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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang dibagikan pada 21 orang responden yang 

ada yaitu pelanggan dari Anugerah Offset Semarang dapat diperoleh data 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Lama Berlangganan 

 

Frekuensi Persen 

1 tahun 4 19,0 

2 tahun 5 23,8 

3 tahun 7 33,3 

4 tahun 2 9,5 

5 tahun 2 9,5 

6 bulan 1 4,8 

Total 21 100,0 

    Sumber : Data primer olahan 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pelanggan Anugerah 

Offset Semarang sudah berlangganan selama 3 tahun dengan jumlah 7 

pelanggan, selain itu ada 5 orang pelanggan yang sudah berlangganan selama 2 

tahun, 4 orang pelanggan yang sudah berlangganan selama 1 tahun, 2 orang 

pelanggan yang sudah berlangganan masing-masing 4 tahun dan 5 tahun, 

sedangkan terakhir baru saja ada satu pelanggan yang melakukan pembelian 
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terus-menerus selama 6 bulan terakhir ini. Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa hanya 2 responden saja yang sudah berlangganan sejak berdirinya 

Anugerah Offset Semarang. 

 

Tabel 4.2. Sistem Pembayaran 

 

Frekuensi Persen 

Kontan 7 33,3 

Tempo 14 66,7 

Total 21 100,0 

Sumber : Data primer olahan 

  Anugerah Offset menawarkan dua sistem pembayaran yang dapat 

dipilih saat melakukan sebuah pembelian yaitu kontan atau tempo. Sedangkan 

dari data diatas dapat terlihat bahwa sebanyak 14 responden Anugerah Offset 

melakukan transaksi dengan sistem tempo dan sisanya sebanyak 7 orang 

pelanggan memilih melakukan transaksi kontan. 

  Dalam sebuah usaha pasti sudah tidak asing lagi dengan sistem 

pembayaran tempo atau hutang, dimana sang pembeli dapat membayar 

transaksinya dalam jangka waktu tertentu dan tidak harus membayar pada saat 

proses transaksi. Hal ini bias saja dipengaruhi oleh cash flow dari si pembeli 

sehingga memilih sistem pembayaran tempo. Dalam sebuah bisnis pasti ada 

banyak hal yang perlu dibayar dan semua memiliki tingkat prioritasnya masing-

masing sehingga terkadang ada pelanggan yang memilih untuk 
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mengesampingkan beberapa transaksi yang bisa dibayarnya dengan sistem 

tempo. 

  Sedangkan beberapa pelanggan yang memilih untuk membayar kontan 

juga dapat dipahami mengingat harga yang ditawarkan bisnis jasa percetakan 

khususnya Anugerah Offset dapat dibilang rendah. Harga termurah mencetak 

satu lembar dengan isi satu warna hanya Rp. 25,- saja, sedangkan harga termahal 

bisa bervariasi dari banyaknya warna yang dipilih dalam satu lembar cetakan. 

Pesanan terbanyak yang diterima Anugerah Offset adalah mencetak satu lembar 

dengan isi 4 warna (full color/sparasi) dengan harga perlembar berkisar antara 

Rp. 100,- sampai Rp. 140,- per lembarnya. Jika dikalikan dengan kuantitas 

pesanan maka pesanan dengan jumlah 50.000 lembar menjadi seharga 5 juta 

rupiah atau lebih. Nominal ini bisa jadi bagi beberapa pelanggan terbilang kecil 

sehingga masih ada yang memilih membayar dengan kontan. 

Tabel 4.3. Metode Pembayaran 

 Frekuensi Persen 

Giro 2 9,5 

Tunai 19 90,5 

Total 21 100,0 

Sumber : Data primer olahan 

 

  Dari hasil pengolahan data yang tertera di tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa hampir seluruh pelanggan Anugerah Offset lebih memilih 

membayar dengan metode tunai. Hanya 2 orang saja yang lebih memilih 

membayar menggunakan giro. Hal ini dapat dipengaruhi oleh harga yang 
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ditawarkan Anugerah Offset sendiri, dimana untuk mencetak satu lembar hasil 

cetakan satu warna (termurah) hanya seharga Rp. 25,-. Jika harga tersebut 

dikalikan dengan jumlah pesanan yang ada maka total harga sebuah pesanan 

sebenarnya tidak terlalu banyak.  

  Hal ini membuat banyak pelanggan yang meskipun memilih membayar 

dengan sistem tempo tapi lebih memilih membayar tunai saat jatuh tempo 

dibandingkan dengan metode pembayaran lain seperti transfer bank maupun giro. 

Jumlah uang yang terbilang cukup kecil ini membuat saat ditagih pelanggan lebih 

memilih membayar tunai langsung kepada penagih. 

 

Tabel 4.4. Produk Cetakan 

 Frekuensi Persen 

Album,buku tamu,undangan 1 4,8 

Brosur dan majalah 1 4,8 

Kalender 1 4,8 

Kertas lalat 1 4,8 

Macam-macam 1 4,8 

Packaging 11 52,4 

Siku springbed & dus beras 1 4,8 

Topeng Anak 1 4,8 

Undangan 3 14,3 

Total 21 100,0 

Sumber : Data primer olahan 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas produk cetak yang 

dicetak di Anugerah Offset Semarang adalah berupa packaging dengan jumlah 

11 pelanggan (52,4%) dari keseluruhan pelanggan. Diikuti oleh produk cetak 
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undangan dengan jumlah 3 pelanggan (14,3%), dan sisanya bermacam-macam 

jenis produk cetak dengan frekuensi yang sama yaitu satu pelanggan saja. 

Tabel 4.5 Menerima Produk Cacat 

 

Frekuensi Persen 

Pernah 4 19,0 

Tidak pernah 17 81,0 

Total 21 100,0 

Sumber : Data primer olahan 

 

 

  Tabel diatas menunjukan data pernah – tidaknya seorang pelanggan 

menerima produk cacat hasil cetakan dari Anugerah Offset Semarang. Dari hasil 

presentase dapat terlihat hasil pekerjaan Anugerah Offset dapat dibilang cukup 

bagus karena dari lamanya usaha ini berdiri sampai sekarang tidak banyak 

kesalahan cetak yang dilakukan oleh Anugerah Offset. Ada beberapa kasus 

dimana terjadi kelalaian sehingga terjadi kecacatan produk hasil cetak selama 5 

tahun Anugerah Offset beroperasi. Ada 4 pelanggan yang pernah menerima 

produk cacat selama Anugerah Offset beroperasi, meskipun demikian tetapi 3 

diantara mereka masih mau memberikan kesempatan Anugerah Offset untuk 

memperbaikinya dengan cara tetap menjadi pelanggan setia dan tetap melakukan 

pembelian kembali. Sedangkan yang satu pelanggan lainnya memutuskan untuk 

tidak melakukan pembelian kembali di Anugerah Offset dengan berbagai macam 

alasan. 
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Tabel 4.6. Tindakan Saat Menerima Produk Cacat 

