untuk lampu 2u “J” dan “L” : 

1. Skala ekonomis 

a. Memperbesar barang dagangan 



 
 

- PP memesan kuantiti lampu “J” 2u sebanyak 10qqqq pcs untuk 

mendapat harga terbaik yaitu Rp x2xx. 

- PP melakukan deal – deal tertentu dengan TS untuk omzet tertentu. 

TS dapat memberikan bonus – bonus tertentu jika PP dapat 

menembus omzet yang ditentukan oleh TS. 

b. Pemesanan “L” sistem paket 

TS memberikan penawaran sistem pengambilan “L” yang berbeda 

yang lebih memudahkan PP dalam penjualan lampu “L” seperti : 

- Paket 1 : led 3w 5w 7w 9w @1pcs. 

- Paket 2 : led 3w, 5w @3pcs, 7w 9w 12w 15w @1pcs. 

- Paket 3 : led 3w, 5w, 7w, 9w @3pcs; 12w 15w @1pcs. 

2. Integrasi Usaha 

a. Layanan Transportasi Barang 

PP dapat meminta TS untuk langsung mengirim barang pesanan 

langsung ke retail PP jika barang yang dipesan sesuai dengan syarat 

yang ditentukan TS. Nilai tambahnya adalah PP tidak perlu 

mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan pengiriman barang. 

b. Retur 

PP meminta retur plc 2u “J” dan “L” agar diganti barang oleh TS. 

Nilai tambahnya yaitu tidak mengurangi omzet PP jika produk diganti 

barang, jika dipotong nota akan mengurangi omzet PP. 

 



 
 

c. Promosi 

TS dapat memberikan promosi neon box bergambar PLC “J” 2u dan 

“L” ke retail. TS akan membayar pajak reklame. Nilai tambahnya 

adalah neon box diharapkan dapat menjadi media promosi dan 

membantu penjualan retail.  

TS memberikan promosi kepada PP dengan bersedia memberikan box 

mobil bergambar “J” dan “L”. TS juga memberikan paket bonus 

tertentu jika PP dapat memenuhi omzet yang ditentukan TS. Nilai 

tambahnya adalah PP semakin gencar meningkatkan penjualan untuk 

mendapatkan bonus. 

d. Tempo pembayaran 

PP melakukan negosiasi kepada produsen TS agar mendapat tempo 

pembayaran yang lebih lama. Nilai tambahnya yaitu PP dan retail 

dapat mengatur perputaran uang dengan baik jika mendapat tempo 

yang lebih lama dari pabrik TS. 

3. Biaya Overhead 

a. Biaya Transportasi 

PP dapat meminta TS untuk langsung mengirim barang pesanan 

langsung ke retail PP jika barang yang dipesan sesuai dengan syarat 

yang ditentukan TS. PP tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk 

melakukan pengiriman barang. 

 



 
 

b. PP akan mengganti 2 mobil Mitusbishi L300 dengan 2 mobil 

Mitsubishi Canter yang memiliki kapasitas pengiriman barang lebih 

banyak. 

 

Tabel 4.6.1 Perbandingan Biaya per unit 

 L300 Canter 

Biaya 200.000 250.000 

Kuantiti J 20.000 30.000 

Biaya per unit J Rp 10. Rp 8,3 

Kuantiti “L” 5.000 set 7.500 set 

Biaya per unit “L” Rp 40. Rp 33.33 

Sumber : Data yang diolah 2017 

4. Teknik volume penjualan 

a. Sistem Penjualan PLC 2u “J” 

PP akan mengikat order yang disanggupi retail dengan menggunakan 

tanda tangan materai sehingga retail tidak dapat merubah aturan 

tersebut atau akan dinegosiasi kembali dengan PP. Semisal retail 

menyanggupi order 10.000 pcs lampu 2u “J” tiap minggu dengan 

harga Rp x5xx, jika retail merasa keberatan maka dapat dinegosiasi 

kembali. Contohnya jika retail hanya bisa menyanggupi 5.000 pcs 

(lebih sedikit) per minggu maka harga menjadi Rp x6xx (lebih 



 
 

mahal). 

