
I I .  KERANGKA TEORlTlKAL 

A. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang 

yang karena berbagai alasan, berhasrat untuk mempengaruhi atau 

mengubah perilaku itu, termasuk mereka yang kepentingan 

utamanya adalah pemasaran, pendidikan dan perlindungan 

konsumen, serta kebijakan umum. 

Engel, Blackwell dan Miniard (1994) mendefenisikan perilaku 

konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan itu. Dalam konteks perilaku konsumen, sikap merupakan 

kecendrungan untuk untuk berlaku dalam cara yang diterima ataupun 

tidak dapat diterima secara konsisten dengan kesukaan pada suatu 

objek. Kesadaran akan sikap konsumen merupakan adalah pusat 

perhatian pemasar produk dan jasa, sehingga tidak ada proyek riset 

konsumen yang mengikutkan batasan beberapa aspek sikap 

konsumen. Hasil dari perhatian sikap konsumen semakin banyaknya 

perhatian akan perilaku konsumen. 
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B. Sikap Konsumen 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu, motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan 

sikap. Teori motivasi yang dikenal selama ini adalah mencakup tiga 

teori yang terpopuler yaitu, teori Sigmund Freud, Abraham Maslow 

dan Frederick Herzberg, dengan implikasi yang berbeda untuk 

menganalisis konsumen dan pemasaran. 

Perilaku pembelian konsumen yang mendasarkan pada faktor 

intern dan ekstern tersebut dapat diprediksi melalui analisis minat beli 

konsumen tersebut terhadap suatu atau beberapa produk (merk), 

seperti yang diformulasikan oleh Fishbein dan Ajzen melalui Theory 

of Reasoned Action (Fishbein dan Ajzen, 1975 dan Dharmmesta, 

1992). 

Minat beli merupakan fungsi dari evaluasi keseluruhan tentang 

sikap terhadap perilaku pembelian ditambah norma subjektif berupa 

keyakinan tentang pengharapan-pengharapan dari seseorang 

terhadap perilaku pembeli dan kemudian ditimbang dengan 

motivasinya untuk menuruti pengharapan-pengharapan tersebut; dan 

minat berperilaku itu sendiri akan menentukan perilakunya. 

Kombinasi antara kekuatan dan evaluasi tentang keyakinan seorang 
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konsumen digambarkan membentuk sikap terhadap perilaku 

pembelian tersebut. 

Sikap adalah hasil evaluasi menyeluruh yang mengakibatkan 

seseorang merespon positiflmenguntungkan atau negatifltidak 

menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau 

alternatif yang diberikan. Sikap dapat diartikan pula sebagai 

perasaan positif atau negatif terhadap merk dan dipandang sebagai 

hasil dari penelitian terhadap suatu merk tertentu bersama dengan 

atribut-atribut penting dari suatu produk atau jasa. Sikap biasanya 

memainkan peran utama dan penting dalam membentuk perilaku 

manusia, apakah berperilaku positif atau perilaku negatif dari sudut 

pandang tindakan yang diakibatkannya, seperti sikap ingin atau tidak 

ingin membeli. 

C. Atribut Produk dan Pengukurannya. 

Atribut produk adalah karakteristik suatu produk yang 

berfungsi sebagai atribut evaluatif selama pengambilan keputusan 

(Engel et. a/, 1993). Menurut Swastha dan lrawan (1985) atribut 

suatu produk terdiri dari jenis, bentuk, merk dan jumlah produk; 

tempat dan waktu pembelian; dan cara pembayaran. Atribut tersebut 
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dapat dievaluasi secara subjektif dengan bantuan panca indera 

ataupun secara objektif dengan bantuan alat ukur. 

Menurut Nasoetion (1980), evaluasi penerimaan makanan 

secara subjektif dapat dilakukan melalui kajian kesukaan konsumen 

terhadap suatu produk makanan (consumer preference test) dan 

melalui penggunaan alat indera secara intensif (organoleptic test). 

Selanjutnya, Sukarni dan Kusno (1980) menggolongkan kualitas 

makanan yang dapat ditentukan oleh indera kedalam tiga kategori 

yaitu, rupa, tekstur dan aroma. Atribut rupa terdiri dari ukuran, 

bentuk, keutuhan, berbagai bentuk kerusakan, kemulusan, sifat 

tembus cahaya, warna kekentalan dan sebagainya. Atribut tekstur 

terdiri dari keempukan, kerenyahan, kandungan sari, mudah 

dikunyah, sifat seperti pasir dan sebagainya. Atribut tekstur tersebut 

dapat dinilai dengan menggunakan jari, lidah atau tekak. Atribut 

aroma terdiri dari komponen rasa dan bau seperti manis, asin, asam, 

pahit, hangus dan sebagainya. Sebagai contoh, Sukarni dan Kusno 

(1980) melakukan penilaian kesukaan terhadap steak daging sapi 

berdasarkan penilaian atribut keempukan, kandungan air dan aroma. 

Tingkat keempukan yang digunakan terdiri dari amat sangat empuk, 

sangat empuk, empuk, agak keras, keras dan keras sekali. Tingkat 

kandungan air terdiri dari sangat banyak mengandung air, cukup 
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banyak mengandung air, kering mengandung air, dan sangat kering 

mengandung air. Tingkat aroma terdiri dari aroma amat sangat enak, 

aroma sangat enak, aroma enak, aroma kurang enak dan aroma 

tidak enak. 

Loudon dan Albert (1993) mencontohkan penggunaan atribut 

ketepatan waktu, daya tahan terhadap air, tanggalan, harga dan 

digitalisasi sebagai atribut dari suatu merk jam tangan. Dengan 

demikian atribut produk dapat saja berbeda dengan atribut produk 

lainnya, tergantung pada jenis produk dan tujuan pemasarannya. 

D. Pengembangan Produk 

Menurut Mc Carthy dan Perreault (1995), adanya persaingan 

yang bersifat dinamis dan keras di pasar menyebabkan perusahaan 

selalu berusaha untuk mengembangkan produk-produk baru dan 

memperbaiki produk-produk lamanya. Hal ini dilakukan untuk 

melayani kebutuhan pelanggan yang terus berubah dan 

rnenanggulangi tindakan pesaing. Selanjutnya dikemukakan bahwa 

untuk dapat bertindak cepat dan sekaligus menghindari kegagalan 

produk baru yang mahal, banyak perusahaan menerapkan proses 

pengembangan produk yang terorganisasi. 
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E. Strategi Perusahaan 

Strategi perusahaan adalah rencana-rencana jangka panjang 

yang dirancang untuk memilih berbagai bisnis yang seharusnya 

dimasuki oleh perusahaan. Strategi ini mengidentifikasi pasar-pasar 

yang akan dilayani (mendefenisikannya dalam bentuk 

kebutuhanlpelanggan atau kedua-duanya) serta lini produk atau jasa 

yang akan dihasilkan berdasarkan penilaian terhadap lingkungan 

sumberdaya alam dan sasaran perusahaan. 

Menurut Kotler (1994), strategi pemasaran merupakan prinsip- 

prinsip dasar yang mendasari manajemen pemasaran untuk mencapai 

tujuan bisnis dan pemasarannya dalam suatu target pasar. 

Dengan kata lain situasi yang dihadapi tiap 

organisasilperusahaan selalu berubah, terutama kekuatan lingkungan 

yang dinamis turut mempengaruhi ukuran dan sifat dari berbagai pasar 

dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk bersaing secara efektif. 

Sumberdaya ini meliputi : keuangan, ketrampilan tenaga kerja dan 

manajerial, kapasitas produksi dan efisiensi peralatan ketrampilan 

penelitian dan pengembangan, hak paten dan sebagainya (Joseph dan 

Gordon, 1990). 
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F. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijaksanaan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan sepanjang waktu, kepada masing-masing 

tingkat dan lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu 

berubah. Strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan 

harus dinilai kembali, sesuai atau tidak dengan situasi saat ini. 

Penilaian atau evaluasi ini menggunakan analisa keunggulan, 

kelemahan, kesempatan dan ancaman. Hasil penilaian atau evaluasi 

ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah strategi yang 

sedang dijalankan perlu diubah dan digunakan sebagai landasan 

untuk menyusun dan menentukan strategi yang akan dijalankan 

perlu diubah, dan digunakan sebagai landasan untuk menyusun dan 

menentukan strategi yang akan dijalankan pada masa yang akan 

datang (Assauri, 1987). 

Strategi pemasaran harus dapat memberikan gambaran yang 

jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam 

menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada pasar sasaran. 

Pasar sasaran mencakup segmentasi pasar yaitu, usaha pemisahan 

pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk 
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tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri; 

menetapkan sasaran pasar, yang berisi kegiatan menilai dan memilih 

satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukinya; penetapan 

produk (positioning product), mencakup kegiatan merumuskan 

penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran 

pemasaran yang terperinci. 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah, campuran dari 

variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan digunakan 

perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam , 

pasar sasaran. Tidak semua variabel bauran pemasaran dapat 

diserasikan dalam jangka pendek. Variabel-variabel tersebut 

berbeda-beda dalam ha1 penyesuaiannya. Variabel tersebut yaitu, 

produk, harga, distribusi dan promosi. Keempat strategi ini saling 

mempengaruhi, sehingga semuanya penting sebagai satu kesatuan 

strategi yaitu strategi bauran pemasaran (Kotler, 1991). Strategi 

bauran pemasaran tersebut digunakan untuk mengejar target 

penjualan yang diinginkan pada pasar sasaran (Guiltinan dan Paul, 

1994). 
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Empat variabel utama bauran pemasaran adalah : 

I. Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar 

untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai dan dikonsumsi sehingga 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk dalam arti 

luas mencakup apa saja yang bisa dipasarkan termasuk benda- 

benda fisik. Selajutnya, strategi produk adalah menetapkan dan 

menyesuaikan jenis produk yang tepat bagi pasar yang dituju, 

sehingga dapat memuaskan konsumen dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Strategi produk yang mencakup 

memposisikan produk dan pengembangan lini produk, 

memperluas lini produk, membuat lini produk pelengkap dan 

melakukan diversifikasi (Guiltinan dan Paul, 1988). 

2. Harga 

Harga adalah unsur yang menghasilkan pendapatan penjualan. 

Dalam penetapan harga, perusahaan harus memperhatikan 

beberapa faktor yaitu, menentukan tujuan harga permintaan, 

menganalisis harga dan tawaran pesaing, memilih metode 

penetapan harga dan menentukan harga akhir. Kebijaksanaan 

harga merupakan gabungan dari faktor-faktor yang menentukan 

harga jual produk seperti harga dasar, potongan harga, cara 
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pembayaran, biaya pengangkutan, permintaan, promosi dan 

diskriminasi harga (Kotler, 1993). 

Banyak cara yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. 

Tetapi secara garis besar cara-cara tersebut dapat diringkas 

menjadi dua pendekatan dasar yaitu : penetapan harga 

berorientasi pada biaya dan berorientasi pada permintaan. 

2.1. Penetapan harga berorintasi biaya 

Beberapa perusahaan termasuk kebanyakan pengecer dan 

pedagang besar menetapkan harga dengan menggunakan 

markup yaitu sejumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya 

produk untuk mendapatkan harga jual. Markup biasanya 

dinyatakan dalam persentase ketimbang rupiah. Kecuali 

dinyatakan secara khusus, markup (persen), berarti persentase 

terhadap harga jual yang ditambahkan pada biaya untuk 

memperoleh harga jual. 

2.2. Penetapan harga berorientasi permintaan. 

Pembeli organisasi memikirkan bagaimana suatu pembelian akan 

mempengaruhi biaya total mereka. Banyak pemasar yang 

tujuannya mengarah ke pasar bisnis selalu ingat akan 

menetapkan harga. Mereka menggunakan penetapan harga 
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berdasarkan nilai guna, yang berarti bahwa penetapan harganya 

akan memberikan penghematan kepada pelanggan. 