 Frekuensi Persen 

Komplain 20 95,2 

Lain-lain(tergantung berapa banyak yg rusak) 1 4,8 

Total 21 100,0 

Sumber : Data primer olahan 
 

  Data diatas menunjukan tindakan yang diambil seorang pelanggan 

ketika menemukan ada produk cacat yang tercetak dalam pesanannya. Dari tabel 

diatas dapat dilihat bahwa ada 20 orang pelanggan yang memilih melakukan 

komplain langsung kepada Anugerah Offset sedangkan yang sisanya satu orang 

pelanggan saja yang akan memilih tindakan lain-lain sesuai dengan banyaknya 

barang yang cacat yang ia terima. Pilihan yang ada untuk jawaban ini adalah 

komplain, diam saja, menyebarkan ke orang lain, dan yang terakhir adalah 

jawaban pilihan pelanggan sendiri. 

  Dari data diatas meskipun belum semua pelanggan Anugerah Offset 

mengalami pernah menerima produk cacat, tetapi jika suatu saat itu terjadi maka 

respon umum yang akan dilakukan mereka adalah komplain langsung ke 

Anugerah Offset. Hal ini lebih baik dari pada pelanggan menyebarkannya ke 

orang lain sehingga dapat memunculkan kemungkinan jatuhnya reputasi usaha 

Anugerah Offset. Dari 4 pelanggan yang pernah menerima produk cacat pada 

bagian sebelumnya, keempat-empatnya melakukan komplain dan pihak 

Anugerah Offset langsung menanggapinya dengan permintaan maaf sekaligus 

mengkompensasi kejadian ini dengan mencetakan ulang atau ganti rugi. 
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Sedangkan jawaban lain-lain yang diambil oleh satu orang pelanggan 

yang belum pernah menerima produk cacat justru perlu diperhatikan oleh pihak 

Anugerah Offset. Karena bisa saja ketika produk cacat yang diterimanya 

melebihi batas yang bisa ditoleransi maka ia akan menyebarkannya ke orang lain. 

Dalam sebuah usaha ini adalah salah satu hal yang tidak diinginkan terjadi karena 

membangun sebuah reputasi perusahaan yang bagus merupakan sebuah hal yang 

sulit dicapai. Tetapi dengan hanya satu berita buruk saja bisa jadi sebuah reputasi 

yang dibangun susah payah sebuah usaha dapat mengalami kehancuran. 

 

Tabel 4.7. Mendesain 

 Frekuensi Persen 

Desain sendiri 17 81,0 

Didisainkan 4 19,0 

Total 21 100,0 

Sumber : Data primer olahan 

 

  Tabel diatas merupakan data pilihan pelanggan mengenai desain yang 

mereka gunakan saat mencetak di Anugerah Offset Semarang. Dari tabel tersebut 

dapat dilihat jika 17 pelanggan Anugerah Offset (81%) memilih untuk mendesain 

produk mereka sendiri, sedangkan sisanya 4 pelanggan (19%) memilih untuk 

mempercayakan desain mereka kepada Anugerah Offset. Dari 4 pelanggan yang 

memilih untuk mempercayakan desainnya kepada Anugerah Offset ada 1 (satu) 

pelanggan yang memberikan respon negatif pada hasil desain Anugerah Offset 

karena terjadi beberapa kesalahan komunikasi sehingga desain yang jadi tidak 
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sesuai dengan permintaan pelanggan tersebut, meskipun demikian desain tidak 

terlalu jauh dibawah standar, sehingga pelanggan tersebut memaafkan dan hanya 

memberi peringatan hati-hati saja. 

  Sedangkan 17 orang pelanggan yang lain yang memilih untuk 

mendesain produk mereka masing-masing memiliki beberapa alasan diantaranya 

produk mereka khusus, ada banyak permintaan pelanggan yang bermacam-

macam, maupun mereka sudah mempunyai desain mereka sendiri sehingga tidak 

perlu mendesain lagi. 

 

Tabel 4.8. Kelebihan Anugerah Offset Menurut Pelanggan 

 

No Kelebihan Frekuensi Persentase 

1 Berkomitmen 1 4,76% 

2 Bisa pesan melalui telepon dan belum pernah 

menerima barang cacat 

1 4,76% 

3 Bisa jadi rekan cetak 1 4,76% 

4 Bisa membantu desain 1 4,76% 

5 Bisa membayar tempo 1 4,76% 

6 Cepat pengerjaannya 2 9,52% 

7 Harga bersaing 4 19,04% 

8 Hasil packaging rapi 1 4,76% 

9 Owner ramah 3 14,28% 

10 Harga murah 5 23,80% 

11 Tepat waktu 3 14,28% 

Sumber : Data primer olahan 

 

 Tabel 4.8 diatas merupakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 

Anugerah Offset menurut pelanggan, dimana ada 11 kelebihannya. 
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Kelebihan yang pertama menurut pelanggan adalah berkomitmen 

dimana Anugerah Offset sebagai sebuah usaha yang baru saja berdiri selama 5 

tahun pasti sangat mengedepankan komitmen. Dalam praktiknya ada beberapa 

waktu Anugerah Offset gagal menepati komitmen yang ada seperti dalam hal 

kualitas hasil cetak, tetapi Anugerah Offset selalu berusaha untuk 

mengkompensasinya dan belajar dari kesalahan yang ada sehingga pelanggan 

tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. 

Kelebihan yang kedua menurut pelanggan adalah dapat memesan 

barang melalui telepon dan pelanggan tersebut belum pernah menerima barang 

cacat. Karena Anugerah Offset masih berdiri dan skala usahanya masih terbilang 

kecil sehingga pemilik juga membuka penerimaan pesanan melalui telepon. 

Selain itu memang pemilik juga yang mengawasi langsung di lapangan sehingga 

pelanggan juga lebih merasa tenang dapat memesan dan berbicara langsung 

kepada pemilik dari pad ajika kepada karyawan. 

Kelebihan yang ketiga menurut pelanggan adalah bisa jadi rekan cetak, 

dimana maksud pelanggan ini adalah kerjasamanya dengan Anugerah Offset 

selama ini berjalan baik dan pelanggan juga puas dengan pelayanan serta harga 

dan kualitas yang diberikan oleh Anugerah Offset sehingga pelanggan sangat 

percaya akan kinerja Anugerah Offset, oleh sebab itu pelanggan ini menyebutkan 

bahwa Anugerah Offset bisa (layak) menjadi rekan cetak usahanya. 

