
Mindo Rleiniar Arriany, 2003. Analisis Kepuasan Pelanggan I'olypropileiie Bag 
Divisi Packaging PT Indofood Sukses Malanur Bogasari flour Mill Dalan 
Kaitatlnya Denpan Penentuan Target Pasar. Di bawah Kilbiiga~l Klrbtxndoko dan 
Heny K. Daryanto 

Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan ball~va harapan mnereka telah 
terlanipaui atau telyen~~lu oleh produk atau jasa yang diterina dari produsen. 
Pengukuran kepuasan pelanggan penting bagi perusahaan karena menjadi parameter 
untuk mengetahui kelemahan perusahaan sehingga keielnahan tersebut dapat 
diminimalkan daii dicari solusi untuk mnengatasinya. dengan kepuasan pelanggan 
pada akhirnya diiarapkan inampu menciptakan loyalitas pelanggan. Loyalitas 
pelanggan adalah salah satu kunci pendorong perolehan keuntungan peiusahaan.. 

Pelanggan pada umumnya mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sangat 
beragam satu sama lain. Sebuah perusahaan tidak mungkin dapat memuaskan semua 
pelanggan dengan permintaan yang sangat beragam tersebut. Sebuah perusahaan 
hams memilih serta menetapkan pelanggannya agar dapat memberikan pelayanan 
yang maksimal. 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis atribut produk 
yang dinilai penting oleh pelanggan, mengidentifikasi dan menganalisa kepuasan 
masing-masing segmen pasar PT Indofood Sukses Makmur Bogasari Flourmill 
Packaging Division (PT ISM BSPD), menentukan pasar target PT ISM BSPD 
berdasarkan senien pasar yang paling puas dengan pelaksanaan produk dan jasa PT 
ISM BSPD dan menentukan prioritas perbaikan pelaksanaan produk dan jasa PT ISM 
BSPD agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan pasar target 

Penelitian ini dilakukan di Jabotabek, Bandung dan Lampung, berdasarkan 
lokasi perusahaan pelanggan PT ISM BSPD beroperasi. Pengulnpulan dan 
pengolahan data untuk keperluan penelitian dilaksanakan selama 5 (lima) bulan 
dimulrzi pada bulan April h igga September 2003. Penelitian dilakukan dengan 
lnetode purposive, snmpling terhadap semua pelanggan yang lnelakukan transaksi 
dengan PT ISM BSPD dari bulan Januari-Desemnber 2002. Jumlah pelanggan PT ISM 
BSPD sepanjang tahun 2002 adalah 54 perusahaan. Jumlah responden yang 
memenuhi syarat dalam penelitian ini, yaitu pelanggan yang secara kontinyu 
melakukan transaksi dengan PT ISM BSPD minimal satu kali dalam setiap bulan dari 
bulan Januari-Desember 2002 adalal~ sebanyak 30 perusallaan. Pengwnpulan data 
dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner kepada pelanggan PT ISM BSPD. 

Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden, yaitu 
Bagian Pembelian perusahaan pelanggan. Atribut produk yang akan ditanyakan di 
dalam kuesioner diambid berdasarkan data keluhan pelanggan (dari bulan Juni- 
Desen~kr 2002) yang diperoleh dari Departeinen Pemasaran PT ISM BSPD, 
pendapat Manajernen PT ISM BSPD yang diperoleh melalui wawancara tidak 
terstruktur, diiensi perceived quali& oleh David A. Garvin. Analisis Kuadran, 



Analisis Tingkat Kcscsuaim. Analisis gap, bobot kepuasm pelanggan dan Analisis 
Korelasi digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini agar 
dapat menjawab tujuan penelitian. 

Berdasarkan perceived qualily, wawancara tidak terstruktur dengan 
manajenlen PT ISM BSPD dan keluhan pelanggan, maka didapat 11 atribut yang 
diperhatikan oleh pelanggan PP bag daam memilih produk dan pemasok, yaitu harga, 
kualitas anyarnan, ketepatan pengiriman, kesesuaian spesifikasi, kualitas pengepakan, 
kesesuaian berat, kualitas printing, halitas jahitan, kesesuaian hasil cetakan, kualitas 
pelayanan marketing dan nama perusahaan. 