Banyak orang yang tidak terlalu memikirkan berapa yang 

mereka bayar untuk produk yang mereka beli termasuk juga 

beberapa produk yang dan jasa yang sering dibelinya, tapi banyak 

konsumen yang memiliki harga referensi yaitu suatu tingkat harga 

dimana konsumen bersedia membayarnya untuk berbagai produk 

yang mereka beli. Setiap konsumen memiliki harga referensi yang 

berbeda-beda untuk jenis pembelian yang sama. Riset pemasaran 

kadang-kadang dapat rnengidentifikasi berapa segmen yang 

berbeda dengan harga referensi, yang berbeda pula. 

3. Promosi 

Merupakan usaha untuk rnernperkenalkan produk ke pasar 

sasaran. Pada perusahaan modern : perusahaan dituntut untuk 

berkomunikasi dengan konsumen. Setiap perusahaan tidak dapat 

melepaskan diri dari peran mereka sebagai komunikator dan 

promotor, untuk itu diperlukan adanya promosi. 

Dalam strategi promosi dikenal adanya bauran promosi yang 

terdiri atas empat alat utama yaitu, iklan promosi penjualan, 

publisitas dan penjualan pribadi atau wiraniaga (Kotler, 1994). 
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4. Distribusi 

Merupakan pemindahan barang secara fisiklnon fisik guna 

mencapai tujuan perusahaan dan berada dalam lingkungan 

tertentu. Para konsumen menggunakan badan usaha untuk 

menyimpan dan memindahkan produk sehingga dapat terjangkau 

oleh pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. 

G. Riset Pemasaran 

G.I. Defenisi 

Pemasaran sebagai fungsi khusus dalam manajemen, kini 

diinterprestasikan sebagai fungsi yang mencakup segala aktivitas 

yang berkenaan dengan pengembangan, produksi dan distribusi 

produk kepada pasar-pasar tertentu, dimana mereka akan 

memberikan kepuasan kepada orang yang membeli produk 

tersebut. Dengan demikian riset pemasaran memiliki cakupan yang 

cukup luas yang meliputi pengembangan produk, identifikasi pasar 

dan metode-metode yang cocok untuk penjualan, distribusi, 

promosi dan fasilitas pelayanan jual (Jamli dan Winahjoe, 1992) 

Defenisi lain tentang riset pemasaran adalah defenisi yang 

diberikan The American Marketing Association yaitu : 

" Pengetahuan, pencatatan dan analisis secara sistematis terhadap 
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data tentang masalah yang berhubungan dengan pemasaran 

barang dan jasa ". Defenisi ini ditegaskan kembali dalam defenisi 

yang diberikan oleh ~r i t ish '  lnsfitute of Management yaitu 

" Pengumpulan, pencatatan dan analisis secara objektif terhadap 

segala fakta tentang masalah yang berhubungan dengan 

pemindahan dan penjualan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. " (Jamli dan Winahjoe, 1992). 

Konsep pemasaran terpadu memiliki alasan bahwa 

pemasaran menuntut perusahaan untuk juga melaksanakan 

pemasaran intern selain pemasaran ekstern: Pemasaran intern 

dimaksud adalah : melatih dan memotivasi karyawan yang cakap 

serta berhasil untuk melayani pelanggan dengan baik. Akan 

sangat baik lagi bila perusahaan sendiri melatih segenap 

karyawan, terutama staf yang terlibat langsung dalam bidang 

penjualan, wiraniaga dan tenaga penjual lainnya yang 

berhubungan dengan konsumen dan baru kemudian melakukan 

pemasaran ekstern dengan mengiklankan pelayanan organisasi 

untuk memberikan pelayanan bermutu bagi setiap pelanggan. 

(Bahar, 1995). 

Lebih lanjut menurut Kinnear dan Taylor (1992) terdapat 

empat istilah dalam defenisi riset pemasaran yaitu : (1). sistematis 
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(2). objektif (3). informasi (4). pengambilan keputusan. 

Berdasarkan empat istilah tersebut, didefenisikan bahwa riset 

pemasaran merupakan ancangan yang sistematis dan objektif 

terhadap pengembangan penyediaan informasi untuk proses 

pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran. 

G.2. Proses Riset Pemasaran 

Menurut Kinnear dan Taylor (1992), riset pemasaran formal 

dapat dipandang sebagai seperangkat langkah yang disebut 

proses riset. Selanjutnya dinyatakan bahwa proses riset terdiri dari 

sembilan langkah yang meliputi : 

a. Menetapkan kebutuhan dan informasi 

b. Menentukan sasaran riset dan kebutuhan akan informasi 

c. Menentukan sumber data 

d. Mengembangkan bentuk pengumpulan data 

e. Merancang sampel 

f. Mengolah data 

g. Menganalisis data 

h. Menyajikan hasil riset. 

G.3. Tujuan riset pemasaran 

Untuk mencapai suatu perumusan strategi pemasaran yang 

efektif dan efisien diperlukan suatu dukungan yang merupakan 
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hasil dari suatu riset pemasaran. Riset pemasaran dapat dilakukan 

sebelum atau sesudah suatu produk di-launching bertujuan untuk 

memformulasikan strategi pemasaran yang akan ditetapkan 

sedangkan riset pemasaran yang dilakukan setelah produk di- 

launching pada dasaranya bertujuan untuk mengevaluasi strategi 

pemasaran yang telah ditetapkan. 

H.  Multiatribut Model Fishbein. 

Analisis Fishbein merupakan sumber yang kaya akan informasi 

yang berguna bagi perencanaan dan tindakan pasar. Selain itu 

bermanfaat bagi pengembangan produk baru dan telah berhasil 

digunakan untuk meramalkan bagian pasar dari produk yang baru. 

Model Fishbein mengemukakan bahwa atribut dari objek 

tertentu didasarkan pada penjumlahan seperangkat kekuatan 

kepercayaan terhadap atribut yang dimiliki objek (bi). Komponen ei 

menggambarkan evaluasi atribut diukur secara kualitatif dengan 

skala tujuh angka yang berjejer dari sangat baik hingga sangat buruk. 

Penggunaan tanda positif dan negatif digunakan untuk melihat 

respon positif dan negatif yang diberikan oleh konsumen. 
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Ill. KERANGKA KONSEPTUAL 

Risat pasar untuk mengetahui keinginan konsumen perlu 

dilakukan demi keberhasilan pemasaran suatu produk. Salah satu bentuk 

riset pasar yang dilakukan pada PD. Badranaya, Bandung adalah melalui 

analisis sikap konsumen produk sosis sapi. 

Analisis dimulai dari perusahaan dengan memfokuskan pada 

strategi pemasaran yang telah dilakukan perusahaan selama ini. Analisis 

ini dilakukan secara kualitatatif dan kuantitatif dan diharapkan dari analisis 

ini akan diketahui kemana arah kebijaksanaan yang diambil perusahaan. 

Secara kualitatif akan dilakukan pengkajian ulang terhadap 

strategi perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan untuk mengetahui 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemasaran khususnya kebijaksanaan dalam 

penetapan konsep produk oleh pihak perusahaan. Strategi perusahaan 

yang telah ditetapkan tidaklah selalu berhasil dicapai karena adanya 

faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti 

adanya pengaruh perilaku konsumen. Konsep produk yang ditawarkan 

pihak perusahaan tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan 

dan diketahui konsumen. 

Dalam ha1 ini analisis sikap konsumen adalah untuk mengetahui 

selera dan kebutuhan dalam mengkonsumsi produk daging olahan adalah 
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membantu pihak perusahaan dalam menjembatani kesenjangan (gap) 

yang terjadi antara konsep produk daging olahan dari pihak perusahaan 

dan konsep produk daging olahan sesuai sikap konsumen. 

Strategi pemasaran perusahaan yang ada dievaluasi dengan 

melihat faktor-faktor antara lain : sumberdaya yang dimiliki perusahaan, 

pesaing dari perusahaan sejenis. Selanjutnya, strategi pemasaran 

perusahaan akan dikaji melalui dua cara yaitu, survey konsurnen dan 

evaluasi terhadap strategi pemasaran yang ada dengan melihat empat 

variabel bauran pemasaran yaitu product, price, promotion dan 

distribution, dengan mendasarakan kriteria penilaian pada produk yang 

rnerupakan produk makanan dan konsumsi langsung konsumen pada 

atribut desain kemasan, daya tahan produk, label, ukuran, rasa dan 

warna. Untuk harga yaitu pada atribut harga produk, Promosi pada atribut 

promosi dan distribusi pada atribut pelayanan serta ketersediaan produk. 

Dari hasil survey akan diperoleh suatu penilaian konsumen 

terhadap atribut-atribut sosis, kegiatan promosi penjualan serta distribusi 

apakah sesuai dengan yang diinginkan konsurnen. Dari hasil survey 

tersebut juga akan diperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan 

strategi bauran pemasaran produk substitusi yang telah digunakan kedua 

responden. 
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Strategi bauran pemasaran produk substitusi ini nantinya dapat 

digunakan bagi suatu acuan bagi penetapan strategi bauran pemasaran 

produk sosis. Data yang diperoleh dari hasil survey konsumen akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis multiatribut model Fishbein. 

Hasil analisis strategi bauran pemasaran ini diharapkan dapat menjadi 

umpan balik bagi penetapan konsep strategi bauran pemasaran produk 

sosis dimasa mendatang. Kerangka konseptual dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar: 1 Kerangka Konseptual Analisis Bauran Pemasaran Produk Sosis 
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A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Perusahaan Sosis Badranaya wilayah 

pemasaran Bandung selama lebih kurang dua bulan. 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui survey konsumen untuk memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang responden sesuai dengan subjek 

yang diteliti 

C. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh melalui survey konsumen dengan 

menggunakan responden pelanggan tetap perusahaan. Survey 

konsumen difokuskan terhadap bauran pemasaran, mencakup 

penilaian, keinginan dan persepsi mereka terhadap empat variabel 

marketing mixnya. Survey dilakukan melalui kuiseoner dan 

wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari rencana kegiatan pemasaran produk sosis dengan pihak 
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perusahaan, dan informasi dari lembaga lain yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

Metode penetapan responden (sampel) sasaran dilakuan 

secara sengaja (purposif), jumlah responden pelanggan tetap 

sebanyak 21 orang konsumen rumah tangga dari lokasi penelitian di 

wilayah Bandung yaitu, Toko Badranaya, Hero Super Market, Matahari 

Departement Store, Yogya Departemen Store, pasar tradisional, dan 

toko backery. Penetapan jumlah responden rumah tangga sebanyak 

21 orang berdasarkan seringnya responden datang ke lokasi dengan 

tingkat loyalitas yang cukup. Penggunaan pelanggan tetap sebagai 

responden dengan alasan bahwa mereka telah cukup mengetahui 

karakteristik produk selama ini, dan diharapkan dapat memberikan 

masukan yang lebih banyak terhadap penelitian. 

D. Analisis Data 

D. 1. Analisis multiatribut model Fishbein. 

Model sikap multiatribut menggambarkan ancangan yang 

berharga untuk memeriksa hubungan antara pengetahuan produk 

yang dimiliki konsumen dan sikap terhadap produk berkenaan 

dengan ciri atau atribut produk. Model ini mengemukakan bahwa 

atribut dari objek tertentu didasarkan pada penjumlahan seperangkat 

kekuatan kepercayaan terhadap atribut yang dimiliki objek (bi). 
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Komponen (ei) menggambarkan evaluasi atribut diukur secara 

kualitatif dengan skala tujuh angka yang berjejer dari sangat baik 

hingga sangat buruk seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini 

(Engel et, a/., 1993 serta Loudon dan Albert, 1993). Pada penelitian 

ini juga digunakan skala tujuh angka ( +3, +2, + I ,  0, -1, -2, -3). 

Tanda positif dan negatif sengaja digunakan untuk untuk melihat 

respon positif dan negatif yang diberikan oleh konsumen. 