Kelebihan yang keempat yang ada menurut pelanggan adalah pilihan 

untuk mendesainkan produknya pada Anugerah Offset, pelanggan diberikan 
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pilihan untuk mendesainkan produknya agar mempermudah pelanggan yang 

tidak bisa mendesain sendiri dan memberikan pelanggan lebih dalam lagi kesan 

positif dari usaha Anugerah Offset bahwa usaha ini mampu untuk berkomunikasi 

lebih baik dengan pelanggan, dan pelanggan juga dapat menilai sendiri secara 

lebih objektif kemampuan Anugerah Offset dalam menjalankan tanggung 

jawabnya. 

Kelebihan yang kelima dari  Anugerah Offset menurut pelanggan adalah 

dapat melakukan pembayaran dengan sistem tempo. Hampir semua bisnis dapat 

melakukan pembayaran dengan sistem tempo, meskipun ada beberapa usaha 

percetakan yang membatasi pelanggan mana yang dapat diberikan pilihan untuk 

mengambil pembayaran tempo ini. 

Kelebihan yang keenam dari Anugerah Offset menurut pelanggan 

adalah pengerjaan mencetak yang cepat. Sebagai sebuah usaha yang baru saja 

berdiri memang Anugerah Offset memiliki beberapa kekurangan, tetapi dengan 

kekurangan tersebut juga ada hal positif yang dapat dimunculkan seperti hal ini 

contohnya. Memang Anugerah Offset belum memiliki pelanggan yang banyak 

sehingga keuntungan yang didapat juga belum bisa maksimal, tetapi justru 

Anugerah Offset dapat berkonsentrasi lebih kepada pelanggannya yang sudah 

ada sekarang ini sehingga pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik dan 

tepat waktu.  

Kelebihan yang ketujuh menurut pelanggan Anugerah Offset adalah 

soal harga yang bersaing, sekali lagi dalam hal harga Anugerah Offset memiliki 
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beberapa poin unggul dibandingkan dengan pesaing, hal ini dikarenakan reputasi 

yang belum tersebar luas, usaha yang masih bertumbuh dan juga konsentrasi 

Anugerah Offset untuk mendapat pelanggan yang lebih banyak lagi. Beberapa 

pelanggan juga mengatakan bahwa harga yang diberikan Anugerah Offset 

memang bukan yang termurah tetapi kualitas yang didapatkan sangat sesuai 

dengan harga yang dipatok, sehingga pelanggan merasa puas soal harga pada 

Anugerah Offset. Hal tersebut membuat Anugerah Offset memiliki kualitas harga 

yang bagus dibandingkan pesaingnya. 

Kelebihan yang kedelapan menurut pelanggan Anugerah Offset adalah 

hasil cetak yang rapi terutama disini adalah packaging. Dalam proses mencetak 

packaging memang bisa terjadi beberapa kesalahan dan Anugerah Offset pernah 

melakukan kesalah disalah-satu prosesnya. Tetapi Anugerah Offset tetap 

berusaha untuk memperbaiki jasa yang diberikannya sehingga dapat menjadi 

lebih baik lagi, dan salah satu pelanggannya juga merasakaan bahwa Anugerah 

Offset mencetak packaging dengan rapi. 

Kelebihan yang kesembilan menurut pelanggan Anugerah Offset adalah 

keramahan yang bagus dari pemilik usaha Anugerah Offset. Dalam usaha ini 

pemilik masih harus turun tangan dalam menangani beberapa bagian dari proses 

usaha. Hal ini juga disebabkan karena berbagai keterbatasan seperti karyawan 

yang masih sedikit, mesin yang masih belum banyak dan lengkap, serta pemilik 

ingin lebih mendalami lagi usaha percetakan dan beberapa rantai usaha yang 

terkait didalamnya. Berbagai alasan tersebut membuat pemilik lebih sering terjun 
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ke lapangan dan menyapa setiap pelanggan yang ada melalui telepon ataupun 

saat akan mengambil barang yang baru saja jadi dicetak. Sebagai gantinya usaha 

pemilik ini diartikan positif oleh beberapa pelanggan yang ada sebagai sebuah 

sifat ramah yang dimiliki pemilik. 

Kelebihan yang kesepuluh adalah harga yang murah menurut 5 orang 

pelanggan. Harga yang dipatok oleh Anugerah Offset memang bukan yang 

termurah, tetapi menurut beberapa pelanggan harga cetak di usaha ini sudah 

cukup murah. 

Kelebihan yang kesebelas adalah ketepatan waktu saat mencetak. 

Dalam sebuah bisnis, komitmen merupakan hal yang dipegang oleh pelaku-

pelakunya, ketika sudah memberikan janji maka akan selalu dipercaya dan 

dijadikan sebuah standar kualitas usaha tersebut. Ketika Anugerah Offset 

memberikan janji lama waktu cetak maka hal ini akan dipegang oleh pelanggan 

dan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai saat ini Anugerah Offset masih 

terus menjunjung tinggi komitmen yang diberikannya kepada pelanggan, 

sehingga pelanggan juga menerima kualitas pelayanan yang terbaik. 

 

 

Tabel 4.9. Kekurangan Anugerah Offset Menurut Pelanggan 

No. Kekurangan Frekuensi Persentase 

1 Antri lama 4 19,04% 

2 Belum terkenal 1 4,76% 

3 Harus antar dan ambil barang 

sendiri 

3 14,28% 
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Tabel 4.9. Kekurangan Anugerah Offset Menurut Pelanggan 

No. Kekurangan Frekuensi Persentase 

4 Kadang desain kurang sesuai 1 4,76% 

5 Kadang harus kontan 2 9,52% 

6 Tidak ada diskon 1 4,76% 

7 Tidak bisa mencarikan bahan 

packaging 

1 4,76% 

8 Tidak menyediakan pon 2 9,52% 

9 Mesin sedikit 3 14,28% 

10 Lokasi jauh dari tengah kota 1 4,76% 
  Sumber : Data primer olahan 

 

 Tabel 4.9 menunjukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh 

Anugerah Offset menurut pelanggan, diantaranya ada 10 kekurangan yang 

pelanggan utarakan. 

 Kekurangan dari Anugerah Offset menurut pelanggan yang pertama 

adalah mengenai harus mengantri untuk mencetak yang sebenarnya memiliki 

penyebab utama yaitu kekurangan mesin. Anugerah Offset masih baru saja 

berdiri dan pemilik hanya memiliki modal untuk mengoperasikan sedikit mesin 

saja. Sehingga ketika Anugerah Offset menerima pesanan barang yang banyak 

maka harus ada antrian yang semakin panjang, belum lagi jika ada mesin yang 

rusak. Tak dapat dipungkiri bahwa mesin untuk mencetak yang dipakai terus 

menerus pasti lama-kelamaan akan mengalami kerusakan dengan tingkat 

tertentu. Ketika terjadi kerusakan pada mesin maka proses mencetak harus 

terhambat sedemikian lama sehingga membuat pelanggan cukup kesal, untung 
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saja kejadian seperti ini hanya terjadi sedikit kali sehingga pelanggan juga tidak 

meninggalkan Anugerah Offset secara permanen. 

