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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Niaga Super Surya merupakan anak perusahaan dari P.T. Nusantara

Surya Sakti yang disingkat NSS. PT. Niaga Super Surya adalah perusahaan

keagenan sepeda motor Honda yang berkembang di Jateng, DIY, Sumatera,

Sulawesi, Kalimantan, Ambon, dan Kupang. Pendiri PT. Niaga Super Surya  adalah

Bapak Amo Hartanto Kanadi dan istrinya Hartuti. Usaha ini dirintis sejak pemilik

hanya memiliki sebuah toko kecil bernama Nusantara dan menjual berbagai merek

motor seperti Dukati, Vespa, Suzuki, Yamaha dan Honda, yang berlokasi di Jl.

Mataram 147 Semarang. Bapak Amo Hartanto Kanadi dan istrinya Hartuti yang

saat itu berusia 29 tahun juga menjadi agen langsung sebuah perusahaan importir

yang ada di Jakarta dan pada tahun 1969, ia ditunjuk menjadi main dealer oli

Castrol.

Selamat tujuh tahun di awal pembukaan usaha, tidak ada yang istimewa dari

perjalanan bisnis mereka. Ketika sepeda motor yang diageni Astra International

masuk ke Indonesia, dan Astra menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek tahun

1970 keadaan usaha semakin berubah. Toko Nusantara ditunjuk sebagai main

dealer wilayah Jateng dan DIY. Semenjak ditunjuk menjadi main dealer, toko ini

pun berganti nama dan badan usaha yang semula bernama UD Nusantara menjadi

PT Nusantara Sakti (NS).
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Sejak saat itu, PT NS melakukan gebrakan yaitu tak hanya menjual secara

tunai tapi juga kredit. Penjualan kredit ini merupakan langkah yang berani, karena

saat itu kredit belum dikenal dalam penjualan sepeda motor di Indonesia. Untuk

melakukan alternatif penjualan ini NS menggandeng lembaga perbankan guna

membiayai, yaitu BPD Jateng. Belakangan, NS juga menggandeng Bank BNI yang

masih terus terjalin hingga kini. Terobosan ini berdampak positif bagi NS.

Pertumbuhan penjualan perusahaan terbilang cepat.

Di tahun 2001, didirikan anak perusahaan P.T. Niaga Super Surya (NSS)

sebagai main dealer oli Federal Oil di area Jateng dan DIY. PT. NSS adalah main

dealer oli Federal Oil Jateng – DIY dengan jaminan rekomendasi dari pabrik. PT.

NSS mewujudkan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan yang turut menjaga

alam melalui main dealer oli Federal Oil yang dapat mendukung pelestarian alam

dengan sifat-sifat yang tahan lama, rendah perawatan, dan rendah polusi, tetapi

tetap memberikan performa mesin motor yang prima, awet, dan tahan lama,

sehingga dapat menghemat pemakaian sumber daya alam. Pemilik dari perusahaan

ini adalah Irawan Kanadi yang juga merangkap sebagai direktur utama perusahaan

tersebut. Struktur organisasinya terdiri dari 1 general manager (GM), 1 manager

dan 6 salesman. Area pemasarannya terbagi dalam 6 area, yaitu: Solo, Jogja,

Purwokerto, Tegal, Kudus, Semarang. Salesman terbagi atas 1 orang di setiap area.

Teknologi TVMC menjadikan Federal Oil sebagai pelumas dalam negeri

yang paling unggul dan andal dalam kualitas. Federal Oil disiapkan dan di

rekomendasikan / resmi untuk sepeda motor Honda beberapa keunggulan seperti

teknologi perlindungan mesin yang maksimum, memaksimalkan kinerja mes,
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menghemat konsumsi bahan bakar, menghemat biaya perawatan, dan ramah

lingkungan. Sebagai main dealer oli Federal Oil, PT. NSS menyediakan berbagai

variandan keunggulan Federal Oil diantaranya :

Nama Spesifikasi Isi Kegunaan Rekomendasi Motor
Prime 1
Blue, Flick,
FEDERAL
OIL
MATIC*

SAE 10W –
30, SJ, JASO
MB

0,8
Liter,
1.0
Liter &
120 ml

Dirancang khusus untuk
tipe motor matic / skutik,
menjaga mesin tetap
bersih dan awet serta
berunjuk kerja tinggi.
Dilengkapi additive
“Friction Modifier” untuk
melindungi mesin dari
kehausan serta
meningkatkan efesiensi
bahan bakar

