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IV. PEMBAHASAN 

  
  

4. 1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

PT. XYZ merupakan perusahaan distributor yang berpusat di Singapura. 

Selama ini mereka hanya menjual bahan-bahan untuk non food, hingga akhirnya 

angka penjualan mereka menurun dari tahun ke tahun dan mereka memutuskan untuk 

membuka satu divisi baru di bidang bahan baku makanan yang diharapkan dapat 

mengangkat keuntungan perusahaan yang semakin menurun. Strategi yang dilakukan 

oleh PT. XYZ adalah dengan penyesuaian produk sesuai dengan keinginan 

konsumen, produk yang diciptakan mempunyai kualitas yang tinggi dan sesuai 

standart BPOM, dan juga dengan desain kemasan yang menarik sesuai keinginan 

konsumen. Ketiga faktor tersebut dipercaya dapat mengangkat keuntungan mereka 

dan memberikan masa depan yang cerah bagi bisnisnya dan juga dapat dijadikan 

keunggulan bersaing yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. 

4. 2. Profil Responden 

Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah konsumen PT. XYZ 

yang termasuk dalam 80/20 konsumen, yaitu 20% konsumen yang mewakili 80% 

penjualan PT. XYZ, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. 

Responden yang diberikan kuesioner berusia minimal 30 tahun, dengan masa kerja 

lebih dari 5 tahun, dan sudah bekerja sama dengan PT. XYZ minimal 1 tahun. 

Responden tersebut merupakan pengambil keputusan utama dalam penentuan produk 

yang dipakai dan penentuan supplier yang dipilih. Oleh karena itu, dalam 

pengambilan data kuesioner ini melibatkan bagian Research and Development 
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(R&D), bagian Pengembangan Produk, dan bagian Pembelian. Pengambil keputusan 

utama dalam suatu perusahaan biasanya dalam tingkat manajer, sehingga responden 

yang terlibat dalam pengisian kuesioner merupakan Manajer R&D, Manajer 

Pengembangan Produk dan Manajer Pembelian. 

Tabel 4.1. Deskripsi Responden 

Dasar Klasifikasi Sub Klasifikasi Jumlah Prosentase (%) 

Usia 30 - 35 tahun 11 36,67 

  36 - 40 tahun 11 36,67 

  41 - 45 tahun 6 20,00 

  46 - 50 tahun 2 6,67 

Jenis Kelamin Laki - laki 8 26,67 

  Perempuan 22 73,33 

Pekerjaan Manajer R&D 15 50,00 

  Manajer Pengembangan Produk 5 16,67 

  Manager Pembelian 10 33,33 

Lama Bekerja 1 - 5 tahun 4 13,33 

  6 - 10 tahun 17 56,67 

  11 - 15 tahun  9 30,00 

Sumber : data primer yang diolah 2018 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa prosentase terbesar usia responden adalah pada 

kisaran usia 30 – 40 tahun yaitu dengan prosentase sebesar 36,67%. Untuk 

prosentase jenis kelamin responden terbanyak adalah perempuan, yaitu dengan 22 

orang atau prosentase sebesar 73,33%. Prosentase lama bekerja terbesar adalah 

responden dengan lama kerja 6 – 10 tahun, yaitu dengan prosentase 56,67%. 

Sedangkan responden dengan usia 46 – 50 tahun hanya ada 2 orang atau sebesar 

6,67%. Peneliti sengaja memilih 2 orang dengan usia 46 – 50 tahun untuk 

mengetahui respon dari responden yang berkaitan dengan produk – produk yang 

diciptakan oleh PT. XYZ. 
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Tabel 4.2. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia, Jabatan, dan Jenis Kelamin 

USIA 
MANAJER R&D 

MANAJER 
PENGEMBANGAN 

PRODUK 

MANAJER 
PEMBELIAN 

L P L P L P 

30 - 35 2 4   2 1 2 

36 - 40 1 7   1 2   

41 - 45   2 1 1 1 1 

46 - 50   1       1 

 Sumber : data primer yang diolah 2018 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden wanita dengan usia 36 – 40 tahun dan 

memiliki jabatan Manajer R&D merupakan responden terbanyak. Dalam penelitian 

ini faktor-faktor yang diteliti memiliki hubungan yang erat dengan Manajer R&D. 