 Kekurangan kedua yang ada pada Anugerah Offset menurut pelanggan 

adalah belum terkenalnya usaha ini, Anugerah Offset baru berdiri selama 5 tahun 

dan belum memiliki banyak pelanggan. Hal ini merupakan dampak salah satu 

aspek yang tidak diduga oleh pemilik pada saat membuka usaha. Pada saat 

didirikannya usaha, pemilik ingin mempromosikan usahanya dengan cukup 

besar, tetapi setelah baru mendapatkan sedikit pelanggan saja pekerjaan yang 

dilakukan semakin banyak dan pemilik sempat kewalahan sehingga akhirnya 

pemilik belum sempat untuk mempromosikan usahanya lebih lagi. 

 Kekurangan ketiga yang ada pada usaha Anugerah Offset menurut 

pelanggan adalah tidak adanya jasa antar jemput untuk mengambil bahan cetak 

dan mengantar cetakan yang sudah jadi sehingga pelanggan harus melakukan 

proses tersebut sendiri. Anugerah Offset masih belum memiliki transportasi 

sendiri yang digunakan untuk mengambil dan mengantar barang sehingga 

terpaksa harus pelanggan yang menyediakan. 

 Kekurangan yang keempat yang ada di Anugerah Offset menurut 

pelanggan adalah desain yang terkadang kurang sesuai dengan keinginan dari 

pelanggan. Hal ini diutarakan oleh pelanggan yang pernah mendesainkan 

produknya di Anugerah Offset dan terjadi kesalahan komunikasi pada beberapa 

sesi mendesain sehingga hasilnya kurang memuaskan. 
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 Kekurangan yang kelima yang ada di usaha Anugerah Offset menurut 

pelanggan adalah terkadang melakukan pembayaran harus kontan dan tidak 

boleh tempo. Hal ini sempat terjadi di Anugerah Offset karena saat itu pemilik 

sedang membutuhkan uang tunai untuk memperbaiki mesin, sehingga pelanggan 

yang saat itu ingin bertransaksi harus membayar dengan tunai. 

 Kekurangan yang dimiliki Anugerah Offset yang keenam menurut 

pelanggan adalah tidak adanya diskon. Anugerah Offset mematok harga yang 

cukup murah untuk sebuah usaha percetakan sehingga menurut pemilik kurang 

dibutuhkan adanya diskon, tetapi pelanggan pasti selalu menginginkan diskon 

sehingga ada pelanggan yang menjawab seperti demikian. 

 Kekurangan Anugerah Offset menurut pelanggan yang ketujuh adalah 

tidak bisa mencarikan bahan cetak, yang dimaksud disini oleh pelanggan adalah 

Anugerah Offset membeli bahan dulu kepada pihak yang bersangkutan, barulah 

pelanggan akan mencetak di Anugerah Offset setelah ada bahan packaging yang 

diperlukan. Tetapi Anugerah Offset tidak melayani proses seperti itu sehingga 

pelanggan cukup kecewa tetapi tetap melakukan pembelian di Anugerah Offset. 

 Kekurangan Anugerah Offset yang kedelapan menurut pelanggan 

adalah tidak adanya mesin pon. Produk cetak Anugerah Offset yang paling sering 

dicetak adalah packaging dan salah satu bentuk packaging adalah dus karton 

seperti dus mie instan dan dus air mineral, dalam proses pembentukannya setelah 

dicetak perlu mesin pon untuk menyempurnakan bentuknya, tetapi saat ini 
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Anugerah Offset belum mempunyai mesin pon karena harganya yang cukup 

mahal. 

 Kekurangan yang kesepuluh adalah mengenai masalah lokasi yang jauh 

dari tengah kota, mengingat harga lahan yang mahal pada pusat kota maka 

pemilik usaha pada saat ini masih belum dapat menyediakan lokasi yang berada 

pada pusat kota, hal ini adalah yang membuat pelanggan mengeluh. 

 

Tabel 4.10. Saran Untuk Anugerah Offset Menurut Pelanggan 

 

No. Saran Frekuensi Persentase 

1 Buat layanan antar jemput barang 1 4,76% 

2 Buka cabang ditengah kota 1 4,76% 

3 Ditingkatkan lagi pelayanannya 3 14,28% 

4 Jaga kualitas 2 9,52% 

5 
Lebih sering komunikasi supaya 

desain sesuai 

1 4,76% 

6 Semoga bisa terus bekerjasama 1 4,76% 

7 Tambah mesin 6 28,57% 

8 Tambah karyawan 1 4,76% 

9 Memperlama tempo pebayaran 1 4,76% 

10 Perlengkapi jasa selain mencetak 1 4,76% 

Sumber : Data primer olahan 

 

 Tabel 4.10 menunjukan beberapa saran yang disebutkan oleh pelanggan 

Anugerah Offset sebagai responden, ada 10 keseluruhan saran yang diutarakan 

oleh pelanggan sebagai berikut. 
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 Saran yang pertama untuk mengembangkan Anugerah Offset adalah 

membuat jasa delivery. Seperti yang sudah peneliti jelaskan bahwa saat ini 

Anugerah Offset belum memiliki transportasi sendiri sehingga ada beberapa 

pelanggan yang menginginkan jasa layanan antar jemput ini dimunculkan di 

usaha percatakn Anugerah Offset. 

 Saran yang kedua bagi Anugerah Offset adalah membuka cabang 

ditengah kota. Anugerah Offset sekarang bertempat di Jalan Supriyadi dan 

memang letaknya masih cukup jauh dari pusat keramaian kota. Dengan tidak 

adanya layanan antar jemput untuk produk jadi dan bahan produk maka beberapa 

pelanggan terkadang merasakan efek dari jauhnya Anugerah Offset dari tengah 

kota. 

 Saran yang ketiga untuk Anugerah Offset adalah meningkatkan 

pelayanannya lebih lagi. Pelayanan ini juga mencakup penambahan proses yang 

lain seperti pon. Beberapa pelanggan menginginkan penambahan mesin untuk 

menyokong jalannya proses mencetak menjadi lebih cepat. 