YAMAHA (Mio,
Soul, Nouvo, Xeon)
HONDA (BeAT,
Vario, Scoopy)
SUZUKI (Spain,
Skywave, Skydrive(

Rextron R,
EVOTEC*

SAE 10W –
30, SJ, JASO
MA

0.8
Liter &
1.0
Liter

Cocok untuk semua
mesin motor 4T masa
kini. Melumas dan
melindungi bagian –
bagian mesin secara lebih
cepat dan sempurna.
Mesin menjadi lebih
awet, terlindung dari
keausan, tidak selip dan
lebih bertenaga. Tarikan
lebih enteng, irit BBM.

YAMAHA (V-ixion,
Yupiter ZR)
HONDA (CS-1,
Revo, Blade)
SUZUKI (Satria FU
150)
KAWASAKI (
Athlete)

Supreme
XX,
ULTRTEC*

SAE 20W –
50, SJ, JASO
MA

0.8
Liter &
1.0
Liter

Telah teruji dan terbukti
keandalannya dalam
merawat mesin motor 4T.
pelumas yang paling
banyak dipakai pada
sepeda motor,
menjadikan mesin awet,
halus, tahan lama dan
berforma tinggi

YAMAHA (Yupiter,
Vega-R)
HONDA (Kharisma,
Supra 125R, Mega
Pro, Tiger)
SUZUKI (Smash,
Shogun, Thunder
125)
KAWASAKI (Blitz,
ZX 130)
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4.2 Gambaran Umum Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen loyal PT. NSS yang rutin

membeli dalam 6 bulan terakhir, konsumen tersebut adalah pemilik toko oli yang

berjumlah 50 orang yang berlokasi di area JATENG dan DIY yang terbagi dalam 6

bagian yaitu: Solo, Jogja, Purwokerto, Tegal, Kudus, Semarang.

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa responden pada penelitian ini

mayoritas berada di daerah Semarang yang berjumlah 12 orang (24%), sehingga

dapat dikatakan toko yang loyal mayoritas berada di daerah Semarang.

Tabel 4.1 Area responden

No. Area Jumlah (orang) %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solo

Jogja

Purwokerto

Tegal

Kudus

Semarang

11

6

8

5

8

12

22

12

16

10

16

24

Total 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Gambaran umum responden meliputi jenis kelamin, dan pendidikan mereka.

Menurut jenis kelamin, responden pada penelitian ini mayoritas berjenis kelamin

perempuan, yaitu sebanyak 27 orang (54%) dan sisanya 23 orang atau 46% adalah

laki-laki (tabel 4.2.). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilik toko

mayoritas berjenis kelamin perempuan.
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Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden

No. Keterangan Jumlah (orang) %
1.
2

Laki-laki
Perempuan

23
27

46
54

TOTAL: 50 100
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden pada penelitian

mayoritas berpendidikan S1 yaitu berjumlah 32 orang (64%), berpendidikan D3

berjumlah 10 orang (20%), dan sisanya berpendidikan S2 berjumlah 8 orang (16%).

Rata-rata pendidikan pemilik toko adalah S1.

Tabel 4.3 Pendidikan Responden

.
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa mayoritas responden pada

penelitian ini adalah perempuan dengan pendidikan S1 yaitu  18 orang atau 36%.

Tabel 4.4 Crosstab Jenis kelamin dan Pendidikan

Keterangan Pendidikan Total
D3 S1 S2

Jenis
Kelamin

LAKI-LAKI Total 5 14 4 23
% 10,0% 28,0% 8,0% 46,0%

PEREMPUA
N

Total 5 18 4 27
% 10,0% 36,0% 8,0% 54,0%

Total Total 10 32 8 50
% 20,0% 64,0% 16,0% 100,0%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

No. Keterangan Jumlah (orang) %
1.
2.
3.

D3
S1
S2

10
32
8

20
64
16

TOTAL: 50 100
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Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa mayoritas responden pada

penelitian ini  berasal dari Semarang yaitu 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan

dengan total 12 orang (24%).