Bobot kepuasan pelanggan segmen pakan ternak dari yang terendah ke yang 
tertinggi berturut-turut adalah untuk atribut harga, ketepatan pengiriman, kesesuaian 
berat d m  kualitas pelayanan marketing, kualitas printing, kualitas hasil cetakan dan 
nama perusahaan, serta kesesuaian spesifikasi, kualitas anyaman. Kualitas jahitan dan 
kualitas pengepakan. Bobot kepuasan pelanggan segmen pupuk dan k h i a  dari yang 
terendah ke yang tertinggi bel-tun~t-turut adalah untuk atribut harga, ketepatan 
pengiriman, kesesuaian spesEkasi, kualitas anyaman, kualitas jahitan, kualitas hasit 
cetakan, kualitas pelayanan marketing, dan nama perusahaan, kualitas printing dan 
kualitas pengepakan, serta kesesuaian berat. Bobot kepuasan pelanggan segmen lain- 
lain dari yang terendah ke yang tertinggi berturut-tumt adalah untuk atribut harga, 
ketepatan pengiriman, kualitas anyaman, kesesuaian spesifikasi, kualitas pengepakan, 
kesesuaian berat, kualitas printing, kualitas pelayanan marketing dan narna 
perusallaan, serta kesesuaian hasil cetakan dan kualitas jahitan. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini disarankan PT ISM BSPD memilih 
seglnen pasar kimia dan pupuk sebagai target pasarnya. Pemain pada segmen pasar 
pakan ternak sangat banyak dibandingkan pemain atau pemasok PP hag segmen 
pasar kimia dan pupuk. Dilihat dari contribution marginnya, segmen pasar ini 
mernberikati contribution yang relatif rendah jika dibandingkan dengan segmen pasar 
kimia dan pupuk. Pola pembelian dengan jarak kirim relatif singkat dari purchase 
order inelnbuat efisiensi produksi PT ISM BSPD sangat rendah karena harus sering 
mengganti konstruksi mesin circular atau mesin priizting agar dapat menghasilkan 
produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Segnlen pasar lain-lain, yang berasal dari berbaga? illacrun segmen industri, 
menginginkan spesifrkasi PP bag yang sangat beraneka ragam. Hal ini juga 
menyulitkan PT ISM BSPD dalam pengadaan PP bag untuk segmen pasar ini dan 
membuat tiongkat efisiensi produksi rendah. 

Segmen pasar kimia dan pupuk merniliki marjin kontribusi yang lebih tinggi 
d i b a n d i i a l  dua seglnen pasar PT ISM BSPD yang lain. SpesEkasi PP bag yang 
tidak terlalu banyak, pola pembelian yang sesuai dengan kemampuan produksi PT 
ISM BSPD, disamping atribut ketepatan pengiriman dan ketepatan printing yang 
dapat rnenjadi kekuatan PT ISM BSPD. 

Atribut yang perlu mendapat prioritas perbaikan jika meinilih segmen pasar 
ini adalah kesesuaian spesifikasi dan cetakai~ Atribut ini merupakan at~tbut yang 
sangat berkorelasi dengan kepuasan pelanggan tetapi kinerjanya masih dinilai rendah 
oleh pelanggan segmen pasar khnia dan pupuk. 



Pemnbenahan sistem proci~reme~zt, termasuk penyediaan bahan baku, perlu 
segera dilakukan oleh pihak manajemen PT ISM BSPD untuk mnenjamin tersedianya 
bahan baku yang cukup dengan harga yang kompetitif. Pada akhimya diharapkan 
harga jual produk PT ISM BSPD dapat bersaing dengan llarga dari kompetitor. 

Kerjasama dengan BUMN perlu ditingkatkan karei~a banyak produsen 
bahan kimia dan pupuk adalah BUMN. Sistem tender dan pola kerjasama dengan 
BUMN perlu dipelajari. Beberapa produsen pupuk dan kimia mempunyai divisi PP 
bag sendiii. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT ISM BSPD untuk membuat 
pola kerjasaina ya1g dapat menguntungkan kedua belal~ pihak. 

PT ISM BSPD bisa saja tetap menggarap segmen pasar pakan ternak dan 
laian-lain dan tidak kehilangan pelanggan dari kedua segmen pasar ini. Salah satu 
caranya adalah dengan converting line, inaksudnya PT ISM BSPD hanya inelakukan 
finisl~iiig proses (misalnya proses printing) sedangkan proses penyediaan bahan baku 
sampai dengan bahan setengahjadiiya bekerjasama dengan pemasok lain Hai ini 
dapat menekan biaya produksi PT ISM BSPD dan masih tetap dapat 
mempertahankan existing customer saat ini. 
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Analisis Tingkat Kcscsuaian, Analisis gap, bobot kepuasan pclanggan dan Analisis 
Korelasi digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini agar 
dapat menjawab tujuan penelitian. 

Berdasarkan perceived quality, wawancara tidak terstruktur dengan 
~im~ajemen PT ISM BSPD dan keluhan pelanggan, maka didapat 11 atribut yang 
diperhatikan oleh pelanggan PP bag daam memilih produk dan pemasok, yaitu harga, 
kualitas anyaman, ketepatan pengiriman, kesesuaian spesifikasi, kualitas pengepakan, 
kesesuaian berat, kualitas printing, kualitas jahitan, kesesuaian hasil cetakan, kualitas 
pelayanan marketing dan nmna perusahaan. 