 Saran keempat yang diberikan oleh pelanggan untuk meningkatkan 

usaha Anugerah Offset adalah untuk menjaga kualitas yang sudah ada. Sampai 

sekarang menurut beberapa pelanggan usaha Anugerah Offset sudah memiliki 

kinerja yang lumayan bagus sehingga saran singkat yang dapat diberikan adalah 

untuk menjaga kualitas usaha Anugerah Offset. 
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 Saran kelima yang diberikan oleh pelanggan untuk Anugerah Offset 

adalah lebih sering berkomunikasi dengan pelanggan saat proses mendesain 

karena komunikasi sangat penting untuk hasil yang diinginkan pelanggan. 

 Saran keenam yang diberikan oleh pelanggan untuk Anugerah Offset 

adalah semoga bisa terus bekerja sama. Selama ini Anugerah Offset sangat 

kooperatif ketika diberikan masukan dan kritikan sehingga pelanggan juga 

senang berkomunikasi dengan pemilik dan melakukan proses pembelian 

kembali, oleh sebab itu pelanggan berharap Anugerah Offset menjaga sifat 

kooperatifnya ini untuk bisa terus bekerja sama dikemudian hari. 

 Saran yang ketujuh oleh pelanggan untuk Anugerah Offset adalah 

menambah mesin. Seperti yang diketahui dari pembahasan diatas selama 

penelitian bahwa mesin yang ada di Anugerah Offset masih kurang. Kurang 

dalam artian kuantitas dan juga kurang dalam hal variasi mesin, sehingga 

pekerjaan yang bisa dilakukan juga kurang bervariatif. Pelanggan berharap 

Anugerah Offset segera menambah mesin pon dan juga menambah kuantitas 

mesin cetak yang ada sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dan tidak takut 

mesin rusak. 

 Saran yang kedelapan untuk Anugerah Offset adalah untuk menambah 

karyawan mengingat jumlah karyawan yang masih sedikit, sehingga banyak 

pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih karena terbatasnya tenaga kerja yang 

ada. 
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 Saran yang kesembilan untuk Anugerah Offset adalah untuk 

memperlama tempo pembayaran. Kebijakan memberikan jangka waktu 

sebenarnya masih didasari dengan keputusan pemilik sepihak sehingga 

terkadang ada pelanggan yang kurang puas dengan lama jatuh tempo yang ia 

terima. 

 Saran yang kesepuluh untuk Anugerah Offset adalah untuk 

menambahkan jasa selain mencetak, misalnya seperti memotong hasil cetak yang 

sudah jadi. 

4.2. Persepsi Pelanggan Terhadap Bauran Pemasaran Jasa Percetakan 

Anugerah Offset 

Untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap keseluruhan bauran 

pemasaran jasa percetakan Anugerah Offset maka peneliti menggunakan analisis 

rentang skala dengan hasil sebagai berikut 

4.2.1. Persepsi Aspek Product 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat terlihat hasil pengolahan data kuesioner 

mengenai bauran pemasaran Anugerah Offset khususnya dalam aspek produk. 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa total skor rata-rata mengenai produk 

adalah 4,14 dan masuk kedalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa 

keseluruan evaluasi produk yaitu jasa di Anugerah Offset menurut pelanggan 

mendapatkan nilai yang dapat dikategorikan tinggi atau memuaskan 

pelanggan. 
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Tabel 4.11. Persepsi Pelanggan Terhadap Produk (Product) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

1 Desain sesuai dengan yang 

keinginan 

4 20 17 68 0 0 0 0 0 0 4,19 Tinggi 

2 Ukuran tepat sesuai dengan 

yang keinginan 

9 45 12 48 0 0 0 0 0 0 4,43 Tinggi 

3 Warna tepat seperti apa 

yang diminta pembeli 

7 35 12 48 2 6 0 0 0 0 4,24 Tinggi 

4 Anugerah Offset mampu 

mencetak banyak variasi 

warna 

4 20 6 24 11 33 0 0 0 0 3,67 Sedang 

5 Kualitas tinta Anugerah 

Offset bagus dan tidak 

luntur 

5 25 15 60 1 3 0 0 0 0 4,19 Tinggi 

 Total Skor Rata-rata 4,14 Tinggi 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 

 

  Dari segi desain yang menjadi pilihan pelanggan, Anugerah Offset 

mempu mencetak berbagai macam desain sesuai yang diinginkan oleh pelanggan 

sehingga mayoritas pelanggan merasa puas akan hal kesesuaian desain dengan 

keinginan mereka. Hal ini terbukti juga dari nilai skor rata-rata yang berjumlah 

4,19 yang juga masuk kedalam kategori tinggi. 
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  Dari segi ketepatan ukuran produk yang dicetak pelanggan, Anugerah 

Offset juga mengedepankan ketepatan ukuran pada saat proses mencetak 

sehingga pelanggan puas dengan hasil yang ada. Meskipun pernah terjadi 

beberapa kesalahan tetapi pihak Anugerah Offset memberikan penanganan 

terbaik kepada pelanggannya sehingga tetap tercapai kepuasan. Hal ini 

dibuktikan dengan skor rata-rata penialian yang mencapai 4,43 dan masuk dalam 

kategori tinggi. 

  Dari segi ketepatan warna yang ada juga dapat terlihat bahwa Anugerah 

Offset sebagai sebuah jasa percetakan mendapatkan penilaian yang baik dari 

pelanggan. Produk hasil cetakan tentunya harus memiliki warna yang tepat sesuai 

dengan keinginan pelanggan, karena kesalahan warna sedikit saja dapat membuat 

sebuah produk menjadi lebih jelek atau tidak enak dipandang mata. Karena itu 

Anugerah Offset selalu berusaha lebih teliti dalam hal ketepatan warna saat 

mencetak. Hal ini terbukti dari skor rata-rata yang diberikan oleh pelanggan 

dengan jumlah 4,24 dan masuk kedalam kategori tinggi. 

  Dalam segi variasi warna, Anugerah Offset sebenarnya memiliki varian 

warna yang cukup banyak meskipun tidak terlalu lengkap sehingga terkadang 

ada pelanggan yang harus mengganti warna desainnya dengan warna yang 

mendekati jika tidak ada warna yang sesuai dengan variasi warna di Anugerah 

Offset. Hal ini menyebabkan penilaian pelanggan terhadap variasi warna di 

Anugerah Offset masuk kedalam kategori sedang dengan skor 3,67 yang berarti 
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meskipun cukup dimata pelanggan tetapi pilihan variasi warna bisa ditingkatkan 

kembali. 

  Dalam segi kualitas tinta yang dipakai oleh Anugerah Offset pelanggan 

menilai bahwa kualitas tintanya terbilang “oke” atau memuaskan karena setelah 

dicetak langsung kering, tidak mudah luntur, dan tidak berganti warna. Hal ini 

membuat penilaian pelanggan mengenai aspek kualitas tinta menghasilkan rata-

rata skor 4,19 dan masuk kedalam kategori tinggi. 