Tabel 4.5 Crosstab Daerah dan Jenis kelamin

Keterangan JenisKelamin Total
LAKI-LAKI PEREMPUA

N
Daerah JOGJA Total 1 5 6

% 2,0% 10,0% 12,0%
KUDUS Total 2 6 8

% 4,0% 12,0% 16,0%
PURWOKERTO Total 5 3 8

% 10,0% 6,0% 16,0%
SEMARANG Total 6 6 12

% 12,0% 12,0% 24,0%
SOLO Total 6 5 11

% 12,0% 10,0% 22,0%
TEGAL Total 3 2 5

% 6,0% 4,0% 10,0%
Total Total 23 27 50

% 46,0% 54,0% 100,0
%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian ini

berasal dari Semarang dan berpendidikan S1 yaitu  ada 7 orang atau 14%.

Tabel 4.6 Crosstab Daerah dan  Pendidikan

Keterangan Pendidikan Total
D3 S1 S2

Daerah JOGJA Total 1 4 1 6
% 2,0% 8,0% 2,0% 12,0%

KUDUS Total 2 4 2 8
% 4,0% 8,0% 4,0% 16,0%
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PURWOKERT
O

Total 0 7 1 8
% 0,0% 14,0% 2,0% 16,0%

SEMARANG Total 3 7 2 12
% 6,0% 14,0% 4,0% 24,0%

SOLO Total 3 7 1 11
% 6,0% 14,0% 2,0% 22,0%

TEGAL Total 1 3 1 5
% 2,0% 6,0% 2,0% 10,0%

Total Total 10 32 8 50
% 20,0% 64,0% 16,0% 100,0

%
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

4.3. Hasil Analisis Tanggapan Responden

4.3.1. Product

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden berdasarkan pada kuesioner

dapat dilihat pada tabel 4.7 .Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa secara rata-

rata, responden cenderung setuju bahwa jenis produk yang dijual P.T. NSS lengkap

(skor=3,94). Dalam hal ini, produk yang dijual oleh P.T. NSS mencakup oli matic,

oli non matic, oli gear, oli racing. Macam oli yang dijual ini sudah mencakup

seluruh jenis oli yang beredar di pasaran.

Secara rata-rata, responden cenderung setuju bahwa semua jenis produk

yang dijual P.T. NSS tersedia (skor=3,72). Ketersediaan produk tersebut dijaga oleh

perusahaan dengan menyediakan semua jenis produk principal dalam jumlah yang

lebih dari permintaan konsumen, sehingga permintaan konsumen selalu dapat

dipenuhi.
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Variabel product memperoleh rata-rata 3,83. Artinya responden menilai

bahwa jenis produk lengkap dan semua jenis produk tersedia di PT. NSS. Dalam

hal ini, dapat dikatakan bahwa elemen product sangat efektif.

Tabel 4.7. Tanggapan Responden Mengenai Product

No. Pernyataan

Jawaban

SS S N TS STS

Rata-
rata
skor

F S F S F S F S F S

1
Jenis produk
lengkap

11 55 27 108 10 30 2 4 0 0 3,94

2
Semua jenis
produk tersedia

6 30 28 112 12 36 4 8 0 0 3,72

Rata-rata total 3,83
Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data Primer yang Diolah ,2017

Pernyataan responden bahwa produk lengkap memperoleh frekuensi

tertinggi yang sebanyak 21 responden (42%), bahkan ada 3 responden (6%) yang

memberikan pernyataan bahwa produk sangat lengkap (tabel 4.8.). Hal ini

mendukung pernyataan bahwa responden cenderung setuju bahwa jenis produk

lengkap, sehingga mendukung pernyataan bahwa elemen product sangat efektif.

Menurut Kotler dan Amstrong (2003:243) kualitas produk adalah salah satu

faktor yang paling diandalkan oleh seorang pemasar dalam memasarkan suatu

produk. Oleh karena itu memperbaiki kualitas produk ataupun jasa merupakan

tantangan yang penting bagi perusahaan dalam bersaing di pasar global. Perbaikan

kualitas produk akan mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan bersaing,

bahkan lebih jauh lagi, kualitas produk yang tinggi menciptakan keunggulan
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bersaing yang bertahan lama. Oleh karena itu kualitas merupakan faktor penting

yang mendorong pertumbuhan ekonomis perusahaan-perusahaan di manapun di

dunia ini dalam kontek pasar global. Produk yang memiliki kualitas prima memang

akan lebih diinginkan oleh konsumen, bahkan akhirnya dapat meningkatkan

volume penjualan. Kualitas merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk

yang menyebabkan suatu produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa

produk itu diproduksi. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan atau

fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketergantungan pada produk atau

komponen lain, eksklusif, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkus,

dan sebagainya)