Untuk menciptakan produk baru yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan 

keinginan pelanggan, PT. XYZ harusnya menyamakan persepsi dengan Manajer 

R&D sebagai penggagas ide utama dalam pengembangan produk.  

Tabel 4.3. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia dan Lama Bekerja 

USIA 
LAMA KERJA (TAHUN) 

1 - 5 6 - 10 11 - 15 

30 - 35 4 6 1 

36 - 40 
 

9 2 

41 - 45 
 

2 4 

46 - 50 
  

2 

      Sumber : data primer yang diolah 2018 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 9 responden dengan usia 36 – 40 tahun dan 

memiliki masa kerja 6 – 10 tahun merupakan responden terbanyak. Responden 

dengan masa kerja 6 – 10 tahun dianggap sudah sangat memahami kebutuhan 

perusahaan dalam hal pengembangan produk, pemilihan bahan baku yang berkualitas 

untuk menjaga mutu produk akhirnya, juga paham dalam memilih desain kemasan 

yang sesuai dengan kebutuhannya. 

 

4. 3. Asumsi Klasik 

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi 

linear berganda agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Dalam 

penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dimana 

asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal serta bebas dari 

gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedasitas. 

 

4. 3. 1. Uji Normalitas 

Hal yang biasa dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan metode statistik 

yaitu melakukan uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data sudah mendekati distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, data dapat 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

Berikut hasil uji normalitas : 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas 

 

 

Unstandardized 

Predicted Value 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean 14,0333333 

Std. Deviation ,54510038 

Most Extreme Differences Absolute ,123 

Positive ,096 

Negative -,123 

Test Statistic ,123 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

   

Berdasarkan hasil uji normalitas di tabel 4.4 diketahui bahwa seluruh variabel dalam 

penelitian ini memperoleh nilai signifikansi 0,200, dimana angka tersebut lebih besar 

dari 0.05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

4. 3. 2. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam uji 

multikolinearitas, untuk mengetahui ada tidaknya gangguan multikoloniearitas dapat 

dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Apabila nilai 

VIF < 10  dan Tolerance > 0,1 maka data tersebut bebas dari gangguan 

multikoliniearitas, dan apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka data tersebut 

mengalami gangguan multikolinearitas. Hasil uji multikolienaritas pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini : 
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Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolienaritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9,158 2,092  4,378 ,000   

PENYESUAIAN ,236 ,136 ,336 1,741 ,093 ,745 1,341 

KUALITAS ,145 ,094 ,310 1,546 ,134 ,693 1,444 

DESAIN -,130 ,138 -,168 -,940 ,356 ,873 1,145 

 

Berdasarkan output di tabel 4.5, diketahui bahwa seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

4. 3. 3. Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, 

maka digunakan uji autokorelasi. Durbin Watson (DW) digunakan dalam uji 

autokorelasi ini untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangannya. Selanjutnya nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai dl pada tabel durbin watson dengan 

menggunakan nilai signifikansi 5%. Data tersebut dikatakan bebas autokorelasi jika 

nilai durbin watson > nilai du. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6 : 

 

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,528
a
 ,278 ,195 ,92715 1,967 
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Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai durbin watson sebesar 1.967, dimana 

1.967>1.006 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini 

bebas autokorelasi.  

4. 3. 4. Heterokedastisitas 

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak-samaan variance 

dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya digunakan uji 

heterokedastisitas. Homoskedastisitas terjadi bila varian dari residual satu pengamat 

ke pengamat lain tetap dan bila varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011), model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas. Bila data menyebar dari sumbu x dan y dan 

tidak membentuk pola maka dikatakan tidak terjadi heterokedasitas. Dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gangguan 

heterokedasitas, karena data menyebar dari sumbu x dan y dan tidak membentuk 

pola. Hasil uji heterokedasitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7. Hasil Uji Heterokedasitas 
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4. 4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen dengan variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda. 

Analisis regresi linear berganda ini untuk mengetahui arah hubungan masing-masing 

variabel independen dan variabel dependen apakah berhubungan positif atau negatif. 