Selanjutnya hasil kuiseoner akan dianalisis dengan bantuan tabulasi. 

Analisis Fishbein merupakan sumber yang kaya akan informasi 

yang berguna bagi perencanaan dan tindakan pasar. Selain itu 

bermanfaat bagi pengembangan produk baru dan telah berhasil 

digunakan untuk meramalkan bagian pasar dari produk yang baru. 

Kelemahan model Fishbein adalah tidak dapat memberikan informasi 

yang berkenaan dengan merk ideal serta informasi bagaimana merk 

yang sudah ada dipandang oleh konsumen, berbeda dengan model 

multiatribut lain, total skor sikap konsumen yang lebih tinggi lebih 

disukai pada model ini. 

Sangat baik --- : ---: ---: ---: ---: ---: --- : Sangat buruk 
+3 +2 +I 0 -1 -2 -3 

Gambar 2. Skala Fisbein (Engel et. a/., 1993'serta Loudon 
dan Albert, 1993) 
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Secara simbolis model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut : 

Dimana 

Ao = Sikap terhadap objek 

bi = Kekuatan kepercayaan objek memiliki atribut i 

ei = Evaluasi mengenai atribut i 

n = Jumlah atribut yang menonjol. 

Dengan menentukan atribut yang diasumsikan dominan dari pasar 

target yaitu : 

a). Desain kemasan 
b). Ukuran 
c). Label 
d). Harga produk 
e). Daya tahan produk 
9. Promosi 
g). Distribusi 
h). Pelayanan 
i). Ketersediaan produk 
k). Rasa 
I). Warna 
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V. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Latar Belakang dan Kegiatan Perusahaan. 

PD. Badranaya yang mengolah dan memproduksi daging sapi, 

ayam dan telur menjadi sosis merupakan salah satu unit usaha dari 

PT. Tirta Ratna. Sejarah pendirian perusahaan dimulai pada tahun 

1916, oleh Lambert Schroeder berkebangsaan Belanda, yang 

melakukan usaha penjualan daging mentah dengan mendatangi 

kediaman para pelanggan terutama yang berkulit putih. Dengan 

semakin meningkatnya penjualan daging mentah ini mengakibatkan 

timbulnya gagasan untuk mengembangkan usaha penjualan daging 

yang tidak terjual menjadi sosis. Dengan adanya penambahan mesin- 

mesin yang lebih modern, serta pembangunan toko khusus untuk 

melayani pembeli, mengakibatkan perusahaan perseorangan ini 

berubah menjadi firma. 

Pada masa pendudukan Jepang yaitu, tahun 1942-1949 

perusahaan ditutup, karena pemiliknya kembali ke negeri Belanda. 

Tahun 1949, perusahaan dioperasikan kembali dengan menggunakan 

peralatan yang ada. Pada permulaan tahun pertama operasinya, 

perusahaan tidak memperoleh keuntungan, dibandingkan dengan 

keadaan sebelum perang akibat banyak makanan kaleng sisa perang 
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yang dijual murah dan keadaan lalu lintas di darat belum aman. Dengan 

pulihnya keadaan pada tahun-tahun berikutnya, dan perusahaan 

semakin maju maka perusahaan dapat mengganti mesin-mesin yang 

hilang dirampas Jepang. 

Tahun 1956 perusahaan terdaftar sebagai NV (Naamloose 

Venootschap), kemudian disahkan menjadi NV Food Trading Company 

Lambert Schroeder pada tahun 1957 dengan pemegang sahamnya 

Lambert Schroeder dan Herman August Ruster dengan modal masing- 

masing adalah Rp 5. 000,OO. Pada tahun 1958 pemerintah lndonesia 

mengambil alih perusahaan ini di bawah pengawasan PEPERDA Jawa 

Barat. Direktur dipegang oleh Kapten E. Misdja dan pada tahun 1960 

dikeluarkan undang-undang mengenai nasionalisasi perusahaan- 

perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, oleh pemerintah daerah 

perusahaan ini dimasukkan kedalam Perusahaan Daerah Makanan dan 

Minuman Jawa Barat, PD. Mamin, dan namanya kemudian dirubah 

menjadi Badranaya. Selain itu PD: Mamin juga membawahi unit-unit 

yang lain yaitu, perusahaan roti, limun, pabrik es dan lainnya. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, pihak perusahaan 

mengambil inisiatif yaitu, unit-unit usaha yang tidak menguntungkan 

dalam pengoperasiannya dijual, kemudian timbul masalah yaitu, 

bagaimana dengan karyawan-karyawan dan perusahaan daerah ini 
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akan dijual kepada siapa, oleh karena itu Direksi PD. Mamin 

memutuskan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk PT. Tirta 

Ratna dengan tugas serta misi untuk menyelamatkan kehidupan 

karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan daerah yang dijual 

padanya. 

Pada tanggal 30 Mei 1969 berdirilah PT. Tirta Ratna, dengan 

membeli secara prioritas dari Pemda Tingkat 1 Jawa Barat, dengan 

pembayaran yang diangsur, beberapa unit-unit yang dijual yaitu : 

1. Pabrik Es Saripetojo Garut. 

2. Pabrik Daging Ekaharja, Bandung. 

3. Pabrik Daging Badranaya, Bandung. 

4. Perusahaan Roti dan Kue Merdeka, Bandung. 

5. Pabrik Minuman Presko, Bandung. 

6. Pabrik Cokelat, Salawati. 

7. Pabrik penggilingan beras, Cianjur 

8. Pabrik Penggilingan beras, Tanggerang. 

9. Peternakan ayam, Lembang. 

10. Kapal penangkapan ikan di karanghantu, Banten. 

Pembelian unit-unit usaha tersebut termasuk dengan para 

karyawannya dipindahkan untuk dipekerjakan. Unit-unit yang telah 

dibeli kemudian dijual lagi dengan pertimbangan prospeknya kurang 

menguntungkan untuk dioperasikan, karena itu karyawannya 

dipindahkan. Unit-unit yang tersisa adalah : 
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1. Pabrik Daging Badranaya, Bandung 

2. Pabrik Daging Ekaharja, Bandung 

3. Pabrik Es Saripetojo, Garut. 

4. Perusahaan Roti dan Kue Merdeka, Bandung. 

5. Pabrik Roti Waringin, Bandung. 

6. Penjahit Rapih. 

Perusahaan lainnya yang dijual keuntungannya adalah untuk 

membayar hutang angsuran pada Pemda Tingkat I Jabar, dengan 

demikian misi dari PT. Tirta Ratna untuk melangsungkan kehidupan 

para karyawannya dapat tercapai. 

Sebagai suatu perusahaan daging dan sosis, PD. Badranaya 

perlu merencanakan dan mengembangkan usaha agar dapat bersaing, 

dimana perlu ditunjang dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi. 

Untuk mengantisipasi ha1 ini, maka pihak perusahaan telah mengganti 

mesin-mesin yang telah lama atau tua dengan mesin-mesin yang baru 

yang semuanya didatangkan dari Jerman. Ini dimaksudkan agar 

kecanggihan teknologi dari Jerman tersebut dapat memaksimalkan 

produksi secara kualitas maupun kuantitas perusahaan berupa produk- 

produk yang siap dilempar ke pasaran atau pelanggan dan diharapkan 

dapat meningkatkan daya saing dengan perusahaan-perusahaan lain. 

Kegiatan pemasaran dari perusahaan selain di Bandung juga 

Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Puwokerto. Untuk daerah di luar kota 
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Bandung, didirikan agen selain itu perusahaan juga memiliki pelanggan 

tetap seperti perorangan atau rurnah tangga, toko, swalayan dan 

lainnya. Penjualan untuk keluar kota baik pengiriman untuk agen 

maupun untuk pembeli, produk-produk akan dikernas dalam kemasan 

yang telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan 

untuk menjaga kualitas produk. 

B.Misi dan Tujuan Perusahaan. 

B.1.Misi Perusahaan 

Misi dari PD. Badranaya yaitu : Perusahaan memproduksi dan 

memasarkan daging segar dan daging olahan yang berkualitaas, 

higienis dan halal. Produk disesuaikan dengan selera konsumen dan 

diharapkan menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin yang 

ditujukan untuk kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 

B.2. Tujuan Perusahaan 

Untuk mencapai misinya, perusahaan merniliki beberapa tujuan, 

sebagai berikut : 

1. Produksi dilakukan seefisien rnungkin dengan dukungan teknologi 

yang terbaik dan sumberdaya manusia yang handal sehingga dapat 

menekan biaya produksi. 
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2. Berusaha meningkatkan. produksi dan volume penjualan dengan 

terus menerus mengembangkan pasar. 

3. Mengembangkan produk berkualitas dan dengan harga yang 

terjangkau oleh masyarakat luas. 

C. Tata Letak Pabrik dan Alat 

Tanah yang dimiliki oleh PD. Badranaya seluas kurang lebih 

772 m2 dengan luas bangunan 841 m2. Bangunan perusahaan dibagi 

menjadi tiga bagian besar yaitu : 

1. Lantai dasar merupakan toko Badranaya sosis dan daging, sisanya 

disewakan ke PT. Hero Supermarket seluas 443m2 

2. Lantai satu terdiri dari kantor dan pabrik seluas 215 m2 

3. Lantai dua gudang bahan baku penunjang dan gudang toko seluas 

183 m2. 

Tata letak alat pengolahan sosis sapi disusun berdasarkan 

urutan proses dan kondisi ruangan yang ada. Pengaturan peralatan 

menyerupai huruf "U" sesuai dengan urutan proses produksi, mulai 

dari penimbangan sampai pada pengemasan. 
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D. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu input dari faktor produksi 

yang berfungsi untuk melancarkan proses produksi pada 

perusahaan. Badranaya memiliki 50 karyawan yang terdiri dari staf, 

tenaga tetap dan harian. Tenaga tetap merupakan tenaga kerja yang 

telah memiliki keahlian khusus atau pengalaman. Mereka bertugas 

mengerjakan pekerjaan penting seperti pemberian bumbu (curing) 

atau pembuatan adonan sosis. Karyawan tenaga harian merupakan 

tenaga kerja yang ditugaskan untuk membantu kelancaran produksi 

seperti pengisian sosis, pemasakan, pengemasan dan lain-lain. 

Karyawan selain menerima gaji pokok tiap bulan, juga diberi uang 

tunjangan keluarga, uang transportasi pembagian beras dan gula. 

Berdasarkan kuasa usaha pegawai yang ada sebanyak satu 

orang, kepala seksi sebanyak tiga orang, kepala urusan sepuluh 

orang dan tenaga pelaksana sebanyak tiga puluh enam orang. 

PD. Badranaya juga menerima pelajar SMU dan STM untuk 

melaksanakan praktek kerja selain mempelajari proses produksi, 

pelajar tersebut juga membantu di bagian pengemasan, misalnya 

saat-saat sibuk seperti menjelang ldul Fitri, Natal maupun Tahun 

Baru. Bagi pelajar misalnya, program Diploma dan strata satu, 
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mereka umumnya melakukan kerja praktek membantu pihak 

manajemen. 

Jumlah tenaga kerja menurut klasifikasi pendidikan disajikan 

pada Tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Klasifikasi Pegawai PD. Badranaya Menurut Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan klasifikasi pendidikan pada Tabel 2 di atas, 

sebagian besar pegawai terdiri dari tingkat pendidikan SMU, 

terutama STM, merupakan syarat dalam penerimaan dari 

persahabatan yang berkaitan dengan produksi. Untuk tingkat 

pendidikan S1 dan D3, seluruhnya menjadi staf perusahaan. 

Beberapa orang dari tingkat pendidikan SMU, SLTP dan SD menjadi 

kepala urusan di perusahaan. Tenaga kerja tersebut di atas 

umumnya merupakan karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 

tahun. 