Tabel 4.8. Pernyataan Responden Mengenai Produk Lengkap

No. Pernyataan Frekuensi %

1

2

3

Produk sangat lengkap

Produk lengkap

Produk cukup lengkap

3

21

26

6

42

52

TOTAL: 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui bahwa frekuensi tertinggi diperoleh oleh

responden yang memberikan pernyataan bahwa sebagian besar produk ada (27

responden atau 54%) dan hanya ada 4 responden (8%) dengan pernyataan

sepertinya ada. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa responden cenderung setuju

bahwa semua jenis produk tersedia, sehingga mendukung pernyataan bahwa

elemen product sangat efektif.
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Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan dapat

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jika didefinisikan secara luas, produk

meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, dan gagasan.

Federal Oil ini merupakan oli pertama dan satu-satunya yang diproduksi dengan

menggunakan robot. Tak heran, angka penjualan Federal Oil Matic dari tahun ke

tahun terus mengalami peningkatan. PT. NSS menyediakan berbagai varian dan

keunggulan Federal Oil diantaranya Prime 1 Blue, Flick, Federal Oil Matic (

Spesifikasi SAE 10W-30, SJ, JASO MB ), 0,8 Liter, 1.0 Liter dan 120 ml yang

dirancang khusus untuk tipe motor matic / skutik, menjaga mesin tetap bersih dan

awet serta berunjuk kerja tinggi. Dilengkapi additive (Friction Modifier) untuk

melindungi mesin dari kehausan serta meningkatkan efesiensi bahan bakar. Serta

direkomendasikan untuk motor Yamaha (Mio, Soul, Nouvo, Xeon), Honda (Beat,

Vario, Scoopy), Suzuki (Spain, Skywave, Skydrive).

Tabel 4.9. Pernyataan Responden Mengenai Produk Tersedia

No. Pernyataan Frekuensi %

1

2

3

Sebagian besar ada

Lengkap

Sepertinya ada

27

19

4

54

38

8

TOTAL: 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017
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4.3.2. Price

Secara rata-rata, responden cenderung setuju bahwa harga yang ditawarkan

P.T. NSS kompetitif (skor=3,88). Harga yang diberikan oleh P.T. NSS secara

umum di bawah harga pasar. Sebagai contoh, harga oli non matic yang dijual oleh

perusahaan sebesar Rp. 25,500/liter yang lebih murah dibanding harga pasar yang

sebesar Rp. 26,000/liter.

Responden juga setuju bahwa tempo pembayaran/ waktu yang diberikan

PT. NSS kepada konsumen untuk melunasi nilai pembayaran  piutang dagang

cukup yang ditunjukkan dengan skor=4,12 (tabel 5.1.). Konsumen PT. NSS tidak

melunasi pembayaran pada saat transaksi pembelian berlangsung, tetapi diberikan

waktu 3 bulan, yang secara rata-rata konsumen telah habis menjual kembali produk

yang dibeli dalam periode waktu tersebut.

Variabel price memperoleh rata-rata 4,00. Artinya responden menyatakan

harga yang ditawarkan kompetitif dan tempo pembayaran piutang dagang cukup.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa elemen price sangat efektif.

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa,

atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler dan Keller,

2009:345). Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa, atau

jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari

memiliki atau menggunakan barang atau jasa (Kotler dan Armstrong, 2004:430).

Harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga
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memperhatikan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga suatu produk tergantung

pada spesifikasi dan keunggulan dari produk itu sendiri yang sangat relatif sifatnya.

Tabel 5.1. Tanggapan Responden Mengenai Price

No. Pernyataan

Jawaban

SS S N TS STS

Rata-
rata
Skor

F S F S F S F S F S

1

Harga yang
ditawarkan
kompetitif 10 50 28 112 8 24 4 8 0 0 3,88

2

Tempo
pembayaran
piutang dagang
cukup 10 50 36 144 4 12 0 0 0 0 4,12

Rata-rata Total 4,00
Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Dapat dilihat pada tabel 5.2. bahwa frekuensi tertinggi diperoleh pada

pernyataan responden bahwa harga cukup kompetitif, artinya dapat bersaing

dengan merek lain dengan produk serupa (25 responden atau 50%) dan bahkan ada

11 responden (22%) yang menyatakan harga murah atau di bawah harga pasar.