Bobot kepuasan pelanggan segmen pakan ternak dari yang terendah ke yang 
tertinggi berturut-turut adalah untulc atribut harga, ketepatan pengiriman, kesesuaian 
berat &an kualitas pelayanan marketing, kualitas printing, kualitas hasii cetakan dan 
nmna perusahaan, serta kesesuaian spesilikasi, kualitas anyarnan. Kualitas jahitan dan 
kualitas pengepakan. Bobot kepuasan pelanggan segmen pupuk dan kimia dari yang 
terendah ke yang tertinggi bertumt-tumt adalah untuk atribut harga, ketepatan 
pengiriman, kesesuaian spesifikasi, kualitas anyaman, kualitas jahitan, kualitas hasil 
cetakan, kualitas pelayanan marketing, dan nama perusahaan, kualitas printing dan 
kualitas pengepakan, serta kesesuaian berat. Bobot kepuasan pelanggan segmen lain- 
lain dari yang terendah ke yang tertinggi berturut-turut adalah untuk atribut harga, 
ketepatan pengiriman, kualitas anyaman, kesesuaian spesifikasi, kualitas pengepakan, 
kesesuaian berat, kualitas printing, kualitas pelayanan marketing dan nama 
perusahaan, serta kesesuaian hasil cetakan dan kualitas jahitan. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini disarankan PT ISM BSPD memilih 
segmen pasar kirnia dan pupuk sebagai target pasarnya. Pemain pada segmen pasar 
pakan ternak sangat banyak d ibandi ian  p e m h  atau pemasok PP bag segmen 
pasar kimia dan pupuk. Diliat dari contribution marginnya, segmen pasar ini 
tnemberikan contribution yang relatif rendah jika dibandingkan dengan segmen pasar 
kimia dan pupuk. Pola pembelian dengan jar& k i r i  relatif singkat dari purchase 
order membuat efisiensi produksi PT ISM BSPD sangat rendah karena harus sering 
mengganti konstruksi mesin circular atau mesin printing agar dapat menghasilkan 
produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Segmen pasar lain-lain, yang berasal dari berbagai'lnacmn segmen industri, 
menginginkan spesifikasi PP bag yang sangat beraneka ragam. Hal ini juga 
menyulitkan PT ISM BSPD dalam pengadaan PP bag untuk segmen pasar ini dan 
membuat tiongkat efisiensi produksi rendah. 

Seginen pasar kimia dan pupuk memiliki marjin kontribusi yang lebih tinggi 
dibmidingkmi dua seglneli pasar PT ISM BSPD yang lain. Spesifikasi PP bag yang 
tidak terlalu banyak, pola pembelian yang sesuai dengan kemampuan produksi PT 
ISM BSPD, disamping atribut ketepatan pengiriman dan ketepatan printing yang 
dapat rnenjadi kekuatan PT ISM BSPD. 

'4tribut yang perlu mendapat prioritas perbaikan jiia me~nilii segmen pasar 
ini adalah kesesuaian spesifikasi dan cetakan. Atribut ini merupakan atribut yang 
sangat berkorelasi dengan kepuasan pelanggan tetapi kinerjanya masih dinilai rendah 
oleh pelanggan segmen pasar kit& dan pupuk. 



Pembenahan sistcm procuremerzt, termasuk penyediaan bahan baku, perlu 
segera dilakukan oleh pihak manajemen PT ISM BSPD untuk menjamin tersedianya 
bahan baku yang cukup dengan harga yang kompetitif. Pada akhimya diharapkan 
harga jual prod& PT ISM BSPD dapat bersaing dengan harga dari kompetitor. 

Kerjasama dengan BUMN perlu ditingkatkan karena bmyak produsen 
bahan kimia dan pupuk adalah BUMN. Sistem tender dan pola kerjasama dengan 
BUMN perlu dipelajari. Beberapa produsen pupuk dan kimia mempunyai divisi PP 
bag sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT ISM BSPD untuk membuat 
pola kerjasruna yang dapat mnenguntungkan kedua belah pihak. 

PT ISM BSPD bisa saja tetap mnenggarap segmen pasar pakan temak dan 
laian-lain dan tidak kehilangan pelanggan dari kedua segmen pasar ini. Salah satu 
caranya adalah dengan convertirg line, ~naksudnya PT ISM BSPD hanya melakukan 
firiishir7g proses (rnisalnya proses printing) sedangkan proses penyediaan bahan baku 
sampai dengan baban setengahjadinya bekerjasarna dengan pemasok lain. Hal ini 
dapat menekan biaya produksi PT ISM BSPD dan ~nasih tetap dapat 
mempertahankan existing customer saat ini. 

Kata Kunci : Kepuasan pelanggan, PT Indofood Sukses Makrnur Bogasari Fled 
Packaging Division, Manajemen Pemasaran, Segmen Pasar 