Selain itu analisis regresi linear berganda ini juga digunakan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Tabel 4.5 

menunjukkan pengaruh secara linear variabel penyesuaian produk, kualitas produk, 

dan desain produk terhadap keunggulan bersaing : 

a. Nilai konstanta positif 9,158 menunjukkan pengaruh positif variabel 

independen. Bila salah satu variabel independen naik atau meningkat, maka 

variabel keunggulan bersaing akan naik atau terpenuhi. 

b. Variabel penyesuaian produk (X1) memiliki nilai koefisien positif yaitu 

0,336. Bila variabel penyesuaian produk meningkat satu satuan maka 

keunggulan bersaing akan meningkat sebesar 33,6%. 

c. Variabel kualitas produk (X2) memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,310. 

Bila variabel kualitas produk meningkat satu satuan maka keunggulan 

bersaing akan meningkat sebesar 31%. 

d. Variabel desain kemasan produk (X3) memiliki nilai koefisien negatif yaitu -

0,168. Bila variabel desain produk meningkat satu satuan maka keunggulan 

bersaing akan turun sebesar 16,8%. 
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4. 4. 1. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh Variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan uji determinasi. Koefisien determinasi 

diperlukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan data dalam 

menginformasikan pengaruh variasi dari variabel dependen, yang diperoleh dengan 

cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau R Square (R
2
). Hasil uji determinasi 

pada tabel 4.4 mendapatkan nilai R
2
 sebesar 0.278, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Penyesuaian Produk (X1), Kualitas Produk (X2) dan desain 

produk (X3) mempengaruhi Keunggulan Bersaing (Y) sebesar 27,8%. 

4. 4. 2. Uji F 

Uji F digunakan untuk meengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji simultan (uji F) bertujuan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel 

dependen (terikat) secara bersama-sama ataukah mempengaruhi variabel dependen 

(terikat) secara simultan. Uji ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai 

signifikansinya dengan melihat nilai a. Dalam penelitian ini tingkat a yang digunakan 

adalah sebesar 5%, dimana variabel X dikatakan berpengaruh simultan terhadap 

variabel Y jika nilai signifikansinya < 0.05.  Dalam penelitian ini, hasil uji F dapat 

dilihat dalam tabel 4.8 : 

Tabel 4.8. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,617 3 2,872 3,341 ,035
b
 

Residual 22,350 26 ,860   

Total 30,967 29    
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Berdasarkan output diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.035 < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa Penyesuaian Produk (X1), Kualitas Produk (X2) dan 

Desain Produk (X3) berpengaruh secara simultan atau berpengaruh secara bersama-

sama terhadap Keunggulan Bersaing (Y). 

 

4. 4. 3. Persamaan Regresi 

Analisis regresi dapat dirumuskan dengan melihat nilai B pada uji parsial 

pada tabel 4.3. Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = 9,158 + 0,236X1+ 0,145X2 – 0,130X3+ e 

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel secara matematis dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Variabel kualitas produk mempunyai kontribusi terbesar terhadap 

keunggulan bersaing, yaitu dengan nilai penyesuaian produk 0,236. Bila 

kualitas produk meningkat diharapkan keunggulan bersaing juga dapat 

meningkat. 

b. Nilai penyesuaian produk sebesar 0,145, memiliki arti bahwa jika 

penyesuaian produk mengalami peningkatan maka diharapkan 

keunggulan bersaing akan meningkat pula. 

c. Nilai desain produk sebesar -0,130, memiliki arti bahwa jika desain 

produk mengalami peningkatan, maka tidak membuat keunggulan 

bersaing menjadi meningkat. 
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4. 5. Analisis deskriptif kualitatif 

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau 

keadaan yang terjadi di pelanggan, bagaimana pelanggan menanggapi strategi yang 

dilakukan oleh PT. XYZ digunakan analisis deskriptif kualitatif. 

4. 5. 1. Statistik Deskriptif  

Hasil analisis univariat menggunakan uji statistik deskriptif dan frekuensi 

menurut jenis datanya. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4. 9. Statistik Deskriptif 

 

 Mean Std. Deviation N 

KEUNGGULAN 14,0333 1,03335 30 

PENYESUAIAN 13,1000 1,47040 30 

KUALITAS 22,3333 2,20240 30 

DESAIN 11,2333 1,33089 30 

 