Pernyataan tersebut mendukung pernyataan bahwa responden cenderung setuju

bahwa harga yang ditawarkan oleh P.T. NSS kompetitif, sehingga mendukung

pernyataan bahwa elemen price sangat efektif. Penetapan harga yang kompetitif

umum digunakan jika perusahaan melakukan penawaran tertutup atas suatu proyek.

Perusahaan menentukan harganya berdasarkan perkiraannya tentang bagaimana
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pesaing akan menetapkan harga, bukan berdasarkan hubungan yang kaku dengan

biaya atau permintaan perusahaan.

Tabel 5.2. Pernyataan Responden Mengenai Harga Kompetitif

No. Pernyataan Frekuensi %

1

2

3

Harga murah

Harga cukup kompetitif

Harga kompetitif

11

25

14

22

50

28

TOTAL: 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Mayoritas responden menyatakan bahwa tempo pembayaran cukup. Tempo

pembayaran yang diberikan PT. NSS kepada konsumen untuk melunasi piutang

adalah 3 bulan yang dirasa cukup oleh konsumen (49 responden atau 98%). Hanya

1 responden (2%) yang menyatakan tempo pembayaran lumayan, karena 3 bulan

adalah waktu yang mendekati cukup untuk konsumen melunasi piutang (Tabel

5.3.). Hal ini mendukung pernyataan bahwa responden setuju bahwa tempo

pembayaran yang diberikan cukup, sehingga mendukung pernyataan bahwa elemen

price sangat efektif.

Tabel 5.3. Pernyataan Responden Mengenai Tempo Cukup

No. Pernyataan Frekuensi %

1

2

Tempo pembayaran cukup

Tempo pembayaran lumayan

49

1

98

2

TOTAL: 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017
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4.3.3 Place

Dapat dilihat dari tabel 5.4. bahwa secara rata-rata responden cenderung

setuju bahwa pengiriman barang P.T. NSS tepat waktu (skor=3,9). Waktu

pengiriman barang yang dijanjikan P.T. NSS kepada konsumen 3-6 hari kerja

setelah pemesanan barang. Dalam hal tersebut, perusahaan tidak pernah mengirim

barang lebih dari waktu yang dijanjikan.

Responden juga setuju bahwa produk yang diterima konsumen P.T. NSS

terjamin baik (skor=4,3). Produk yang diterima konsumen dijamin dalam keadaan

bersih dan kondisi kemasan barang utuh dan tidak rusak. Dalam hal ini, dilakukan

pengecekan ketat saat barang akan dikirim kepada konsumen.

Distribusi adalah proses pengiriman barang atau jasa dari produsen ke

konsumen dan pengguna, kapan dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan.

Proses distribusi pada dasarnya menciptakan kegunaan waktu, tempat, dan transfer

properti. Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk

memasarkan produk, terutama barang dengan membangun saluran distribusi yang

merupakan kelompok organisasi yang saling bergantung dalam keterlibatan mereka

dalam sebuah proses yang memungkinkan produk tersedia untuk digunakan atau

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna industri.

Variabel place memperoleh rata-rata 4,10. Artinya menurut responden

pengiriman barang yang dilakukan P.T. NSS tepat waktu dan produk yang diterima

konsumen terjamin baik. Hal ini mendukung pernyataan bahwa elemen place

sangat efektif.
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Tabel 5.4. Tanggapan Responden Mengenai Place

No. Pernyataan

Jawaban

SS S N TS STS

Rata-
rata
Skor

F S F S F S F S F S

1

Pengiriman
barang tepat
waktu 9 45 29 116 10 30 2 4 0 0 3,9

2

Produk yang
diterima
konsumen
terjamin baik 16 80 33 132 1 3 0 0 0 0 4,3

Rata-rata Total 4,10
Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5.5. diketahui bahwa frekuensi tertinggi terdapat pada

alasan responden bahwa pengiriman tepat waktu/ barang diterima konsumen dalam

waktu 3-6 hari kerja setelah pemesanan (16 responden atau 30%), dan bahkan ada

11 responden (21%) yang menyatakan bahwa pengiriman barang cepat/ kurang dari

3-6 hari kerja, hal ini mendukung pernyataan bahwa responden cenderung setuju

bahwa pengiriman barang tepat waktu, sehingga mendukung pernyataan bahwa

elemen place sangat efektif.