4.2.2. Persepsi Aspek Price 

Tabel 4.12. Persepsi Pelanggan Terhadap Harga (Price) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

6 Harga mencetak di 

Anugerah Offset lebih 

terjangkau dibandingkan 

dengan percetakan lain 

3 15 8 32 10 30 0 0 0 0 3,67 Sedang 

7 Anugerah Offset 

memberikan jangka waktu 

pembayaran 

6 30 15 60 0 0 0 0 0 0 4,29 Tinggi 

8 Harga yang ditawarkan 

Anugerah Offset sesuai 

dengan kualitas 

6 30 10 40 5 15 0 0 0 0 4,05 Tinggi 

 Total Skor Rata-rata 4,00 Tinggi 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 
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  Tabel 4.12 menunjukan persepsi pelanggan terhadap aspek harga di 

Anugerah Offset Semarang, dimana hasil perhitungan respon dari pelanggan 

menghasilkan angka rata-rata sebesar 4,00 dan masuk kedalam kategori tinggi 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas aspek harga dalam usaha Anugerah 

Offset memuaskan pelanggan dan mendapat penilaian yang tinggi dari 

keseluruhan pelanggannya. 

  Dari segi harga untuk mencetak sebuah produk, Anugerah Offset 

mendapatkan penilaian skor rata-rata sebesar 3,67 yang masuk kedalam kategori 

sedang dengan selisih 0,01 untuk bisa naik ke kategori tinggi. Angka tersebut 

berarti pelanggan cukup puas dengan harga yang ditawarkan oleh Anugerah 

Offset, meskipun harga yang ditawarkan terbilang terjangkau dan sesuai kualitas 

tetapi memang bukan yang termurah. Hal ini membuat pelanggan meresponi 

aspek harga dengan lebih mendetil dan menghasilkan hasil akhir di kategori 

sedang. 

  Pada perihal pemberian jangka waktu untuk membayar atau dalam 

artian singkat hutang, Anugerah Offset sudah memberikan jangka waktu pada 

pelanggan untuk membayar produknya selama rata-rata 1-3 bulan untuk 

melunasinya. Banyak pelanggan yang memanfaatkan sistem pembayaran ini 

untuk bertransaksi di Anugerah Offset sehingga pelanggan memberikan 

penilaian yang menghasilkan skor rata-rata 4,29 dan masuk kedalam kategori 
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tinggi. Angka tersebut berarti pelanggan puas dengan jangka waktu yang 

diberikan kepada mereka untuk melunasi transaksi mereka. 

  Dari segi kesesuaian harga dengan kualitas hasil cetak menurut 

pelanggan Anugerah Offset memiliki reputasi yang cukup bagus untuk hal ini. 

Angka skor rata-rata untuk aspek ini berada di 4,05 yang masuk kedalam kategori 

tinggi. Hal ini dapat diartikan hasil pekerjaan yang dilakukan Anugerah Offset 

sesuai dengan harga yang dimintanya juga. 

 

4.2.3. Persepsi Aspek Place 

Tabel 4.13. Persepsi Pelanggan Terhadap Tempat (Place) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 
Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 
Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

9 Lokasi usaha Anugerah 

Offset mudah dicapai 

4 20 12 48 5 15 0 0 0 0 3,95 Sedang 

10 Perlu didirikan toko 

online untuk 

mempermudah proses 

membeli 

0 0 2 8 11 33 8 16 0 0 2,71 Sedang 

 Total Skor Rata-rata 3,33 Sedang 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 
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  Tabel 4.13 menunjukan persepsi responden yaitu pelanggan Anugerah 

Offset dalam menanggapi aspek tempat (place) yang ada. Hasil skor rata-rata 

yang keluar adalah 3,33 dan masuk kategori sedang, hal ini dapat diartikan 

tempat usaha Anugerah Offset masih dapat diterima oleh pelanggan meskipun 

belum terlalu memuaskan pelanggan. 

  Dari kemudahan mencapai lokasi usaha Anugerah Offset didapatkan 

skor rata-rata 3,95 yang masuk kedalam kategori sedang. Hal ini berarti lokasi 

Anugerah Offset masih kurang mudah untuk dicapai karena berbagai macam 

alasan. Ada beberapa pelanggan yang menjelaskan bahwa lokasi usaha terlalu 

jauh dari tempatnya, ada juga yang menyebutkan bahwa pada saat musim hujan 

lokasi Anugerah Offset sering sekali terkena banjir sehingga susah dicapai atau 

“ribet” untuk sampai tempat usaha Anugerah Offset. 

  Sedangkan dari segi perlunya didirikan toko online, banyak pelanggan 

yang tidak terlalu suka dengan toko online karena mayoritas pelanggan orang tua 

yang tidak terlalu mengenal teknologi, atau mengetahui tetapi malas 

menggunakannya. Menurut pelanggan lebih mudah untuk pesan melalui telepon 

dari pada melalui toko online. Sehingga poin ini mendapatkan skor rata-rata 

sebesar 2,71 dan masuk kedalam kategori sedang. 
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4.2.4. Persepsi Aspek Promotion 

Tabel 4.14 menunjukan persepsi pelanggan terhadap aspek promosi 

pada bauran pemasaran Anugerah Offset yang menghasilkan skor rata-rata 4,00 

dan masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan pelanggan puas 

dengan keseluruhan aspek promosi yang dilakukan oleh Anugerah Offset. 

  Pada pernyataan pertama pelanggan mengetahui usaha Anugerah 

Offset dari orang sekitar mereka, semua pelanggan menjawab sangat setuju atau 

setuju, hal ini menunjukan pernyataan ini benar adanya. Pernyataan ini 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 4,38 dan masuk kedalam kategori tinggi 

sehingga dapat disimpulkan WOM (Word of Mouth) dari usaha Anugerah 

Offset berpengaruh besar dalam proses promosi yang ada. 