Tingkat 
Pendidikan 

Sarjana (SI) 
Diploma (D3) 
SMU 
SLTP 
S D 

Total 

Jumlah 
(Orang) 

6 
1 

23 
5 
15 

50 

Tenaga Staf 
(Orang) 

6 
1 
2 
2 
3 

14 

Tenaga Pelaksana 
(Orang) 

- 
- 

2 1 
3 
12 

36 
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E. Fasilitas Perusahaan. 

PD. Badranaya melengkapi kegiatan aktivitasnya dengan 

berbagai fasilitas terutama untuk menunjang kegiatan proses 

produksinya sebagai berikut : 

- Air 

Perusahaan menggunakan dua sumber air yaitu dari PDAM dan 

yang berasal dari sumur bor milik perusahaan. 

- Listrik 

Perusahaan menggunakan dua sumber listrik yaitu dari PLN pusat di 

Jalan Asia-Afrika. 

- Bahan Bakar 

Perusahaan menggunakan tiga bahan bakar dalam prosesnya yaitu, 

pada proses pengasapan dan pemasakan digunakan bahan bakar 

gas elpiji. Selain itu bahan bakar serbuk kayu dan lainnya adalah 

bahan bakar solar 

- Pengemas 

Pengemas yang dipergunakan yaitu plastik yang kedap udara dan 

diperoleh dari PT. Avesta Continental Paks, selain itu juga kantong 

plastik yang telah dikemas secara vakum. 
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F. Struktur Organisasi 

PD. Badranaya yang merupakan salah satu anak perusahaan 

PT. Tirta Ratna yang dalam kegiatan sehari-harinya adalah 

mempertahankan dan mengembangkan hak otonom yang tetap di 

bawah pengawasan langsung PT. Tirta Ratna. Setiap kebijaksanaan 

yang mendasar disampaikan dan diputuskan dalam rapat yang terdiri 

dari para pemegang saham, serta pemimpin perusahaan serta para 

kepala bagian. 

Adapun struktur organisasi PD. Badranaya dapat dilihat pada 

Gambar lampiran 2. 
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VI. HASlL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kegiatan survey terhadap 

konsumen pelanggan tetap baik yang baru maupun yang lama. 

Selanjutnya juga akan dibahas manfaat informasi yang diperoleh tersebut 

demi memantapkan strategi-strategi bauran pemasaran PD. Badranaya. 

Kemudian dalam bab ini juga akan diuraikan usulan-usulan baik yang 

sifatnya perbaikan dari strategi yang sudah ada maupun sesuatu ha1 yang 

baru hasil pemikiran-pemikiran yang timbul selama kegiatan geladikarya 

berlangsung. 

Hasil kegiatan berikut pembahasannya akan dibagi dalam delapan 

bagian yaitu karakteristik umum responden, data responden, perilaku 

konsumen, nilai evaluasi konsumen, perbandingan nilai evaluasi dan 

kepercayaan responden terhadap atribut produk, model Fishbein, analisis 

bauran pemasaran dan implikasinya serta rekomendasi strategi 

pemasaran untuk jenis daging olahan yang disukai konsumen. Selanjutnya 

dalam analisis bauran pemasaran dan implikasinya akan diuraikan secara 

terpisah menurut komponen-komponen bauran pemasaran yaitu produk, 

harga, promosi dan distribusi. 
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A. Karakteristik Umum Responden. . 

Jumlah responden yang diteliti adalah 21 orang, dengan cara 

pengambilan sampel secara non probabilitas berdasarkan kemudahan. 

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa 

pelanggan tetap perusahaan terdiri dari, rumah tangga (perorangan), 

restoran, hotel, pasar swalayan dan lainnya, yang umumnya telah 

menjadi pelanggan tetap perusahaan dalam jangka waktu yang cukup 

lama. Sedangkan pelanggan baru umumnya adalah pasar-pasar 

tradisional. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel terbanyak 

pada konsumen rumah tangga yang langsung mendatangi toko 

perusahaan, supermarket, toko-toko, home industry makanan serta 

pasar tradisional. 

B. Data Konsumen 

B.l Usia Responden 

Berdasarkan usia responden pada kelompok usia 15 - 23 tahun 

sebesar 1 persen, usia 24 -30 tahun sebesar 33 persen, 31 - 37 tahun 

sebesar 38 persen dan lebih dari 37 tahun sebesar 19 persen seperti 

yang tertera pada Tabel 3 : 
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Tabel 3. Sebaran Usia Resoonden 