Ketepatan waktu pengiriman merupakan hal yang sangat krusial mengingat

ketepatan pengiriman produk yang telah dipesan akan menjadi salah satu faktor

yang penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada saat pengiriman

produk, apabila tidak sesuai dengan estimasi yang diberikan atau keterlambatan

dalam pengiriman, pelanggan biasanya akan berpikir dua kali untuk melakukan
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proses pembelian ulang. Pengiriman yang tepat waktu dalam suatu layanan

merupakan salah satu jaminan kepuasan pelanggan sehingga pembeli dapat

menerima barang yang dipesan tepat waktu.

Tabel 5.5. Alasan Responden Mengenai Pengiriman Tepat Waktu

No. Pengiriman tepat waktu Frekuensi %

1

2

3

4

5

6

Pengiriman tepat waktu

Pengiriman cepat

Pengiriman lumayan cepat

Pengiriman baik

Pengiriman lumayan baik

Pengiriman kadang telat

16

11

2

12

3

9

30

21

4

23

6

17

TOTAL: 53 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Seluruh responden memberikan alasan bahwa jaminan produk baik/

kondisi kemasan produk bersih dan tidak rusak (50 responden atau 93%) dan

bahkan 4 dari mereka (7%) menambahkan bahwa jaminan produk tersebut tepat/

lebih dari kondisi kemasan baik (tabel 5.6.). Hal ini memperkuat pernyataan bahwa

responden setuju bahwa jaminan produk baik, sehingga mendukung pernyataan

bahwa elemen place sangat efektif.

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada

konsumen, di mana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak

berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi

kualitas produk, reparasi, ganti rugi (uang kembali atau produk ditukar), dan

sebagainya. Jaminan sendiri ada yang bersifat tertulis dan ada pula yang tidak
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tertulis. Dewasa ini jaminan sering kali dimanfaatkan sebagai aspek promosi,

terutama pada produk-produk tahan lama.

Tabel 5.6. Alasan Responden Mengenai Jaminan Produk Baik

No. Jaminan produk baik Frekuensi %

1

2

Jaminan produk baik

Jaminan produk tepat

50

4

93

7

TOTAL: 54 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

4.3.4 Promotion

Secara rata-rata, responden cenderung setuju bahwa program promosi yang

dilakukan P.T. NSS menarik (skor=3,64). Program promosi dilakukan perusahaan

dalam bentuk program berhadiah, dalam hal ini konsumen harus melakukan

transaksi kepada perusahaan dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan hadiah

tertentu yang nilainya disesuaikan dengan nilai transaksi konsumen.

Responden juga cenderung setuju bahwa program promosi yang dilakukan

P.T. NSS sering (skor=3,68) (tabel 5.7.). Program promosi dilakukan perusahaan

setiap 3 bulan sekali. Periode waktu tersebut adalah waktu rata-rata konsumen

melakukan order pembelian, sehingga konsumen dapat mengikuti program promosi

setiap kali melakukan transaksi.

Variabel promotion memperoleh rata-rata 3,66. Artinya responden

cenderung setuju bahwa program promosi yang dilakukan PT. NSS menarik dan

sering dilakukan. Dalam hal ini, mendukung pernyataan bahwa elemen promotion

efektif.
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Promosi merupakan fungsi pemberitahuan, pembujukan dan pengimbasan

keputusan pembelian konsumen. Dalam promosi terjadi proses penyajian pesan-

pesan yang ditujukan untuk membantu penjualan barang dan jasa. Promosi

merupakan aktivitas pemasaran yang paling kentara dan mungkin paling

kontroversial yang secara rutin dilaksanakan oleh perusahaan. Termasuk dalam

kegiatan promosi adalah; periklanan, personal selling, promosi penjualan dan

publisitas. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

program pemasaran. Betapa pun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum

pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka,

maka mereka tidak akan pernah membelinya. Pentingnya promosi dapat

digambarkan lewat perumpamaan bahwa pemasaran tanpa promosi dapat

diibaratkan seorang pria berkacamata hitam yang dari tempat gelap pada malam

kelam mengedipkan matanya pada seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang

pun yang tahu apa yang dilakukan pria tersebut, selain dirinya sendiri.

Tabel 5.7. Tanggapan Responden Mengenai Promotion

No. Pernyataan

Jawaban

SS S N TS STS

Rata-
rata
Skor

F S F S F S F S F S

1

Program
promosi menarik 3 15 29 116 15 45 3 6 0 0 3,64

2

Program
promosi sering
dilakukan 2 10 30 120 16 48 3 6 0 0 3,68

Rata-rata total 3,66
Keterangan: F = Frekuensi; S = Skor.
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017



43

Pada tabel 5.8. terlihat bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa

promosi menarik (43 responden atau 86%) dan 7 responden (14%) menyatakan

bahwa promosi banyak/ dalam hal ini yang dimaksud adalah jenis hadiah yang

diberikan banyak macamnya. Hal ini mendukung pernyataan bahwa responden

cenderung setuju bahwa program promosi menarik, sehingga mendukung

pernyataan bahwa elemen promotion efektif.