Tabel 4.14. Persepsi Pelanggan Terhadap Promosi (Promotion) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 
Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 
Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

11 Mengetahui usaha 

Anugerah Offset dari 

orang sekitar 

8 40 13 52 0 0 0 0 0 0 4,38 Tinggi 

12 Orang disekitar 

merekomendasikan positif 

mengenai usaha 

percetakan Anugerah 

Offset 

8 40 10 40 3 9 0 0 0 0 4,24 Tinggi 
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Tabel 4.14. Persepsi Pelanggan Terhadap Promosi (Promotion) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

13 Lebih suka jika diberi 

promosi melalui media 

social (BBM, Whatsapp, 

Line, dsb) 

 8 40 10 40 3 9 0 0 0 0 4,24 Tinggi 

14 Akan lebih efektif jika 

Anugerah Offset 

membagikan kartu nama 

sebagai sarana promosi 

disbanding hanya melalui 

perkataan orang saja 

0 0 3 12 10 30 8 24 0 0 3,14 Sedang 

 Total Skor Rata-rata 4,00 Tinggi 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 

 

 

 

  Dari pernyataan selanjutnya dikatakan bahwa orang disekitar pelanggan 

merekomendasikan usaha Anugerah Offset secara positif mengenai usaha 

cetaknya. Pernyataan ini menghasilkan skor rata-rata sebesar 4,24 dan masuk 

kedalam kategori tinggi, hal ini dapat disimpulkan bahwa benar orang-orang 

disekitar pelanggan merekomendasikan usaha Anugerah Offset secara positif 

sehingga menimbulkan reputasi yang positif pula terhadap Anugerah Offset. 
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  Pernyataan yang selanjutnya adalah pelanggan lebih suka diberi 

promosi melalui media social yang khususnya aplikasi pesan singkat seperti 

Whatsapp, BBM, dan Line. Pernyataan ini mendapatkan skor rata-rata sebesar 

4,24 dan masuk kedalam kategori tinggi dimana berarti benar pernyataan tersebut 

jika pelanggan lebih memilih untuk diberikan kabar promosi melalui aplikasi 

pesan singkat yang ada sehingga memudahkan pelanggan merespon dan 

memesan barang. 

  Pernyataan yang terakhir dari aspek promosi ini adalah bahwa 

pelanggan berpendapat membagikan kartu nama akan memberikan dampak yang 

lebih besar dari pada dari mengandalkan berita mulut ke mulut saja. Hasil dari 

pernyataan ini adalah skor rata-rata sebesar 3,14 dan masuk kedalam kategori 

sedang, ini berarti bahwa pelanggan tidak terlalu menyetujui pernyataan ini 

mengingat lebih mudah menyebarkan berita melalui media social dan bercerita 

dari pada menyimpan sebuah kartu nama. 
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4.2.5. Persepsi Aspek People 

Tabel 4.15. Persepsi Pelanggan Terhadap Pekerja (People) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

15 Karyawan Anugerah 

Offset memberikan 

informasi secara detail 

mengenai usaha 

Anugerah Offset 

2 10 8 32 11 33 0 0 0 0 3,57 Sedang 

16 Karyawan Anugerah 

Offset cepat dalam 

menanggapi permintaan-

permintaan 

 0 0 3 12 10 30 8 16 0 0 2,76 Sedang 

17 Karyawan Anugerah 

Offset ramah 

 4 20 4 16 13 39 0 0 0 0 3,57 Sedang 

18 Karyawan Anugerah 

Offset memperlakukan 

produk jadi dengan hati-

hati dan tidak seenaknya 

saja 

8 40 7 28 6 18 0 0 0 0 4,10 Tinggi 

 Total Skor Rata-rata 3,50 Sedang 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 

 

  Tabel 4.15 merupakan gambaran persepsi pelanggan mengenai aspek 

pekerja (people) dalam bauran pemasaran di Anugerah Offset, dan hasil yang 
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didapat adalah skor rata-rata 3,50 yang berkategorikan sedang, hal ini berarti 

aspek pekerja Anugerah Offset masih kurang memuaskan pelanggan. 

  Dari segi kelengkapan informasi yang diberikan oleh karyawan 

Anugerah Offset kepada pelanggan masih kurang memuaskan menurut 

pelanggan, hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata pernyataan tersebut hanya 

sebesar 3,57 yang masuk kedalam kategori sedang. Artinya adalah informasi 

yang dibarikan oleh karyawan Anugerah Offset mengenai usaha cetaknya masih 

kurang lengkap dan membantu pelanggan dalam mengetahui lebih dalam 

mengenai usaha cetak Anugerah Offset. 

  Dari segi cepatnya karyawan Anugerah Offset menanggapi permintaan 

pelanggan juga masih kurang memuaskan dan mendapat skor rata-rata sebesar 

2,76 yang masuk kedalam kategori sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa 

karyawan Anugerah Offset kurang cepat atau kurang maksimal dalam 

menanggapi permintaan pelanggan yang ada. Terkadang karyawan yang 

berjumlah sedikit harus merangkap berbagai pekerjaan seorang diri sehingga 

menimbulkan efek lelah dan mengabaikan permintaan-permintaan pelanggan. 

  Dari sisi keramahan karyawan kepada pelanggan mendapatkan skor 

rata-rata sebesar 3,57 yang masuk kedalam kategori sedang. Hal ini berarti 

karyawan Anugerah Offset sudah ramah kepada pelanggan namun belum 

memuaskan pelanggan sehingga masih ada beberapa pelanggan yang 

memberikan nilai rendah dalam hal keramahan karyawan yang ada. 
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Pernyataan terakhir yang ada dalam aspek pekerja (people) adalah 

karyawan Anugerah Offset memperlakukan barang jadi dengan hati-hati 

sehingga menjaga kondisi barang yang sudah dicetak. Untuk pernyataan ini 

pelanggan memberikan penilaian yang cukup tinggi dengan skor rata-rata sebesar 

4,10 membuat pernyataan ini masuk kedalam kategori tinggi. Artinya pelanggan 

puas dengan cara karyawan Anugerah Offset memperlakukan barang cetak yang 

sudah jadi sehingga membuat kualitas produk lebih terjaga dan pelanggan lebih 

puas. 

4.2.6. Persepsi Aspek Process 

Tabel 4.16. Persepsi Pelanggan Terhadap Proses (Process) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

19 Proses mencetak di 

Anugerah Offset 

terbilang tepat waktu 

sesuai dengan yang 

dijanjikan 

10 50 8 32 3 9 0 0 0 0 4,33 Tinggi 

20 Prosedur pengambilan 

produk jadi di Anugerah 

Offset terbilang mudah 

 11 55 10 40 0 0 0 0 0 0 4,52 Tinggi 

21 Prosedur pengambilan 

produk jadi di Anugerah 

Offset terbilang cepat 

 6 30 10 40 5 15 0 0 0 0 4,05 Tinggi 
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Tabel 4.16. Persepsi Pelanggan Terhadap Proses (Process) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

 Total Skor Rata-rata 4,3 Tinggi 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 

 

 

  Tabel 4.16 menunjukan persepsi pelanggan terhadap aspek proses 

dalam bauran pemasaran yang ada di Anugerah Offset. Dari skor rata-rata yang 

berjumlah 4,3 dapat terlihat bahwa pelanggan puas dengan proses mencetak yang 

ada di Anugerah Offset. 

  Dari segi ketepatan waktu dapat dilihat respon pelanggan memberikan 

nilai rata-rata sebesar 4,33 yang masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini berarti 

pelanggan merasa bahwa Anugerah Offset benar-benar memperdulikan masalah 

komitmen soal waktu selesai proses mencetak. Selama ini jika tidak terjadi 

masalah pada mesin maka waktu yang dijanjikan Anugerah Offset selalu 

terpenuhi sehingga membuat pelanggan puas akan aspek ketepatan waktu. 