Berdasarkan output uji deskriptif di atas diketahui dari 30 responden 

mendapatkan nilai skor rata-rata pada variabel penyesuaian produk (X1) sebesar 

13,10 dengan nilai standar deviasinya 1,47, nilai skor rata-rata pada variabel kualitas 

produk (X2) sebesar 22,33 dengan nilai standar deviasi 2,20, nilai skor rata-rata pada 

variabel desain produk (X3) sebesar 11,23 dengan nilai standar deviasi 1,33, dan 

nilai skor rata-rata pada variabel keunggulan bersaing (Y) sebesar 14,03 dengan nilai 

standar deviasi 1,03. Dari uji deskriptif tersebut, mean atau nilai rata-rata dari faktor 

desain produk paling kecil diantara faktor lainnya, sedangkan mean faktor kualitas 

produk adalah nilai yang paling tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa desain produk 

merupakan faktor yang tidak terlalu berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. 
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Sedangkan faktor – faktor lainnya seperti penyesuaian produk dan kualitas produk 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. 

4.5.2. Deskripsi Responden  

Dalam pembahasan ini akan dideskripsikan data-data yang diperoleh dari 

masing-masing informasi dari responden penelitian mengenai penyesuaian produk, 

kualitas produk, desain produk dan keunggulan bersaing. Untuk menggambarkan 

persepsi responden tersebut, digunakan teknik analisis indeks. Dalam hal ini 

diperlukan indikator yang menyatakan nilai indeks tinggi, sedang, maupun rendah.  

Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel = 1 x 30 = 30 

Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel = 5 x 30 = 150 

Tabel interval diperoleh dari : 

Rentang Skala (RS) = n (m-1)   

         m 

Dimana n adalah jumlah sampel dan m adalah jumlah alternatif jawaban tiap item. 

Maka, RS = 30 (5-1) = 24,  karena 30 merupakan nilai terendah, maka :      

  5 

30 + 24 = 54, sehingga kelas internvalnya menjadi 30 - 53 

54 + 24 = 78, sehingga kelas internvalnya menjadi 54 - 77 

78 + 24 = 102, sehingga kelas internvalnya menjadi 78 - 101 

102 + 24 = 126, sehingga kelas internvalnya menjadi 102 - 125 

126 + 24 = 150, sehingga kelas internvalnya menjadi 126 - 150 

 

 

Tabel 4.10. Tabel Interval 

 

 

 

 

 

NO KELAS INTERVAL INDEKS 

1 30 – 53 Sangat Rendah 

2 54 – 77  Rendah 

3 78 – 101  Netral 

4 102 – 125  Tinggi 

5 126 – 150  Sangat Tinggi 
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Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Terhadap Penyesuaian Produk 

INDIKATOR 

SKOR RESPON RESPONDEN 

INDEKS 
1 2 3 4 5 

Skor 

Total 

Produk modifikasi sesuai 

dengan kebutuhan dan 

keinginan anda. 

0 0 15 68 40 123 Tinggi 

Produk modifikasi sesuai 

dengan spesifikasi produk 

yang anda butuhkan. 

0 0 6 60 65 131 Sangat Tinggi 

Dapat memodifikasi 

produk standar menjadi 

produk dengan kualitas 

yang lebih tinggi. 

0 0 0 44 95 139 Sangat Tinggi 

Skor rata - rata           135   

Sumber : data primer yang diolah 2018 

Dari tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 

135 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Nilai tertinggi diperoleh dari indikator 

kelayakan produk yang dibuat oleh PT. XYZ sudah memenuhi standar, dan PT. XYZ 

dapat memodifiksi produk standar menjadi produk dengan kualitas yang lebih tinggi. 

Penyesuaian produk yang dilakukan oleh PT. XYZ sangat fokus terhadap spesifikasi 

produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti kadar air, kadar abu, kadar 

lemak, kadar karbohidrat, kadar serat, dan kadar sodium dalam produk yang ingin di 

modifikasi tanpa mengesampingkan peraturan BPOM dan SNI. Tentunya 

penyesuaian produk ini berkaitan erat dengan kualitas produk, dimana produk yang 

dihasilkan haruslah memiliki kualitas yang tinggi. 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Produk 

INDIKATOR 

SKOR RESPON RESPONDEN 

Indeks 
1 2 3 4 5 

Skor 

Total 

Kualitas bahan baku yang 

dihasilkan sesuai dengan syarat 

mutu produk yang ditetapkan 

oleh SNI. 

0 0 12 44 75 131 
Sangat 

Tinggi 

Menjadikan kualitas produk 

anda menjadi lebih baik. 
0 0 6 56 70 132 

Sangat 

Tinggi 

Ketahanan masa simpan produk 

modifikasi melebihi standart 

masa simpan produk existing 

(18 bulan). 