Perusahaan dewasa ini menganggap bahwa promosi merupakan bagian

penting dari pemasaran, karena pihak perusahaan berharap dengan promosi yang

dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa

perusahaan sesuai dengan target penjualan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing

dengan perusahaan lain yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Dengan

pandangan demikian perusahaan berharap dengan dilaksanakannya kegiatan

promosi secara berkesinambungan dan terarah akan mampu mencapai hasil

penjualan dan keuntungan yang maksimal.

Tabel 5.8. Pernyataan Responden Mengenai Promosi Menarik

No. Pernyataan Frekuensi %

1

2

Promo menarik

Promo banyak

43

7

86

14

TOTAL: 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Pada tabel 5.9. diketahui bahwa ada 27 responden (54%) berpendapat bahwa

promo sering. Dalam hal ini, PT. NSS melakukan promosi setiap 3 bulan sekali

dianggap melebihi yang diharapkan dan hanya ada 5 responden (10%) yang
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menyatakan promo tidak begitu sering. Hal ini berarti, promosi setiap 3 bulan

sekali dianggap kurang dari yang diharapkan. Hal itu mendukung pernyataan bahwa

responden setuju bahwa program promosi sering dilakukan, sehingga mendukung

pernyataan bahwa elemen promotion efektif.

Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang

dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan

informasi mengenai produk, harga dan tempat. Informasi itu bersifat

memberitahukan, membujuk, mengingatkan kembali kepada konsumen, para

perantara atau kombinasi keduanya. Dalam promosi juga, terdapat beberapa unsur

yang mendukung jalannya sebuah promosi tersebut yang biasa disebut bauran

promosi.

Tabel 5.9. Alasan Responden Mengenai Promosi Sering

No. Promosi sering Frekuensi %

1 Promo sering 27 54

2 Promo lumayan sering 15 30

3 Promo cukup sering 3 6

4 Promo tidak begitu sering 5 10

Total 50 100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

4.4. Pembahasan

Berdasarkan tabel 6.1. diketahui bahwa elemen bauran pemasaran yang

memiliki skor rata-rata tertinggi adalah Place (4,10). Skor tersebut didukung oleh

alasan responden mengenai pengiriman tepat waktu dan jaminan produk baik.

Lokasi distribusi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan agar
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produknya mudah didapat dan tersedia bagi konsumen sasaran. Sebagai salah satu

variabel bauran pemasaran, tempat atau distribusi memiliki peran yang sangat

penting dalam membantu perusahaan memastikan produknya, karena tujuan

pendistribusiannya adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan

diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat.

Sebaliknya, Promotion merupakan elemen bauran pemasaran yang dinilai

paling rendah dengan skor=3,66. Skor tersebut didukung oleh alasan responden

mengenai promosi menarik dan sering. Secara rata-rata, responden cenderung

setuju bahwa program promosi yang dilakukan P.T. NSS menarik dan responden

cenderung setuju bahwa program promosi yang dilakukan P.T. NSS sering.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ada 27 responden (54%) berpendapat

bahwa promo sering dan hanya ada 5 responden (10%) yang menyatakan promo

tidak begitu sering. Mayoritas responden berpendapat bahwa promosi menarik (43

responden atau 86%) dan 7 responden (14%) menyatakan bahwa promosi banyak.

Hal ini mendukung pernyataan bahwa responden cenderung setuju bahwa program

promosi menarik. Hal itu mendukung pernyataan bahwa responden setuju bahwa

program promosi sering dilakukan. Promosi merupakan upaya untuk menambah

atau menawarkan produk atau layanan dengan tujuan menarik calon konsumen

untuk membeli atau mengkonsumsinya. Produk harus dipromosikan ke publik

untuk produk. Untuk mengkomunikasikan produknya, perlu disiapkan strategi yang

disebut bauran promosi yang terdiri dari empat komponen utama: periklanan,

promosi penjualan, promosi publik, hubungan penjualan dan penjualan barang. Hal

ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Fayshal (2013) yang menunjukkan
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bahwa dari ke empat elemenbauran pemasaran,promosi lebih mendapatkan

