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I. PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang semakin ketat, menyebabkan banyak perusahaan  

yang berlomba untuk mempertahankan posisinya dalam persaingan bisnis. Perubahan 

lingkungan bisnis yang sedemikian cepat berdampak sangat besar pada seluruh aspek 

bisnis, termasuk semakin meningkatnya peranan pengembangan produk baru dalam 

menunjang keberhasilan penguasaan pasar. Dalam persaingan didunia bisnis, 

perusahaan dituntut untuk mampu membangun strategi pemasaran yang baik dan 

mampu mengalahkan para pesaingnya. Setiap perusahaan berusaha untuk 

mendapatkan posisi terbaik. Disamping itu, perusahaan juga harus mampu  

mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

Tuntutan kondisi pasar mengharuskan perusahaan menciptakan atau bahkan 

mempertahankan kualitas yang ada.  

Menurut Kotler (2005), diferensiasi merupakan perbedaan yang diciptakan 

untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Diferensiasi produk atau 

pembedaan produk merupakan suatu strategi untuk mempromosikan produk yang 

diproduksinya dengan produk pesaingnya. Strategi diferensiasi harus mampu 

memberikan ruang bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, 

mempunyai harga lebih, dan unik. Strategi ini dilakukan agar perusahaan dapat 

menghindari persaingan harga dipasaran. Perbedaan tersebut dapat dilakukan melalui  

desain kemasan, penyesuaian produk dan kualitas produk.  
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 Bukanlah hal yang mudah untuk mengetahui nilai dan manfaat suatu produk, 

karena sangat beragamnya produk dan jasa yang ada dipasar. Persepsi produk 

memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan suatu perusahaan. 

Persepsi produk yang disukai dipasaran, tentunya akan memberikan dampak positif 

bagi perkembangan perusahaan, konsumen akan beranggapan bahwa kualitas produk 

yang baik akan menjamin kepuasan kosumen. Seiring dengan perkembangan jaman, 

kini konsumen lebih cerdas dalam memilih produk yang akan di konsumsinya. 

Konsumen lebih memilih produk dengan kualitas yang baik dan memiliki manfaat 

bagi kesehatan, walaupun produk tersebut memiliki harga yang lebih tinggi daripada 

produk yang lainnya. Dalam penelitian terdahulu, Maria (2013) mengatakan bahwa 

konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk dengan kualitas 

yang bagus dan terpercaya. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan bagi para 

produsen untuk menciptakan produk inovasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan konsumen.  

Demikian pula sebaliknya, bila kualitas produk kurang baik, maka konsumen 

akan ragu-ragu untuk menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, dengan 

melakukan strategi bauran produk melalui penyesuaian produk, kualitas produk, dan 

desain produk, diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan memberikan nilai 

tambah bagi perkembangan perusahaan. 

Menurut Lee Yue Huan, President Direktur PT. XYZ, PT. XYZ pertama kali 

berdiri tahun 1958 di Singapura, bergerak dibidang importir industri bahan baku 

kimia. PT. XYZ mulai melakukan kegiatan suplai bahan baku kimia secara kontinu 

di Indonesia ke berbagai industri pada awal 1994. Pada saat tersebut keseluruhan 
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bahan baku kimia masih dikirim dari Singapura. Pada tahun 1998 kantor perwakilan 

di Indonesia dibuka agar pelayanan kepada pelanggan dapat ditingkatkan. PT. XYZ 

didirikan di Jakarta dengan hanya mempekerjakan tiga orang staf yang terdiri dari 

seorang koordinator dan dua orang marketing. Sejak PT. XYZ berdiri, mereka hanya 

fokus pada barang-barang komoditi yang mampu menguasai 25% market di 

Indonesia. Dengan semakin banyaknya pesaing dibidang bisnis yang sama, 

mengakibatkan perkembangan bisnis PT. XYZ mengalami penurunan. Persentase 

keuntungan yang mulanya dapat bertahan dilevel 21% selama 10 tahun, semakin 

tergerus hingga mencapai 15% pada tahun 2011. Hal ini memberi gambaran bahwa 

manajemen PT. XYZ tidak dapat lagi mempertahankan bisnis di bahan industri yang 

hanya menghasilkan keuntungan 15%. Kemudian pada akhir tahun 2014, mereka 

melakukan salah satu strategi dengan mendirikan divisi baru yang diharapkan dapat 

mendongkrak perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Divisi 

tersebut hanya fokus di penyediaan bahan baku untuk industri makanan dan farmasi. 