0 0 6 52 75 133 
Sangat 

Tinggi 

Produk memiliki tingkat 

kelarutan dan homogenitas yang 

tinggi. 

0 0 3 44 90 137 
Sangat 

Tinggi 

Produk modifikasi mampu 

meningkatkan efisiensi di 

perusahaan anda. 

0 0 3 44 90 137 
Sangat 

Tinggi 

Skor rata - rata           134   

Sumber : data primer yang diolah 2018 

Dalam hal ini faktor kualitas produk memiliki nilai total tertinggi diantara 

faktor lainnya, yaitu dengan nilai rata-rata 134 termasuk kriteria sangat tinggi. Skor 

rata-rata yang sangat tinggi dapat disimpulkan pelanggan sangat mengutamakan 

kualitas dalam memilih produk. Kualitas dalam hal ini adalah bagaimana produk 

dapat mencapai umur simpan yang mencapai 2 tahun, dimana biasanya produk-

produk standar hanya memiliki umur simpan 1,5 tahun. Tentunya faktor kualitas ini 

tidak dapat dipisahkan dari parameter-parameter dalam penyesuaian produk, 
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sehingga kualitas yang diciptakan haruslah sesuai dengan peraturan BPOM dan SNI, 

dan juga sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. 

Tabel 4.13 

Tanggapan Responden Terhadap Desain Produk 

INDIKATOR 

SKOR RESPON RESPONDEN 

Indeks 
1 2 3 4 5 

Skor 

Total 

Produk mampu memberikan 

daya tarik dari desain 

kemasannya. 

0 0 42 64 0 106 Netral 

Kemasan mudah dibuka, 

digunakan, dan tidak mudah 

rusak. 

0 0 33 64 15 112 Tinggi 

Skor rata - rata           109   

Sumber : data primer yang diolah 2018 

Dari tabel 4.13 nilai rata-rata indeks variabel desain kemasan produk adalah 

109, termasuk kriteria tinggi. Indikator produk yang karena memiliki fleksibilitas 

yang tinggi terhadap desain yang di inginkan merupakan indikator dengan nilai 

tertinggi. Sedangkan pada indikator produk yang mampu memberikan daya tarik 

mempunyai nilai terendah. Hal ini dikarenakan desain kemasan tidak mempengaruhi 

pelanggan untuk memilih produk dari PT. XYZ. 

Desain kemasan merupakan pelengkap dalam menciptakan keunggulan 

bersaing bagi PT. XYZ. Bagi beberapa responden, faktor ini dianggap penting, 

namun ada beberapa responden yang tidak menganggap bahwa desain kemasan ini 

penting. Di beberapa perusahaan yang menggunakan label khusus adanya desain 

kemasan yang sesuai kebutuhan pelanggan ini sangat membantu, karena dapat 

merahasiakan komposisi dan juga jenis barangnya. 
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Tabel 4.14 

Tanggapan Responden Terhadap Keunggulan Bersaing 

INDIKATOR 

SKOR RESPON RESPONDEN 

Indeks 
1 2 3 4 5 

Skor 

Total 

Produk yang dihasilkan 

tidak dijumpai di supplier 

lain 

0 0 0 48 90 138 
Sangat 

Tinggi 

Produk yang dihasilkan 

unik, menarik dan 

mempunyai karakteristik 

sesuai keinginan anda 

0 0 0 48 90 138 
Sangat 

Tinggi 

Skor rata - rata           138   

Sumber : data primer yang diolah 2018 

Dari tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa variabel keunggulan bersaing dan 

memiliki nilai rata-rata 140,28 termasuk kriteria sangat tinggi. Pada indikator yang 

menyatakan PT. PT. XYZI karena mampu menciptakan produk pioneer yang 

mendahului selera pasar memilki total skor 145.  

4.6. Implikasi Manajemen 

Dari hasil yang didapatkan melalui penelitian ini, maka ada beberapa strategi 

implikasi manajemen yang dapat di aplikasikan ke dalam perusahaan, yaitu dari sisi 

fungsional produk dan pemasaran. 

4.6.1. Implikasi dari Sisi Fungsional Produk 

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa strategi yang dapat membantu PT. 