prioritas dibandingkandengan aspek bauran pemasaranlainnya

Sedangkan Product memiliki skor= 3,83 yang didukung alasan responden

mengenai produk lengkap dan tersedia. Seluruh responden memberikan alasan

bahwa jaminan produk baik (50 responden atau 93%) dan bahkan 4 dari mereka

(7%) menambahkan bahwa jaminan produk tersebut tepat. Hal ini memperkuat

pernyataan bahwa responden setuju bahwa jaminan produk baik. Produk

merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen dan dapat berupa barang

dan jasa. Produk  atau jasa adalah penting bagi konsumen ditinjau dari prestise,

mutu atau kualitasnya. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen.

Produk adalah barang atau jasa yang bisa diperdagangkan. Secara konseptual

produk merupakan pemahaman subyektif dari produsen sesuatu yang dapat

ditawarkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan

kebutuhan dan aktivitas konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas

organisasi dan daya beli pasar.  Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan

Wibowo, dkk (2015) yang menunjukkan adanya peningkatan total penjualan

daritahun ketahun dan dijadikansebagai acuan efektifitas strategi pemasaran dalam

persainganantar perusahaan batik.

Price mendapat skor= 4,00 yang didukung alasan responden mengenai

harga kompetitif dan tempo cukup.  Harga satuan barang diberikan kepada komoditi

tersebut sebagai pendamping informasi dari produsen / pemilik komoditi tersebut.

Dalam teori ekonomi harga murah, tingginya harga permintaan pasar dan harga

penawaran yang rendah. Harga adalah jumlah yang ditukar dengan keuntungan
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yang dimilikinya atau menggunakan produk yang dinilai oleh pembeli dan penjual

melalui tawar-menawar atau ada penjual dengan harga sama dengan semua

pembeli. Persaingan penetapan harga dan harga merupakan hal utama bagi

perusahaan.

Hal ini berarti bahwa Place pada P.T. NSS dinilai paling baik, sedangkan

elemen lainnya terutama Promotion dinilai tidak sebaik elemen Place.

Tabel 6.1. Tanggapan Responden

No. Elemen Skor Rata-rata

1 Product 3,83

2 Price 4,00

3 Place 4,10

4 Promotion 3,66

Rata-rata total 3,89

Secara umum, marketing mix sudah dipersepsikan baik, dengan rata-rata

total 3,89. Hal itu didukung oleh peningkatan penjualan di tahun 2018 sebesar 6,6%

(tabel 6.2) yang melebihi target penjualan perusahaan yang besarnya 5%. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa elemen bauran pemasaran sangat efektif.

Saluran distribusi yang efektif adalah saluran distribusi yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini, tujuan yang

dimaksud adalah peningkatan penjualan PT. NSS sebesar minimal 5%. Dapat

dilihat pada tabel 6.1. perbandingan penjualan rata-rata trimester 1 tahun 2017 dan
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2018 terdapat peningkatan penjualan sebesar 6,6% yang berarti PT. NSS telah

berhasil mencapai tujuan yang direncanakan.

Dalam hal pengurangan biaya dan waktu distribusi dalam menyampaikan produk-

produk kepada pengguna akhir yang adalah prioritas penting dalam perusahaan, PT.

NSS melakukan hal-hal berikut:

 Biaya pengiriman gratis untuk konsumen. Konsumen tidak

membayar biaya tambahan untuk pengiriman barang, biaya

tersebut ditanggung oleh perusahaan.

 Waktu pengiriman barang ke konsumen tepat waktu. Hal ini dapat

dilihat dari tanggapan responden yang secara rata-rata cenderung

setuju bahwa pengiriman barang PT. NSS tepat waktu.

 Perusahaan memperkerjakan specialist, yang dalam hal ini adalah

salesman yang berpengalaman dan berhadapan langsung dengan

konsumen, sehingga seluruh proses penjualan ke konsumen dapat

berlangsung dengan lebih baik.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi yang dilakukan PT.

NSS efektif.

Tabel 6.2. Perbandingan Penjualan 2017 dan 2018

No. Bulan Trimester 1

2017

Trimester 1

2018

Perubahan

1 Januari 50.000.000 53.000.000 6%

2 Februari 60.000.000 64.000.000 6,6%

3 Maret 70.000.000 75.000.000 7,1%

Rata-rata 60.000.000 64.000.000 6,6%
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