. . 
I 

. - 
Jumlah 21 100 1 

~~~ - - - ~ -  - - - -  - - ,~ - - 

Sebaran Usia (Tahun) I Jumlah Responden I Persentase 

B.1.2 Tingkat Pendidikan Responden 

15 - 23 

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, persentase 

terbesar adalah diplomalpernahlsedang kuliah sebesar 38 persen 

dan persentase terkecil adalah SLTPlsederajat sebesar 14 persen, 

seperti pada Tabel 4 berikut : 

2 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden 

1 

B.1.3. Jenis Mata Pencaharian 

Berdasarkan jenis mata pencaharian responden sebagai 

konsumen ibu rumah tangga, terlihat bahwa persentase terbesar 

adalah sebagai ibu rumah tangga sebanyak 38 persen dan terkecil 

Pendidikan 

SLTPlSederajat 
SLTAISederajat 
DiplomalPernahlSedang kuliah 
Lulus PT ke atas 
Jumlah 

Jumlah 
Responden 

3 
4 
8 
6 
2 1 

Persentase 

14 
19 
38 
29 
100 
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persentasenya adalah sebagai karyawan swasta yaitu sebesar 14 

persen, seperti terlihat pada Tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Jenis Mata Pencaharian Responden 

~ i r a u s a h a  
Ibu Rumah Tangga 
Pegawai Negeri 

Pekeriaan 
1 Responden I Jumlah I Persentase 

Karvawan swasta 

B 1 4. Pendapatan 

I I 

Berdasarkan data responden terlihat bahwa pendapatan 

3 

Jumlah 

responden per bulan adalah sebesar Rp 1000.001 - 1500.000 

- 
14 

sebanyak 38 persen, dan yang terkecil adalah 14 persen seperti 

21 

terlihat pada Tabel 6 : 

100 

Tabel 6. Tingkat Pendapatan Responden 

Pendapatan Rata-rata (Rp) 

(Bulan) 

< = 500.000 

500.001 - 1000.000 
1000.001 - 1.500.000 
1.500.001 - 2000.000 
Jumlah 

Jumlah 

Responden 

3 

6 

8 

4 

21 

Persentase 

14 

29 

38 

19 

100 
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C. Perilaku Konsumen 

C. 1 Karakteristik Demografi Berdasarkan Kepercayaan dan Evaluasi 

Responden. 

Kepercayaan dan evaluasi responden berdasarkan karakteristik 

demografi responden terhadap produk sosis sapi, sosis rasa pedas dan 

cocktail dapat dilihat pada Tabel lampiran 3 - 28. Berdasarkan 

karakteristik demografi responden tersebut kemudian dilakukan 

perhitungan Fishbein bagi produk sosis perusahaan. 

C 1.1 Berdasarkan Usia 

Tabel 7. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Usia responden 

Berdasarkan karakteristik demografi usia responden, pada 

Tabel 7, terlihat adanya kesenjangan antara kepuasan maksimal 

responden yang ditunjukkan dengan jumlah nilai maksimal (ei x 3) 

Usia 

(Tahun) 

15 - 23 

24 - 30 

31 - 37 

> 37 

Sosis Sapi 

N. Maks 

C (ei x 3) 

1.50 

14.57 

10.50 

23.25 

Z (bi x ei) 

0.25 

8.90 

2.81 

8.19 

Sosis Rasa Pedas 

N. Maks 

C (el x 3) 

4.50 

8.57 

11.25 

12.00 

Cocktail 

C (bi x ei) 

3.00 

2.96 

3.19 

5.94 

N. Maks 

C (ei x 3) 

12.00 

24.00 

11.63 

11.25 

C (bi x ei) 

2.75 

7.37 

1.58 

3.56 
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dengan kepuasan yang ada yaitu jumlah (bi x ei). Kepuasan maksimal 

tertinggi terletak pada kelompok usia lebih dari 37 tahun yaitu sebesar 

23,25 sedangkan terendah pada kelompok usia 15 - 23 tahun yaitu 

sebesar 1,50 untuk sosis sapi, untuk sosis rasa pedas kepuasan 

maksimal tertinggi dan kepuasan yang ada terletak pada kelompok usia 

lebih dari 37 tahun yaitu sebesar 12.00 dan terkecil pada kelompok usia 

15 - 23 tahun yaitu sebesar 4.50. Untuk cocktail, kepuasan tertinggi 

terletak pada kelompok usia 24 - 30 tahun, sebesar 24.00 sedangkan 

kepuasan maksimal terendah terletak pada kelompok usia lebih dari 37 

tahun. 

Perbedaan kepuasan maksimal pada tiap kelompok umur 

disebabkan adanya perbedaan persepsi dan sikap responden terhadap 

atribut sosis perusahaan yang diinginkan. Usia memegang peranan 

yang cukup penting dalam penentuan sikap terhadap atribut yang 

diinginkannya. 

C 1.2 Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan karakteristik demografi tingkat pendidikan 

responden pada Tabel 8, terlihat adanya kesenjangan antara kepuasan 

maksimal responden yang ditunjukkan dengan jumlah nilai N. Maks 

(ei x 3) dengan kepuasan yang ada yaitu jumlah (bi x ei). Kepuasan 

maksimal tertinggi terletak pada tingkat pendidikan SLTPIsederajat, 
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yaitu sebesar 18.00 sedangkan terendah pada tingkat pendidikan lulus 

PT keatas yaitu sebesar 5.50 untuk sosis sapi, untuk sosis rasa pedas 

kepuasan maksimal tertinggi terletak' pada tingkat pendidikan 

Diplomalsedang kuliah sebesar 9.75, dan terendah terletak pada tingkat 

pendidikan SLTNsederajat sebesar 2.25. Untuk cocktail, kepuasan 

tertinggi terletak pada tingkat pendidikan SLTNsederajat, sebesar 

14.00 sedangkan terendah terletak pada tingkat pendidikan lulus 

Perguruan Tinggi (PT) keatas sebesar 5.50. 

Tabel 8. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Usia 

(Tahun) 

SLTPlSederajat 

SLTAISederajat 

Diplomalsdg kuliah 

Lulus PT keatas 

Sosis Sapi 

N. Maks 
E (ei x 3) 

18.00 

8.25 

12.38 

5.50 

E (bi x ei) 

6.33 

12.63 

6.98 

1.14 

Sosis Rasa Pedas 

N. Maks 
,X (ei x 3) 

3.00 

2.25 

9.75 

4.50 

Cocktail 

C (bi x ei) 

0.11 

0.38 

3.05 

5.08 

N. Maks 
X(ei  x 3) 

14.00 

11.25 

8.63 

5.50 

E (bi x ei) 

6.56 

4.19 

2.38 

2.06 
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C I .3 Berdasarkan Mata Pencaharian 

Tabel 9. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Mata Pencaharian 

Berdasarkan karakteristik demografi mata pencaharian 

responden pada Tabel 9, terlihat adanya kesenjangan antara kepuasan 

maksimal responden yang ditunjukkan dengan jumlah nilai N. Maks 

(ei x 3) dengan kepuasan yang ada yaitu jumlah (bi x ei). Kepuasan 

maksimal tertinggi terletak pada kelompok mata pencaharian sebagai 

wirausaha, yaitu sebesar 13.00, sedangkan terendah pada mata 

pencaharian sebagai pegawai negeri yaitu sebesar 5.25 untuk sosis 

sapi, untuk sosis rasa pedas kepuasan maksimal tertinggi terletak 

kelompok mata pencaharian sebagai pegawai negeri yaitu sebesar 

28.00, dan terendah terletak pada karyawan swasta yaitu sebesar 

5.00. Untuk cocktail, kepuasan tertinggi terletak pada kelompok 

Usia 

(Tahun) 

Karyawan Swasta 

Wirausaha 

ibu Rumah Tangga 

Pegawai Negeri 

Sosis Sapi 

N. Maks 
C (ei x 3) 

8.00 

13.00 

8.25 

5.25 

C (bi x ei) 

2.11 

4.50 

0.59 

0.31 

Sosis Rasa Pedas 

N. Maks 
C (ei x 3) 

5.00 

21.00 

18.38 

28.00 

Cocktail 

C (bi x ei) 

11 .OO 

13.78 

3.25 

11.33 

N. Maks 
C (eix 3) 

1 .OO 

8.00 

4.13 

9.75 

C (bi x ei) 

0.67 

1.97 

1.89 

1.19 
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pegawai negeri yaitu, sebesar 9.75, sedangkan terendah terletak pada 

kelompok karyawan swasta sebesar I .00. 

C 1.4 Berdasarkan Pendapatan 

Tabel 10. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Tingkat Pendapatan Responden 

Berdasarkan karakteristik demografi pendapatan responden 

pada Tabel 10, terlihat adanya kesenjangan antara kepuasan maksimal 

responden yang ditunjukkan dengan jumlah nilai N. Maks (ei x 3) 

dengan kepuasan yang ada yaitu jumlah (bi x ei). Kepuasan maksimal 

tertinggi terletak pada pendapatan sebesar Rp 500.001 - 1.000.000 

yaitu sebesar 7.50, sedangkan terendah pada pendapatan sebesar 

Rp 1.000.001 - 1.500.000 yaitu sebesar 4.13 untuk sosis sapi, untuk 

sosis rasa pedas kepuasan maksimal tertinggi terletak pada kelompok 

pendapatan Rp 1.000.001 - 1.500.000 yaitu sebesar 19,50 dan 

terendah terletak pada kelompok pendapatan < = Rp 500.000 yaitu 

Pendapatan 

< = Rp 500.000 

Rp 500.001- 1.000.000 

Rp 1.000.001 - 1.500.000 

Rp 1.500.000 - 2.000.000 

Sosis Sapi 

N. Maks 
X (ei x 3) 

7.00 

7.50 

4.13 

6.00 

Sosis Rasa Pedas 

Z (bi x ei) 

1.89 

2.19 

1.50 

3.56 

Cocktail 

N. Maks 
Z (ei x 3) 

5.00 

13.00 

19.50 

13.50 

X (bi x ei) 

0.44 

2.64 

2.72 

7.25 

N. Maks 
X (ei x 3) 

5.00 

12.00 

15.00 

12.00 

X (bi x ei) 

1.11 

13.33 

8.29 

7.81 
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sebesar 5.00. Untuk cocktail, kepuasan tertinggi terletak pada 

kelompok pendapatan Rp 1.00.001 - 1.500.000 sebesar 15.00, 

sedangkan terendah terletak pada kelompok pendapatan sebesar 

< = Rp 500.00 yaitu sebesar 5.00 

Perbedaan antara kepuasan maksimal yang diinginkan 

responden dengan kepuasaan yang ada cukup besar berdasarkan 

karakteristik demografi pada ketiga produk sosis perusahaan, maka 

perlu dilakukan perbaikan pada atribut produk perusahaan. Pembagian 

karakteristik demografi ini perlu dilakukan perusahaan untuk melihat 

perbedaan sikap responden pada masing-masing produk dan berupaya 

untuk memperbaikinya. 

Strategi yang perlu dilakukan perusahaan untuk bauran 

pemasaran adalah dengan berdasarkan pada karakteristik demografi 

responden yaitu dengan melihat pernbagian kelompok berdasarkan 

usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan. Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 15 - 28, mengenai perhitungan 

Fishbein berdasarkan karakteristik demografi responden untuk ketiga 

produk. Pada Tabel Lampiran 3 - 14, terlihat kepercayaan dan sikap 

responden terhadap masing-masing atribut, kemudian perusahaan 

perlu memfokuskan strategi bauran pemasaran yang memiliki nilai 

kepercayaan yang negatif. Misalnya, pada Tabel Lampiran 15 
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perhitungan Fishbein berdasarkan usia 15 - 23 tahun untuk sosis sapi 

kepercayaan responden (rata-rata bi) pada atribut desain kemasan 

memiliki nilai - 0.50, sedangkan hasil evaluasi responden (rata-rata ei) 

adalah 0.5, ini menunjukkan bahwa kemasan sosis sapi untuk ukuran 1 

kilogram adalah belum baik secara fisik artinya, perlu dilakukan 

perbaikan desain kemasan, warna kemasan dan sebagainya. 

Dari observasi lapangan terhadap responden, ternyata 

mayoritas responden menginginkan memasak soup tidak 

mempengaruhi kuahnya berwarna merah. Warna tersebut disebabkan 

oleh bahan pewarna makanan dengan jenis Ponceau 4R, yang 

dicampurkan kedalam sosis agar terlihat lebih menarik. 

Hasil wawancara dengan pihak perusahaan mengungkapkan 

bahwa, ha1 itu pernah diantisipasi dengan cara melakukan demo 

memasak sosis, untuk menghilangkan warna tersebut, sosis harus 

direndam terlebih dahulu baru dimasak. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

pihak perusahaan untuk berusaha secara aktif mengikuti dan 

melakukan demo memasak pada acara-acara tertentu yang banyak 

dihadiri oleh konsumen rumah tangga sebagai upaya untuk menambah 

pengetahuan mereka mengkonsumsi produk sosis. 

Perilaku membeli konsumen untuk produk sosis sapi bagi 

perusahaan dan pesaing dapat dilihat pada Tabel I I berikut : 
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Tabel 11. Merk Sosis yang Dikonsumsi Responden selain dari 
PD. Badranaya 

Mengenai loyalitas merk, khususnya pada dua bulan terakhir 

sesuai waktu penelitian, sebanyak 57 persen responden membeli 

produk atas dasar pembelian berulang inersia yaitu, motivasi yang 

menyebabkan pengambilan keputusan kebiasaan disebabkan tidak 

adanya intensif yang memadai untuk mempertimbangkan merk 

alternatif. Hal ini disebabkan persepsi konsumen bahwa semua merk 

sosis hampir serupa sehingga bisa berganti merk bila terdapat 

intensif yang menarik. 

Sedangkan 43 persen lainnya merupakan konsumen yang 

loyal terhadap merk perusahaan, sebab mereka juga menggunakan 

produk pesaing. Dengan kondisi 57 persen responden yang tidak 

loyal serta 43 persen cukup loyal, merupakan peluang bagi merk lain 

untuk memasuki pasar lewat strategi promosi tertentu. Seperti 

promosi penjualan dengan menawarkan hadiah atau diskon yang 

menarik. Mengenai tingkat loyalitas responden terhadap perusahaan 

dapat dilihat pada Tabel 12 berikut : 

Perusahaan 

PT. Kemfood 

PT. Purefoods Lainnya 

PT. Suba lndah 

Jumlah 

10 

8 

3 

Responden 

48 

38 

14 
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Tabel 12. Loyalitas Responden Terhadap Produk PD. Badranaya 