  Dari segi mudahnya mengambil produk jadi juga dapat terbilang mudah 

sehingga pelanggan memberikan skor rata-rata sebesar 4,52 dan masuk kedalam 

kategori tinggi. Proses pengambilan produk jadi sangatlah mudah, pelanggan 

hanya tinggal datang kemudian orang yang bertanggung jawab menandatangani 
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surat jalan dan langsung barang jadi bisa diangkut untuk dibawa. Mudahnya 

proses pengambilan membuat pelanggan puas akan pelayanan Anugerah Offset. 

  Dari segi cepatnya mengambil produk jadi juga pelanggan merasa puas 

sama seperti mudahnya mengambil barang jadi. Pelanggan memberikan skor 

rata-rata sebesar 4,05 yang masuk kedalam kategori tinggi. Hal ini berarti tidak 

memerlukan waktu yang lama. Skor yang lebih rendah dari kemudahan 

mengambil produk jadi karena terkadang saat proses menaikan barang jadi 

kedalam angkutan memerlukan waktu yang bervariasi sesuai dengan banyaknya 

barang yang diangkut. Tetapi secara keseluruhan pelayanan terbilang cepat dan 

memuaskan pelanggan. 

4.2.7. Persepsi Aspek Physical Evidence 

Tabel 4.17. Persepsi Pelanggan Terhadap Bukti Nyata (Physical Evidence) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

22 Anugerah Offset 

menyediakan contoh 

produk sebagai ukuran 

hasil jadi produk mereka 

9 45 12 48 0 0 0 0 0 0 4,43 Tinggi 

23 Hasil cetak Anugerah 

Offset sesuai dengan 

contoh produk 

 4 20 14 56 2 6 1 2 0 0 4,00 Tinggi 
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Tabel 4.17. Persepsi Pelanggan Terhadap Bukti Nyata (Physical Evidence) 

No Indikator 

Jawaban 

Rata-

rata Kategori 

Sangat 

Setuju 

Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 F S F S F S F S F S Skor 

24 Anugerah Offset 

mempunyai kantor fisik 

 7 35 14 56 0 0 0 0 0 0 4,33 Tinggi 

25 Tempat parkir kantor 

Anugerah Offset 

memadai akan 

mengambil hasil cetak 

0 0 2 8 10 30 9 18 0 0 2,67 Sedang 

 Total Skor Rata-rata 3,86 Tinggi 

(Data primer olahan) 

Keterangan : F = Frekuensi; S = Skor. 

 

 

  Tabel 4.17 menunjukan persepsi pelanggan terhadap aspek bukti nyata 

(physical evidence) dalam bauran pemasaran pada usaha jasa cetak Anugerah 

Offset. Dari tabel diatas dapat kita lihat secara keseluruhan pelanggan menilai 

aspek bukti nyata dengan skor rata-rata sebesar 3,86 yang masuk kedalam 

kategori tinggi. Hal ini berarti pelanggan puas dengan bukti nyata yang 

ditunjukan oleh Anugerah Offset kepada pelanggan. 

  Pernyataan pertama yang peneliti ajukan mengenai contoh produk cetak 

Anugerah Offset sebagai pengukur hasil cetak yang akan dicetak. Pelanggan 

memberikan nilai skor rata-rata sebesar 4,43 yang masuk kedalam kategori 

tinggi. Hal ini berarti pelanggan menerima contoh produk sebelum mencetak 
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sehingga dapat membayangkan kira-kira hasil produk yang akan ia cetak seperti 

apa. 

  Pernyataan kedua dalam aspek ini adalah bahwa hasik cetak sesuai 

dengan produk yang ditunjukan saat akan mencetak. Didapati bahwa pernyataan 

ini disetujui oleh pelanggan dengan skor rata-rata sebesar 4,00 yang masuk 

kedalam kategori tinggi. Pelanggan melihat serta mendapatkan produk seperti 

yang ada di contoh produk menunjukan konsistensi Anugerah Offset dalam 

mencetak, sehingga pelanggan memberikan penilaian dengan kategori tinggi. 

  Pernyataan yang ketiga pada aspek ini adalah bahwa Anugerah Offset 

memiliki kantor fisik yang bisa didatangi. Hasil jawaban responden, yaitu 

pelanggan Anugerah Offset memiliki skor rata-rata sebesar 4,33 yang masuk 

kedalam kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa Anugerah Offset tentunya 

memiliki kantor yang bisa didatangi sebagai tempat mencetak, mengambil 

barang, mempertanggung jawabkan pekerjaannya, dan menjadi jaminan bagi 

pelanggan. 

  Pernyataan yang terakhir pada aspek bukti nyata ini adalah bahwa 

Anugerah Offset memiliki tempat parkir yang memadahi ketika pelanggan akan 

mengambil barang cetak yang sudah jadi. Jawaban pelanggan menghasilkan skor 

rata-rata sebesar 2,67 dan masuk kedalam kategori sedang. Artinya bahwa tempat 

parkir yang sekarang ada di Anugerah Offset masih kurang membuat pelanggan 

puas, bisa jadi karena ukurannya atau juga akses masuk tempat parkir yang terlalu 
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ramai. Angka 2,67 menunjukan bahwa layanan Anugerah Offset perihal tempat 

parkir masih harus ditingkatkan lagi untuk membuat pelanggan merasa lebih 

puas. 

4.3. Persepsi Pelanggan Terhadap Keseluruhan Bauran Pemasaran 

Tabel 4.18. Rata-rata Persepsi Bauran Pemasaran 

No. Aspek Bauran Pemasaran Skor Kategori 

1. Product 4,14 Tinggi 

2. Price 4,00 Tinggi 

3. Place 3,33 Sedang 

4. Promotion 4,00 Tinggi 

5. People 3,5 Sedang 

6. Process 4,3 Tinggi 

7. Physical Evidence 3,86 Tinggi 

Rata-rata 3,88 Tinggi 

(Data primer olahan) 

 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bawah secara keseluruhan total hasil 

rata-rata skor bauran pemasaran dari usaha Anugerah Offset adalah sebesar 3,88. 

Angka tersebut termasuk kedalam kategori tinggi, hal ini tidak diherankan 

melihat dari data tersebut hanya 2 aspek bauran pemasaran dari 7 aspek yang 

mendapatkan nilai sedang. Angka tersebut juga dapat mengukur bahwa aspek 

bauran pemasaran yang ada pada usaha jasa percetakan Anugerah Offset dinilai 

baik oleh pelanggan. 

 

 