Bahan baku untuk industri makanan ini misalnya tepung modifikasi, tepung kentang 

modifikasi, dan beberapa produk lainnya yang dibuat sesuai dengan aplikasi yang 

diinginkan. Sedangkan untuk bahan baku farmasi, bahan baku yang disediakan 

merupakan bahan aktif alami, seperti ekstrak tanaman dan buah yang dapat 

memberikan efek obat tradisional. Perombakan besar dilakukan oleh manajemen 

mengingat industri makanan dan farmasi selalu diperlukan dan berkembang seirama 

dengan pertumbuhan penduduk suatu negara. Jenis produk yang dipasarkan oleh PT. 

XYZ beralih dari produk komoditi menjadi produk khusus (specialty) yang memiliki  

kualitas dan karakteristik yang berbeda dari produk komoditi, serta mempunyai 
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perbedaan dalam hal teknologi yang digunakan. Produk komoditi merupakan produk 

yang banyak dimiliki dan dijual oleh supplier bahan kimia, sedangkan produk khusus 

merupakan produk yang mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing. 

Keunggulan produk ini didapat dari teknologi yang digunakan, karakteristik produk, 

dan kenampakan produk itu sendiri. PT. XYZ mulai melakukan diferensiasi produk 

melalui penyesuaian produk, kualitas produk, dan desain kemasan pada akhir tahun 

2014. PT. XYZ membuat produk sesuai dengan permintaan konsumen, sesuai 

dengan spesifikasi dan karakteristik yang diinginkan oleh konsumen. Penyesuaian 

produk tersebut berkaitan erat dengan kualitas produk. Produk yang dihasilkan 

tersebut hendaknya memenuhi persyaratan standarisasi BPOM dan memiliki kualitas 

yang baik. Menurut Tjiptono (2007), kemasan merupakan salah satu alat pemasaran 

yang penting, meliputi proses perancangan, pembuatan wadah ataupun pembungkus 

suatu produk. PT. XYZ juga membuat desain kemasan sesuai permintaan konsumen. 

Pencantuman informasi merek dan pemberian kode produk juga dapat dilakukan 

sesuai permintaan konsumen.  

Tabel 1.1. Data penjualan tahun 2014 – 2016 

Sumber : Data PT. XYZI yang diolah  

Dari tabel 1.1, diketahui bahwa selama menjalankan bisnis bahan baku 

khusus, penjualan PT. XYZ bertahap meningkat dari tahun 2015 – 2016. Hal ini 

menunjukkan bahwa produk khusus ini memberikan perkembangan bagi perusahaan 

ke arah yang positif terutama secara marginal. Namun, apakah produk khusus ini 

Klasifikasi 
Produk 

Desember 2014 Desember 2015 Desember 2016 

Banyaknya 
(kg) 

Keuntungan 
(USD) 

Keutungan 
(%) 

Banyaknya 
(kg) 

Keuntungan 
(USD) 

Keutungan 
(%) 

Banyaknya 
(kg) 

Keuntungan 
(USD) 

Keutungan 
(%) 

Produk 

Khusus 
0 0 0 747.130 220.334 28,35 880.546 457.018 35,13 

Produk 
Komoditas 

1.572.602 356.940 14,01 923.022 179.671 12,67 817.226 161.699 11,20 
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juga dapat diterima dengan baik di konsumen ataukah produk khusus ini dapat 

menghambat kontinuitas produksi bila suatu saat terjadi masalah di ketersediaan 

barang.  

Oleh karena itu, peneliti ingin mempelajari dan menganalisis strategi produk 

yang digunakan oleh PT. XYZ untuk meraih keunggulan bersaing melalui persepsi 

konsumen bisnis, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Variabel Penyesuaian Produk, Kualitas Produk, dan Desain Kemasan Terhadap 

Keunggulan Bersaing Pada PT. XYZ”. Pembahasan difokuskan pada manajemen 

perusahaan PT. XYZ dalam membuat dan mengembangkan bauran produk, termasuk 

elemen-elemen terpenting dari suatu pengembangan produk, diantaranya adalah 

pelanggan yang dalam hal ini melibatkan bagian R&D, bagian pembelian dan bagian 

pengembangan bisnis (Business Development).  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana pengaruh variabel penyesuaian produk, kualitas produk, dan 

desain kemasan terhadap keunggulan bersaing pada PT. XYZ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel penyesuaian produk, kualitas produk, dan desain kemasan 

terhadap keunggulan bersaing pada PT. XYZ. 
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1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Memberikan masukan kepada PT. XYZ untuk lebih fokus dalam 

mengembangkan strategi pemasaran untuk meraih keunggulan bersaing 

dari para pesaingnya. 

b. Memberikan pengetahuan pada kalangan akademis maupun masyarakat, 

terutama yang berhubungan dengan keunggulan produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