Retail yang menjadi konsumen PP di Jawa Tengah kurang lebih 

sekitar 100 retail, jika ada 10 retail yang menyanggupi program lampu 

2u “J” dengan harga Rp x5xx/pcs per minggu maka PP harus 

menyiapkan 10qqqq pcs lampu 2u “J” tiap minggunya. Jadi 10qqqq 

pcs lampu 2u “J” yang didatangkan PP tiap minggunya langsung akan 

langsung dioper ke retail – retail yang mengambil program sehingga 

PP tidak perlu stock barang terlebih dahulu. 

b. Sistem Penjualan “L” 

Retail yang membeli 1 set LED yang mencakup 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, 

dan 15w akan dikenai harga sebagai berikut: 

Tabel 4.6.2 Tabel Harga Set “L” 

Jenis 

Lampu 

Kuantitas Lampu 

10.000 set 5.000 set - 1.000 set 

3w – 9w x2xxx x3xxx x4xxx 

Sumber : Data primer yang diolah 2017 

Retail yang akan membeli paket LED dengan jumlah set tertentu 

akan diikat dengan tanda tangan materai sehingga retail tidak dapat 

merubah aturan tersebut atau akan dinegosiasi kembali dengan PP. 

Semisal retail yang awalnya menyanggupi 5000 set berubah 

menjadi 1000 set maka akan mengikuti harga sesuai ketentuan. 

PP akan memenuhi seluruh orderan yang diminta oleh retail, 



 
 

sehingga jika barang datang maka akan langsung disebar ke retail 

– retail yang sudah order. PP akan menerima keuntungan waktu 

pembayaran karena PP diberi tempo oleh pabrik selama xx hari 

dan retail diberi tempo oleh PP selama xx hari.  

Retail yang tidak membeli dengan sistem 1 set LED akan dikenai 

harga sebagai berikut 3w : 2xxx, 5w : 4xxx, 7w : 5xxx, 9w : 6xxx, 

12w : 9xxx, 15w : 10xxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.6.3 Tabel Rangkuman Cost Leadership Strategy 

Variabel Strategi yang diterapkan Strategi yang dikembangkan 
Skala Ekonomis 1. Pembelian produk “J” 2u 

5qqqq pcs. 
 
2. Pembelian produk “L” 

dengan sistem set.  

1. Pembelian produk “J” 2u 
10qqqq pcs, dan pada kuantiti 
tertentu untuk mendapat bonus. 

2. Pabrik memberikan penawaran 
sistem pengambilan “L” yang 
berbeda yang lebih 
memudahkan PP 

Integrasi Usaha 1. Pabrik mengirim barang ke 
PP secara gratis. 

2. Retur dilakukan dengan 
pemotongan nota tagihan. 

3. Tidak ada promosi yang 
diberikan. 

4. Tempo pemabayaran 2u “J” 
x hari dan “L” x bulan. 

1. Pabrik mengirim barang 
pesanan langsung ke retail PP. 

2. Retur dilakukan dengan 
penukaran barang. 

3. Promosi dengan memberikan 
neon box kepada retail, dan 
pemberian box kepada PP dan 
bonus – bonus pada omzet 
tertentu. 

4. Melakukan negosiasi agar 
mendapat tempo pembayaran 
yang lebih lama. 

Biaya Overhead 1. Pabrik mengirim barang ke 
PP secara gratis. 

 
2. AT menggunakan 2 mobil 

Mitsubishi Canter dan 2 
mobil Mitsubishi L300 
untuk mengirim barang 

1. Pabrik mengirim barang 
pesanan langsung ke retail PP. 

2. PP mengganti 2 mobil 
Mitsubishi L300 dengan 2 mobil 
Mitsubishi Canter untuk 
menambah kapasitas pengiriman 
barang. 

Teknik volume 
penjualan 

1. PP tidak memliki standart 
dalam penjualan PLC “J” 
2u. 
 

2. PP memberlakukan Standart  
ke retail hanya pembelian 
dengan sistem “L” set dari 
3w, 5w, 7w, 9w, dan 3w, 
5w, 7w, 9w, 12w, 15w. 

 

1. PP menggunakan strategi 
dengan sistem kuantiti tertentu 
agar retail mendapat harga lebih 
murah. 

2. PP memberikan sistem kuantiti 
tertentu agar retail mendapat 
harga lebih murah. PP melayani 
penjualan LED dengan sistem 
tidak set dengan harga yang 
berbeda. 

Sumber : Data yang diolah 2017 