D. Nilai Evaluasi Konsumen 

Nilai evaluasi untuk setiap atribut produk sosis seperti yang 

terlihat pada Tabel 13, dengan menggunakan skala angka tujuh dari 

sangat baik hingga sangat buruk (+3, +2, +I ,  0, -1, -2, -3). Hasil 

perhitungan kuisioner responden mengenai evaluasi untuk tiap-tiap 

atribut produk sosis dapat dilihat pada Tabel 12, dimana nilai ei rata- 

rata menunjukkan evaluasi responden terhadap masing-masing atribut 

produk dan nilai maksimal (ei x 3) merupakan skor kepercayaan 

maksimal konsumen terhadap atribut-atribut tersebut. Perhitungan skor 

ini dapat dilihat pada lampiran, dimana nilai ei rata-rata diperoleh dari 

jumlah responden pada evaluasi atribut dikalikan dengan skala yang 

ada, sedangkan nilai maksimal diperoleh dengan mengalikan evaluasi 

rata-rata dengan skor tertinggi yaitu angka 3. Untuk atribut ketersediaan 

produk adalah paling kecil yaitu sebesar 1,29 sedangkan skor 

maksimum adalah sebesar 3,78 untuk atribut desain kemasan produk 

secara fisik. Nilai evaluasi responden yang terkecil adalah sebesar 0,43 

Persentase 

43 
57 

Loyalitas 
Responden 

Cukup loyal 

Tidak loyal 

Jumlah 

9 
12 
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untuk atribut ketersediaan produk dan nilai evaluasi responden 

terhadap atribut desain kemasan yang terbesar yaitu, 1,29. 

Tabel 13. Nilai Evaluasi konsumen Terhadap Atribut Sosis Sapi 

E. Perbandingan Nilai Evaluasi dan Kepercayaan Responden 
Terhadap Atribut Produk 

Konsumen industri PD. Badranaya yang berlokasi di wilayah 

Bandung terdiri dari sampel, konsumen rumah tangga pada Hero 

Super Market, Matahari Departement Store, Yogya Departement 

Store, lndustri Bakery, pasar tradisional serta yang langsung 

mendatangi toko perusahaan. 

Berdasarkan Tabel 14, bila dilakukan perbandingan antara nilai 

maksimal (ei x 3) dengan kepercayaan responden (bi), terlihat bahwa 

Evaluasi Konsumen Terhadap 

Atribut Sosis Sapi 

Desain kemasan 
Ukuran 
Label 
Harga 
Daya tahan produk 
Promosi 
Distribusi 
Pelayanan 
Ketersediaan produk 
Rasa 
Warna 

Evaluasi (ei) 

rata-rata 

1,29 
0,76 
0,71 
0,52 
0,48 
0,62 
0,62 
0,57 
0,43 

1 
0,95 

Nilai Maks. 

(ei x 3) 

3,78 
2,28 
2,13 
1,56 
1,44 
1,86 
1,86 
1.71 
1,29 

3 
2,85 

Jumlah 23,85 
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untuk sosis sapi gap terbesar adalah pada atribut desain kemasan 

sebesar 2,62, dan 2,52 pada atribut warna. Sosis rasa pedas pada 

atribut desain kemasan dengan gap sebesar 3,78 dan 2,23 pada 

atribut label, serta cocktail adalah pada atribut desain kemasan produk 

dengan gap sebesar 3,78 dan 2,99 pada atribut label. 

Untuk jumlah nilai (bi x ei ) yang menunjukkan kepuasan yang 

ada pada responden, untuk sosis sapi jumlah nilai (bi x ei) yang 

terendah adalah sebesar 0,29 yaitu pada atribut ketersediaan produk, 

sosis rasa pedas terendah nilainya pada atribut promosi yaitu sebesar 

-0,27 dan cocktail adalah pada atribut label yaitu sebesar -0,86. 

Berdasarkan data tersebut, terlihat selama ini masih terdapat 

kekurangan terutama untuk atribut sosis sapi perusahaan yang 

meliputi ketersediaan produk, promosi dan label perusahaan. Ini perlu 

perbaikan dari perusahaan terutama untuk atribut ketersediaan 

produk, sedangkan untuk sosis rasa pedas atribut yang perlu 

diperbaiki adalah promosinya dan untuk cocktail adalah atribut label. 
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F. Model Fishbein 

Tabel 14. Nilai Kepercayaan Responden Terhadap Atribut Sosis Sapi 

Model Fishbein mengungkapkan bahwa, sikap terhadap objek 

Atribut 

Desain kemasan 
Ukuran 
Label 
Harga 
Daya tahan produk 
Promosi 
Distribusi 
Pelayanan 
Ketersediaan Produk 
Rasa 
Warna 
Jumiah 

tertentu didasarkan pada perangkat kepercayaan mengenai atribut yang 

bersangkutan dan diberi bobot oleh evaluasi terhadap atribut. Nilai 

Nilai 

rnaksirnal 

(ei x 3) 
3.78 
2.28 
2.13 
1,56 
1.44 
1,86 
1,86 
1,71 
1,29 

3 
2,85 
23,85 

Fishbein yang diperoleh dari perhitungan kuisioner responden pada 

Sosis sapi 

Tabel 15. Nilai Perhitungan Fishbein Untuk masing-masing produk sosis Sapi 

biei 
1,16 
0,47 
0,37 
0.15 
0,3 
056 
0,42 
0.46 
0,29 
1.2 

0,33 
4,57 

Jenis 

Sosis sapi 
Cocktail 

Pada Tabel 15, secara umum produk sosis yang ditawarkan 

gap 
2,62 
1,81 
1,76 
1,41 
1,14 
1,3 
1,44 
1,25 

1 
1,8 

2,52 

S. Rasa Pedas 

I Sosis sapi rasa pedas I 1,27 

masih di bawah kondisi ideal yang diinginkan konsumen, yang dilihat 

biei 
0 

0,39 
-0.1 

0 
0,2 

-0,27 
0,3 
0,46 
0,29 
1,38 
0.9 
1,27 

Cocktail 

Nilai Fishbein 

dari nilai C (biei) yang masih jauh di bawah nilai C (N. maks). Skor 

gap 
3.78 
1.89 
2,23 
1,56 
1,24 
2,13 
1,56 
1.25 

1 
1,62 
1,95 

biei 
0 

0,54 
-0,86 
0,06 
-0,2 
-0,24 
0,24 
0,6 
0,35 
0,95 
0,36 
1,8 

Ranking 

Z (biei) 
1 
2 

X (biei) 
4 3 7  
1,8 

2335 

gap 
3,78 
1,74 
2,99 
1,5 
1.64 
2,l  
1.62 
1 , l l  
0.94 
2.05 
2,49 

Z (Nilai. maksirnal) 
23.85 
23,85 

3 
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sikap secara keseluruhan untuk sosis sapi adalah 4,517 sedangkan 

skor maksimal adalah 23,85, ini berarti bahwa kepuasan maksimal 

responden adalah 23,85, sementara kepuasan yang ada hanya 4,57. 

Skor sikap keseluruhan terhadap cocktail adalah 1,8 sedangkan skor 

maksimal adalah 23,85 yang berarti kepuasan maksimal responden 

adalah 23,85 sementara kepuasan yang ada hanya 1,8 dan untuk 

sosis sapi rasa pedas, skor sikap secara keseluruhan adalah 1,27 

sedangkan skor maksimal adalah 23,85 yang berarti bahwa kepuasan 

maksimal responden adalah 23,85, sedangkan kepuasan yang ada 

hanya sebesar 1,27. 

Ranking pada Tabel 15 di atas menunjukkan, nilai tertinggi 

yang dicapai produk sosis sapi untuk kepuasan yang ada pada 

konsumen terhadap produk tersebut sebesar 4 3 7  dibandingkan 

dengan nilai kepuasan maksimal konsumen sebesar 23,58, demikian 

juga dengan cocktail dan sosis rasa pedas, jadi terlihat bahwa sosis 

rasa pedas adalah yang paling terendah nilainya dibandingkan 

dengan nilai maksimalnya. 

Nilai maksimal adalah nilai yang menunjukkan sikap 

terhadap objek yang ideal diperoleh dari perkalian nilai evaluasi 

dengan nilai kepercayaan maksimal (ideal) dalam ha1 ini angka 3. 

Nilai C (biei) yang masih jauh di bawah nilai C (nilai maksimal) tersebut 
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merupakan indikator perlunya perbaikan atribut-atribut produk sosis 

yang pada akhirnya meningkatkan nilai sikap konsumen terhadap 

objek dengan seluruh atributnya. 

Dengan berpacu pada perbedaan antara nilai kepercayaan 

konsumen terhadap atribut dengan hasil evaluasi, maka untuk 

perbaikan yang perlu dilakukan terhadap atribut sosis terhadap bauran 

pemasaran perusahaan dapat dilihat pada bab selanjutnya 

G. Analisis Bauran Pemasaran dan lmplikasinya. 

G.1. Produk 

Merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar 

untuk diperhatikan, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler,1996). Produk-produk 

yang dihasilkan perusahaan adalah produk berkualitas yang lezat, 

higienis, bergizi serta mudah penyajiannya. Produk perusahaan 

dikemas dengan sistem vacum pack dan tanpa vacum pack. 

Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan responden 

ternyata sebagian besar mengatakan produk sosis tepat diberikan pada 

hari-hari penting seperti hari Natal dan Tahun Baru dan Lebaran, 

selamatan dan tanpa momen. Kegunaan produk sosis ini perlu 

diperhatikan dari pihak manajemen perusahaan agar secara aktif 
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menanamkan kepada konsumen kegunaan produk yang dapat 

diberikan pada momen yang bagaimana. 

Hasil penelitian terhadap sikap responden dapat dijadikan 

informasi bagi penelitian dan pengembangan produk sosis sapi agar 

rnembantu perusahaan memproduksi sesuai dengan keinginan 

konsumen, dimana pendekatannya adalah right product, ini berimplikasi 

bahwa atribut produk harus diarahkan sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen. Pada akhir bab ini akan akan diuraikan kriteria jenis daging 

olahan yang disukai konsumen 

G.1.a. Kernasan Produk 

Pengemasan yang dilakukan perusahaan adalah 

pengemasan vakum yaitu, tehnik pengemasan dengan gas hampa 

dengan tekanan kurang dari 1 atmosfer. Pengemasan vakum 

diperlukan untuk mengeluarkan oksigen dari kemasan dan menambah 

umur simpan produk. Berat kemasan produk bervariasi antara 250 

gram sampai 1 Kg. 

Berikut akan diuraikan penilaian responden mengenai desain 

kemasan, label, ukuran kemasan, rasa dan warna produk perusahaan 

dibandingkan dengan produk pesaing. Penilaian responden terhadap 

kemasan produk, dapat dilihat pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Peniiaian Responden Terhadap Kemasan Produk 

Keterangan : 
sangat buruk -3 -2 -1 0 1  2 3  Sangat baik 

Pada Tabel 16 terlihat bahwa, penilaian untuk desain 

kemasan produk perusahaan adalah lebih tinggi dari pesaing, yaitu 23 

bagi perusahaan dan 15 bagi pesaing, ini disebabkan karena 

responden lebih mudah membedakan produk yang satu dengan yang 

lain, selain itu warna kemasan juga dinilai cukup menarik. Penilaian 

label perusahaan lebih rendah dibanding pesaing, yang disebabkan 

warna dasar plastik putih dengan label nama perusahaan warna biru 

sering tertimpa tulisan antara bagian depan dan bagian belakang, 

sepintas terkesan bahwa merk perusahaan tidak jelas dan tulisannya 

ada dua. 

Dengan demikian, perlu diperhatikan perusahaan untuk dapat 

mengkaji ulang kemasan khususnya bagi ketiga jenis produk tersebut, 

sehingga mendesain kemasan produk dengan tampilan yang lebih jelas 

Atribut 

Desain 

Label 

Ukuran 

Rasa 

Warna 

Jurnlah 

23 

16 

20 

22 

14 

Perusahaan (Skala) Jumiah 

15 

19 

19 

17 

14 

Pesaing (Skala) 

0 

1 5 6 9  

1 3 4 5 8  

1 5 7 8  

3 5 6 7  

-1 -3 3  -3 -2 1  

7 8 6  

-2 

1 1  

2 3  -1 

3  

0 

8  

1 8 6 6  

1  

7 6 6  

7  

8 7 6  

5 6 7  

2 

6  
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dan menarik terutama bagi konsumen baru. Ukuran kemasan produk 

perusahaan nilainya lebih tinggi dari pesaing, ha1 ini berarti standar 

yang digunakan perusahaan dan selama proses produksi memiliki 

tingkat kesalahan lebih rendah dari pesaing. Sedangkan rasa produk 

perusahaan lebih tinggi sedikit dari pesaing dan untuk warna produk 

perusahaan adalah sebanding atau kompetitif dengan pesaing. 

G 1.b. Daya Tahan Produk 

Daya tahan produk merupakan salah satu faktor terpenting 

yang harus dipertahankan perusahaan agar produk dapat dikonsumsi 

masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan 

kebutuhan konsumsi mereka. Daya tahan sosis sapi dan lini produknya 

sangat tergantung dari penyimpanan, sesuai dengan observasi 

lapangan, penyimpanan di kulkas umumnya paling lama tahan 

seminggu, di frizer paling lama adalah dua bulan. 

Untuk daging yang dijual dan tidak divakumkan daya 

tahannya hanya satu hair apabila tidak disimpan pada alat pendingin. 

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman responden dalam 

mengkonsumsi produk perusahaan, seluruhnya mengatakan bahwa, 

sosis sebaiknya dikemas atau divakumkan bila dijual agar dapat tahan 

lebih lama, steril dan higienis. Mengenai penilaian untuk daya tahan 
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produk perusahaan berdasarkan skala ternyata nilai perusahaan 

dengan pesaing adalah sama yaitu sebesar 21. 

G 2. Harga 

Di tengah-tengah persaingan yang begitu tinggi, produk yang 

menarik dan memuaskan konsumenlah yang dapat memenangkan 

persaingan. Harga merupakan salah satu faktor penting dalam 

memenangkan persaingan dengan perusahaan sejenis. lmplikasinya 

adalah pendekatan daya tarik harga yang sesuai, artinya dapat 

dijangkau konsumen dan menarik konsumen masuk ke dalam industri. 

Walau demikian, harga yang murah saat ini bukanlah 