XYZ dalam mengembangkan bisnisnya. Disamping itu, PT. XYZ juga harus 

memperhatikan dan mendukung dalam  strategi perkembangan pasar, diantaranya 

menciptakan produk inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dalam 

mengembangkan produknya. Kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan produk 
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dengan kualitas diatas produk standar membuat pelanggan tidak keberatan untuk 

membeli produk dengan harga yang lebih tinggi, namun tidak mengesampingkan 

syarat-syarat kelayakan produk yang berlaku di Indonesia. Suatu produk dikatakan 

sudah memenuhi standar kelayakan produk bilamana produk tersebut sudah sesuai 

dengan standarisasi BPOM dan PT. XYZ sangat ketat dalam menciptakan produk 

yang sesuai dengan peraturan BPOM. Syarat utama dalam pembuatan produk yaitu 

bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan standar BPOM dan sesuai dengan 

peraturan SNI. Dalam hal ini PT. XYZ mampu memenuhi kriteria kelayakan produk 

yang di syaratkan oleh BPOM dan SNI.  

Selain itu, dengan adanya indikator tingkat kelarutan dan homogenitas produk 

yang tinggi dan produk modifikasi mampu meningkatkan efisiensi memiliki nilai 

terbesar. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan sangat perhatian terhadap kelarutan, 

homogenitas dan nilai efisiensi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut bila mereka 

memilih produk PT. XYZ. Adanya bahan campuran dapat mempengaruhi 

homogenitas suatu produk. Diperlukan kehandalan dalam pemilihan bahan pengisi 

yang tepat dan tidak mengurangi daya homogenitas dan kelarutan suatu produk. PT. 

XYZ dianggap mampu untuk menciptakan produk dengan daya homogenitas dan 

kelarutan yang baik, sehingga tidak meninggalkan endapan atau lapisan dalam 

produk akhir pelanggan. Disamping itu, pelanggan sangat mengutamakan efisiensi 

tanpa mengesampingkan kualitas produk. Oleh karena itu, PT. XYZ memberikan 

beberapa alternatif produk yang berkualitas, yang dapat memberikan efisiensi biaya 

produksi kepada pelanggan. Untuk mengganti suatu produk existing dengan produk 

lain tidaklah mudah, pelanggan akan mempertimbangkan efisiensi yang dihasilkan 
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dan alasan mendasar mengapa mereka harus mengganti produk existing yang 

mungkin tidak bermasalah selama ini. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi 

PT. XYZ. Pelanggan yang loyal terhadap produk tertentu maupun terhadap supplier, 

tentunya akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengganti produk existing 

mereka. Faktor kualitas menjadi fokus dan sangat penting dalam mengganti produk 

existing. Disamping itu, faktor harga yang kompetitif juga merupakan faktor penting 

dalam pemilihan produk. Bila produk tersebut mempunyai harga yang tinggi namun 

terdapat nilai efisiensi yang tinggi, maka pelanggan akan memilih untuk membeli 

produk dengan harga dan kualitas yang tinggi dibandingkan dengan produk yang 

lebih murah. 

4.6.2. Implikasi dari Sisi Fungsional Pemasaran 

Dengan produk yang berkualitas tinggi pastinya akan menambah kepercayaan 

diri para tenaga penjual untuk mempromosikan produknya. Bagi perusahaan yang 

mengedepankan inovasi dan kompetisi, maka mereka akan lebih memilih produk 

khusus yang mampu memberikan keunggulan bersaing bagi produk akhirnya. 

Perusahaan yang bergerak dinamis akan berlomba-lomba untuk menjadi pioneer di 

market. Pelanggan menilai PT. XYZ mampu untuk menciptakan produk berkualitas 

yang dapat membantu para pelanggannya untuk menciptakan produk pioneer di 

market. Produk yang dihasilkan oleh PT. XYZ merupakan produk khusus yang sulit 

digantikan oleh produk yang lain. Hal ini membuat ketergantungan yang tinggi 

terhadap produk tersebut. Sebagian besar pelanggan lebih memilih produk khusus 

dibanding produk umum/komoditi, karena dapat memberikan keunggulan bagi 

produk akhirnya dan tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Namun ada beberapa 
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pelanggan yang lebih memilih menggunakan produk umum/komoditi dibanding 

produk khusus, karena saat produk khusus tersebut ketersediaannya terbatas maka 

mereka akan mudah untuk mencari gantinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