merupakan indikator untuk menarik konsumen, karena harga yang lebih 

mahal juga merupakan indikator kualitas produk bagi sebagian 

masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka 

menginginkan penetapan harga standar artinya, adanya keseragaman 

harga produk jika dibeli di pasar swalayan ataupun pasar tradisional 

manapun. 

Penetapan harga masing-masing jenis produk adalah 

berdasarkan jenis dari daging olahan yang bersangkutan serta 

ditambah biaya pengiriman yang dibebankan pada jenis produk sebesar 

Rp 600,00, sehingga harga jual produk = ongkos kirim + Harga pokok 
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produksi (HPP). Penetapan harga untuk konsumen eceran berbeda 

dengan harga yang ditetapkan untuk konsumen industri, diskon bagi 

agen adalah sebesar 20 persen, pasar tradisional sebesar 5 persen 

sedangkan bagi super market adalah 10 hingga 15 persen tergantung 

pada negosiasi. Sistem pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu 

cara tunai dan kredit. Berdasarkan penilaian responden berdasarkan 

skala terhadap atribut harga, ternyata nilai perusahaan lebih rendah 

yaitu sebesar 17 dan pesaing adalah 20 

G 3. Promosi 

Promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan 

produk kepada konsumen, melalui prornosi dapat dibentuk image atau 

persepsi konsumen tentang suatu produk. Semakin sering 

dipromosikan, maka semakin tertanam produk tersebut dibenak 

konsumen. lmplikasinya adalah agar dapat bersaing di pasar, promosi 

harus lebih diperhatikan, anggaran promosi harus diprogramkan 

perusahaan sehingga dapat menjangkau masyarakat banyak. Setiap 

jenis produk yang ada di pasar seringkali mengalami perubahan, 

konsumen akan mengkonsumsi produk tertentu yang sangat erat 

dengan pengetahuan yang dimilikinya baik dari segi fungsional produk 

yang dipakai bahkan status sosial yang pembeli itu sendiri. Promosi 
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merupakan salah satu unsur dari pemasaran terpadu, melalui jalur 

promosi produk yang dihasilkan akan lebih dikenal konsumen. 

Sebagai perusahaan yang memproduksi barang, 

PD. Badranaya melakukan upaya yang sama dalam rangka 

peningkatan penjualan atas produk yang dihasilkan melalui kegiatan 

promosi penjualan. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak 

perusahaan, kegiatan promosi yang dilakukan selama ini tidak berjalan 

dengan baik dan efektif, dikarenakan saat ini perusahaan tidak memiliki 

tenaga khusus bagian pemasaran yang telah kosong sejak setahun 

yang lalu. Kendala promosi ini disebabkan pula oleh kendala 

operasional atau keuangan perusahaan yang tidak menunjang untuk 

melakukan promosi secara lebih gencar, selain itu adalah kendala 

sumberdaya manusia yang ada pada perusahaan. Pemasaran produk 

yang tidak berjalan dengan baik tersebut, mengakibatkan perusahaan 

memproduksi barang hanya berdasarkan pesanan yang ada. 

Dalam rangka upaya memperkenalkan, meyakinkan serta 

mengingatkan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah 

dilakukan dengan berbagai jenis promosi yaitu : 

- Pemasaran di billboard 

- lklan di surat khabar 

- Leaflet 
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- Pembagian baju bergambar Badranaya 

- Pembagian brosur-brosur 

- lkut serta dalam pameran rnasakan 

Selain itu perusahaan juga melakukan piomosi untuk setiap 

cabang penjualan seperti : Matahari Deparfement Store, Hero Super 

Market, dan Yogya Departement Store. 

G 3.a. Promosi penjualan bagi konsumen 

Bentuk promosi penjualan yang sering diperoleh responden 

adalah dengan diskon harga produk. Penetapan diskon yang dikenakan 

perusahaan terhadap agen penjualan selama ini adalah sebesar 20 

persen, penjualan biasa ke pasar tradisional sebesar 5 persen, untuk 

super market adalah berkisar antara 10 - 15 persen, tergantung dari 

negosiasi kedua belah pihak. 

Bentuk promosi penjualan sosis yang diperoleh konsumen 

selama melakukan pembelian dapat dilihat pada Tabel 17, dimana 

persentase terbesar adalah 71 persen, terkecil persentasenya adalah 

gratis dan lainnya yang sama-sama 4 persen. Dengan kata lain dalam 

melakukan promosi perusahaan lebih sering menggunakan diskon 

untuk menarik minat konsumen : 
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I Gratis bila membeli sejumlah tertentu I 1 1 1 

Tabel 17. Bentuk Promosi Penjualan Sosis Yang Diperoleh 
Responden dari PD. Badranaya. 

G 3 b. Penyampaikan lnformasi Produk Yang Efektif. 

Persentase 

7 1 

19 

Bentuk Promosi 

Diskon 

Hadiah barang 

Lainnya 

Pada Tabel 18, terlihat bahwa media advertensi atau cara 

Responden 

15 

4 

menyampaikan informasi tentang produk sosis yang efektif menurut 

1 

responden adalah koran dan kedatangan staf perusahaan. Hal ini 

4 

dikarenakan hampir 90 persen responden setiap harinya membaca 

koran.'lnformasi efektif lainnya adalah kedatangan staf perusahaan 

ke rumah pelanggan, sehingga pelanggan dapat mengetahui 

secara langsung dan mendetail informasi mengenai produk 

perusahaan dari staf tersebut, karena informasi yang diterimanya 

lebih rinci, jelas dan konkrit bagi responden. 

Tabel 18. Cara Menyampaikan lnformasi Produk Sosis Yang Efektif Menurut 
Responden 

Media Advertensi 

Koran 
Majalah 
Radio 
Brosur penawaran dikirim via pos 
Didatangi staf perusahaan 
Halaman kuning telepon 

12 
. 8 

4 
10 
9 
3 

Urutan prioritas Persentase 

N 5 24 
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G 3 c. Promosi Penjualan 

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam promosi 

penjualan. Tujuan dari penjualan ini harus ditetapkan terlebih dahulu, 

apakah memperkenalkan produk atau meningkatkan volume 

penjualan. Jika kegiatan promosi penjualan dilakukan untuk 

meningkatkan volume penjualan, maka berdasarkan wawancara 

dengan responden, ada beberapa bentuk promosi penjualan yang 

dikenal dan diinginkan mereka menurut prioritas dan kemudian 

disatukan pada Tabel 19 di bawah ini. Setelah ditabulasi, maka 

bentuk penjualan yang paling diinginkan oleh responden adalah 

diskon yang terlihat dari jawaban 21 responden. Ini menunjukkan 

adanya keterkaitan dengan bauran pemasaran lain yaitu harga. 

Tabel 19. Bentuk Promosi Penjualan yang Diinginkan Responden 

Dengan program promosi seperti ini diharapkan dapat 

berdampak pada penetapan harga serta penetapan diskon 

Bentuk Promosi Penjualan 

Beli sejumlah paket dapat 1 gratis 

Setiap kelipatan Rp .... dapat 1 gratis 

Diskon Y% untuk pembelian minimal- Rp .... 
mendapat hadiah berupa barang 

Responden 

5 

4 

12 

Persentase 

24 

19 

57 
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mernperhatikan dan mempertimbangkan seberapa besar profit yang 

masih dapat diperoleh perusahaan. 

Melihat kegiatan promosi yang dilakukan selama ini belum 

efektif, maka perusahaan perlu membenahi kembali program 

pemasarannya, jika tidak perusahaan akan tenggelam dalam 

persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan sejenis. 

G. 4. Distribusi 

Pendistribusian produk merupakan salah satu upaya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk tertentu. Bila 

pendistribusian tidak merata, maka konsumen akan mengambil 

inisiatif untuk mengganti konsumsi produk dengan produk 

perusahaan lain yang sejenis. 

Distribusi produk sosis merupakan penyampaian produk 

kepada pelangganlpembeli. Untuk memperlancar arus barang 

kepada konsumen, strategi distribusi dilakukan perusahaan melalui : 

- Saluran distribusi langsung (zero level) yaitu, perusahaan 

langsung mendatangi konsumen untuk pasar industri dan, 

- Saluran distribusi tidak langsung (one level) yaitu, perusahaan 

menggunakan jasa satu perantara penjualan seperti pengecer 

antara lain : toko swalayan, toko daging, perwakilan distributor di 
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daerah yang bersangkutan dan lainnya. Berikut adalah cara 

distribusi PD. Badranaya : 

PD. BADRANAYA E3 Restoran, Hotel, Bakery 

Strategi Distribusi Zero Level 

Swalayan, Toko Daging, 
Perwakilan distribusi 

Distribusi One Level 

Gambar 3. Distribusi PD. Badranaya 

Sistem penjualan yang dilakukan meliputi sistem pesanan 

atau order dan sistem canvassing, order dimulai dengan pemesanan 

yang meliputi jenis produk yang dipesan, harga sistem pembayaran. 

Prinsip order dan canvassing adalah menyesuaikan permintaan 

yang telah disepakati dengan kemampuan nyata bagian produksi 

perusahaan. 
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Dalam pendistribusian produk perusahaan, dengan kriteria 

penilaian atribut pelayanan serta ketersediaan produk dinilai 

merupakan parameter yang cukup penting. Pendistribusian produk 

sosis selama ini dinilai responden masih belum merata, ha1 ini 

terungkap dari penilaian mereka terhadap pendistribusian produk 

perusahaan dan dengan produk pesaing, dimana penilaian total 

terhadap perusahaan adalah -5 dan pesaing adalah 12. 

Rendahnya penilaian terhadap perusahaan dikarenakan 

masih rendahnya penyaluran produk perusahaan di pasar, di 

samping itu jumlah dan jenis produk perusahaan yang dinilai masih 

minim terutama di pasar tradisional. 

G 4.a. Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah unsur penentu keberhasilan 

suatu perusahaan dalam memasarkan produknya pada konsumen. 

Unsur pelayanan ini menyangkut bagaimana seorang staff 

perusahaan bertingkah laku dengan baik dihadapan pembelinya, 

menarik perhatian konsumen seperti misalnya dalam kecepatan 

memberikan informasi yang diperlukan serta bersikap sabar dan 

ramah melayani konsumen. 
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Penilaian konsumen terhadap pelayanan perusahaan 

dibandingkan dengan pesaing menunjukkan nilai yang sama yaitu 

sama-sama sebesar 27, ini disebabkan adanya anggapan selama 

melakukan pembelian produk perusahaan dan pesaing, pelayanan 

yang diberikan kepada mereka sama baiknya. 

G 4.b. Ketersediaan Produk 

Menyangkut keberadaan produk bagi dari segi jumlah 

maupun jenis produk itu sendiri, berdasarkan hasil kuisioner rata- 

rata responden mengatakan bahwa kadang-kadang ketersediaan 

produk di pasar tidak lengkap baik itu menyangkut jumlah maupun 

jenis produk, yang disebabkan karena tidak memproduksi, barang 

lagi kosong Ihabis atau karena adanya hari besar, dan adanya 

kerusakan mesin pabrik. 

H. Rekomendasi Strategi Pemasaran Untuk Jenis Daging Olahan 
yang Disukai Konsumen. 

Kesenjangan antara keinginan konsumen dengan strategi 

pemasaran yang dilakukan perusahaan perlu dijembatani dengan cara 

melakukan riset konsumen, dalam ha1 ini perusahaan perlu mengetahui 

kriteria jenis daging olahan seperti apa yang disukai oleh konsumen. 

Salah satu kriteria jenis daging olahan yang merupakan prioritas utama 
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bagi responden adalah rasa yang berpengaruh terhadap sikap individu 

dalam proses pembelanjaan ulang produk perusahaan. 

Alasan konsumen memilih produk perusahaan dikarenakan 

produk memiliki kualitas yang cukup bagus, rasa sesuai dengan selera 

konsumen, ukuran telah memenuhi standar pada umumnya dalam arti 

tingkat kesalahan dalam pengemasan adalah kecil. Hasil wawancara 

dengan responden, ternyata mereka menyenangi kualitas yang baik dari 

suatu produk sosis artinya produk tersebut memenuhi standar ukuran 

yang membedakan satu produk dengan produk lainnya seperti, produk 

yang bertekstur halus, produk memiliki aroma daging, cassing produk 

tidak tebal, produk tidak mudah berkerut jika dipanggang dalam suhu 

tinggi, tidak mudah berubah warna, tidak cepat rusak, memiliki sertifikat 

halal, tidak memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi dan rasa tidak 

terlalu asin. 

Berdasarkan kriteria jenis daging olahan yang disukai 

konsumen di atas, perusahaan perlu mengkaji lebih lanjut strategi 

khususnya bauran pemasaran produknya selama ini. Untuk jelasnya 

dapat diuraikan rekomendasi jenis daging olahan yang disukai 

konsumen serta implikasinya pada Tabel 20. Dengan rekomendasi. dan 

implikasi terhadap jenis daging olahan yang disukai konsumen tersebut 
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diharapkan perusahaan dapat menerapkan pada strategi 

pemasarannya. 

Tabel 20. Rekomendasi Strategi Jenis Daging Oiahan Yang Disukai Konsumen dan 

Implikasinya. 

Pada Tabel 20, terlihat rekomendasi konsumen adalah 

produk yang memiliki tekstur halus, implikasi bagi perusahaan adalah 

perlunya melakukan proses penggilingan yang lebih baik artinya, dalam 

proses penggilingan jika terdapat daging yang belum halus, maka perlu 

dilakukan proses penggilingan lebih lanjut. 

Produk memiliki aroma daging, dengan kata lain kandungan 

daging pada sosis perlu ditambah, agar aroma lebih terasa pada saat 

dikonsumsi oleh konsumen. Pemilihan cassing untuk produk adalah 

Rekomendasi 

1. Produk bertekstur halus 
2. Memiliki aroma daging 
3. Cassing tidak tebal 

4. Produk tidak mudah berkerut jika 
dipanggang pada suhu yang tinggi. 

5. Tidak mudah berubah warna 

6. Tidak cepat rusak 

7. Kadar lemak tidak terlalu tinggi 

8. Rasa tidak terlalu asin 
9. Memiliki sertifikat haial 

implikasi 

1. Proses penggilingan yang lebih baik 
2. Kadar daging periu ditambah 
3. Cassing tidak terlaiu tebal dan tlpis. 

4. Cassing yang berkuaiitas dan tahan 
terhadap suhu tinggi. 

5. Menginformasikan penggunaan 
produk 

6. Mengefektifkan dan mengefisienkan 
proses pengemasan 

7. Kadar iemak periu seimbang atau 
dikurangi 

8. Kadar asin seimbang 
9. Pemasangan sertifikat halal di tiap 

outlet. 
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tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis agar lebih mudah dikonsumsi 

serta tidak mudah rusak pada saat dimasak akibat cassing yang terlalu 

tipis. 

Perusahaan perlu memilih cassing yang berkualitas dan 

tahan agar tidak mudah berkerut bila dipanggang pada suhu yang 

tinggi. 

Perubahan warna produk bila dimasak, perlu diantisipasi 

perusahaan dengan cara menginformasikan penggunaan produk agar 

konsumen lebih memahaminya. Agar produk tidak cepat rusak, maka 

perlu mengefektifkan dan mengefisienkan proses pengemasan, artinya 

kesalahan dalam proses pengemasan yang dilakukan pekerja 

diusahakan serninimal mungkin, terutama di dalam proses 

pemvacuman yang fungsinya untuk menjaga daya tahan produk. 

Kadar lemak produk adalah seimbang, artinya tidak terlalu 

tinggi dan tidak terlalu rendah, karena tidak semua konsumen 

menginginkan mengkonsumsi sosis dengan kadar lemak yang rendah 

dan juga tinggi. Untuk rasa juga seimbang artinya tidak terlalu asin dan 

tidak terlalu tawar, karena umumnya konsumen lebih menyukai rasa 

dengan kadar asin yang seimbang. 
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Pemasangan sertifikat halal di tiap outlet perlu dilakukan, 'agar 

konsumen lebih merasa aman dan terjamin dalam mengkonsumsi 

produk perusahaan. 
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VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif dengan menggunakan model Fishbein terhadap strategi bauran 

pemasaran produk sosis yang diproduksi oleh PD. Badranaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

I. Bauran pemasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan 

selama ini belum berjalan secara efektif. Dilihat dari aspek bauran 

pemasaran tersebut adalah : 

a. Produk 

Desain produk secara fisik telah cukup baik, atribut desain kemasan 

seperti rasa, warna, ukuran juga mendapat penilaian positif. 

Sedangkan atribut label produk perusahaan masih belum baik, 

ditinjau dari ketidak jelasan tulisan pada kemasan, khususnya untuk 

sosis sapi ukuran 1 kilogram. Selain itu ketersediaan produk masih 

belum merata pada semua outlet. 

b.Harga 

Harga produk yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi sedikit dari 

yang ditetapkan pesaing, tetapi tidak dinilai mahal oleh konsumen. 
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Disamping itu, penetapan harga produk masih belum memiliki 

keseragaman pada masing-masing retailer. 

3. Promosi 

a. Kegiatan promosi perusahaan selama ini tidak berjalan dengan 

efektif, disebabkan saat ini PD. Badranaya tidak memiliki tenaga 

pemasaran, yang ditunjukkan adanya respon konsumen yang 

negatif terhadap promosi perusahaan. Media atau cara yang 

paling efektif untuk menyampaikan informasi tentang produk 

adalah melalui koran. 

b.Distribusi 

Ketersediaan produk belum merata terutama jumlah produk yang 

disebabkan stock barang kosong akibat permintaan yang cukup 

banyak khususnya pada hari-hari besar, dan adanya kerusakan 

mesin. 

B.SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan 

beberapa alternatif strategi pemasaran bagi perusahaan yaitu : 

1. Perlu adanya pembenahan kemasan dan label produksi sehingga 

terkesan lebih menarik bagi konsumen dan memberikan informasi 
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yang jelas tentang cara memasak, media pemasakan dan 

penyimpanannya. 

2. Perlu peninjauan lebih lanjut dari perusahaan tentang penetapan 

harga, yang belum memiliki keseragaman pada tiap distributor 

sehingga jangan sampai merugikan konsumen akhir. 

3. Perusahaan perlu memiliki tenaga pemasar yang dapat menjalankan 

program pemasaran dengan gencar secara efektif dan efisien 

sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Selain itu, 

pemasangan stiker perusahaan perlu diperbanyak pada outlet atau 

retailer agar masyarakat dapat terinformasi dengan keberadaan 

perusahaan. 

4. Kebijakan manajemen untuk dapat meningkatkan produksi 

sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pasar sasaran. Selain 

itu, perlu keberanian perusahaan untuk lebih gencar lagi membuka 

outletnya di luar Bandung, untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan sejenis. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih menggali 

sumberdaya-sumberdaya perusahaan dan lebih mengefektifkan 

strategi pemasaran perusahaan, khususnya bauran pemasarannya. 
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Tabel Lampiran 1. Target Pasar dan Target Penjualan Distributor PD, 
Badranaya Di Wilayah Bandung. 

Griya 
Yogya Dept. Store 
PD. Antapani 
Galeal 
Merlin 
Matahari Dept. Store 
Borobudur 
Bandung Mini Market 
PD. Dayung 
French Modern Bakery 
Cheri Antapani 
Ling Chick 
Mikro 
Premeir 
Persegi 
Swalayan Merdeka 
Sindang Raya 
Sinar Laksana 
Serba Guna 
Trina 
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Tabel lampiran 5. Perhaungan kepercayaan responden untuk Cocktail 

Kelompok usia 15-23 tahun Kelompok usia 31-37 tahun 
" - n 

Kelom~ok usia 24-30 bhun Kelmnpok usia >37 tahun 
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Tabel lampiran 11. Kepercayaan Berdasarkan Mata Pencaharian Untuk Cocktail 

Karvawan Swasta Ibu Rumah Tangga 

Wirausaha pegawai Negeri 
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Tabel lampiran 13. Perhitungan Kepercayaan Berdasarkan Pendapatan Untuk Sosis a s a  pedas 

Pendapatan Rp <= 500.000,OO Pendapatan - -  o Rp 1000.001,00 - 1.500.000.00 
n = 3  

Pendapatan Rp 500.001,OO - 1000.000.00 Pendapatan Rp 1.500.001.00 - 2.000.000,W 
" -A 
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Tabel lampiran 14. Perhiiungan Kepercayaan Berdasakan Pendapatan Untuk Cocktail 

Pendaoatan RD c= 500.000,OO Pendapatan Rp 10W.OO1.OO - 1.500.000,00 

Pendapatan Rp 500.001,OO - 1000.000.00 Pendapatan Rp 1.500.001,00 - 2.000.000,OO 
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Tabei iampiran 18. Perhitungan Evaluasi responden untuk sosis sapi 

Kelom~ok Pendidikan SLTPlsedemiat Kelompok Pendidikan DiplomalSedang kuliah 

Kelompok Pendidikan SLTAlsederajat Kelompok Pendidikan Lulus PT keatas 
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Tabel lampiran 20. Perhnungan Evaluasi responden untuk Cocktail 

Kelompok Pendidikan SLTPlsederajat Kelompok Pendidikan DiplomalSedang kuliah 

Kelompok Pendidikan SLTAlsederajat 
n = 4  

Atnbut .: . -' Evaluasi (ei) . . 
-3 1 -2 1 -1 I 0: I 1 1 . 2  1 3 (ei) 

Desain kemasan I I 1 ) 0 1 2 1  1 

Kelompok Pendidikan Lulus PT keatas 
n = 6  
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Tabel iampiran 22. Perhitungan Evaluasi Berdasarkan Mata Pencaharian untuk produk sosis sapi pedas 

~aryawan Swasta lbu Rumah Tangga 

-"," ."..".. v,""".. 

Promosi 
Distribusi 
Pelayanan 
Ketersediaan produk 
Rasa 
parna I . -- 
(Jumlah 1 1 1.67 ( 

Wirausaha Peaawai Neaeri 
.. - 

Atnbut Evaluan (el) Rata m 
- 3 1 - 2 1 - l I O I 1 1 2 1 3 .  ei 

Desa~n kemasan 1 1 I 1 0 1 1 1 8 1  1 300 

n =4 
Atnbut ; 

.3:1 -2 .I. -1 1 ' 0 . 1 .  1: 1 :  2  1 3 :  . . ei . . 
Desain kemasan I I I I 1 2 1 4 1 1 2.00 
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Tabel lampiran 24. Perhitungan Evaluasi Berdasarkan Pendapatan untuk Sosis sapi 

Penda~atan RD <= 500.000.00 Pendapatan Rp 1000.001.00 - 1.500.000.00 
n=B 

Desain kemasa 

Pendapatan Rp 500.001.00 - 1000.000.00 Pendapatan Rp 1.500.001.00 - 2.000.000,00 
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Tabel Lampiran 27.  Perhitungan Fishbein Berdasarkan Usia Responden Untuk Sosis Sapi 

Kelompok usia 15 -23 Kelompok usia 31 - 37 tahun 

Kelompok usia 24 - 30 tahun Kelornpok usia > 37 tahun 
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Tabel Lampiran 28. Perhtungan Fishbein Berdasarkan Usia Responden Untuk Sosis Sapi Rasa Pedas 

Kelompok usia 15 - 23 
n = 7  

Kelompok usia 31 - 37 tahun 
"=I( 

Kelompok usia 24 - 30 tahun Kelomwk usia > 37 tahun 
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tahun 

Kelom~ok usia 24 - 30 tahun Kelornpok usia > 37 tahun 
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Tabel Lampiran 30. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Untuk Sosis Sapi 

Kelompok Pendidikan SLTPlsederajat Kelompok Pendidikan DiplornalSedang kuliah 

Kelomook Pendidikan SLTAlsederaiat Kelommk Pendidikan Lulus PT keatas 
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Tabel Lampiran 31. Pemitungan Fishbein Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Untuk Sosis Sapi Rasa Pedas 

Kelompok Pendidikan SLTPlsederajat Kelompok Pendidikan Diploma/Sedang kuliah 

Kelompok Pendidikan SLTAlsederajat Kelompok Pendidikan Lulus PT keatas 

.. .... .... . ".-- 

I Jumlah I I 1 5.08 1 4.50 
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Tabel Lampiran 32. Perhiiungan Fishbein Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Untuk Coktail 

Kelom~ok Pendidikan SLTPlsederaiat Kelompok Pendidikan DiplomalSedang kuliah 
- 

Atnbut Rata rata Rata rata bi x ei N~lai Maksimal 
bi (ei) (ei x 3 )  

Desain kemasan 0 00 0.00 0.00 0.M) 
-0 fi7 I 00 OR7 3 nn 

Kelompok Pendidikan SLTAIsederajat 
n = 4  

Kelompok Pendidikan Lulus PT keatas 
n = 6  
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Tabel Lampiran 33. Perhiiungan Fishbein Berdasarkan Mata Pencaharian Responden Untuk Sosis Sapi 

Karyawan Swasta Ibu Rumah Tangga 
n = 3  n = 8  

Wirausaha 
n = G  

Pegawai Negeri 
" = A  
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Tabel Larnpiran 34. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Mata Pencaharian Responden Untuk Sosis Sapi Rasa Pedas 

Kawawan Swasta Ibu Rumah Tanma 

Wirausaha Pegawai Negeri 

. , , 
arna 1 0.00 1 0.00 1 0.00 I 0.00 
. : ,  J"mlah. . ~ ... . . .  .. . .: :;. ~ . .  . . 
. . ..?.  . 1 -11.33.1 : '':28;00:.1 - 1 1  . . ~ . . .  
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Tabel Lampiran 35. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Mata Pencaharian Responden Untuk Coktail 

Katyawan Swasta Ibu Rumah Tangga 

Wirausaha Pe~awai Neaeri 
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Tabei Lampiran 36. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Pendapatan Responden Untuk Sosis Sapi 

Penda~atan RD <= 500.000.00 Pendapatan Rp 1000.001,00 - 1.500.000,OO 

Pendapatan Rp 500.001.00 - 1000.000,00 Pendapatan Rp 1.500.001.00 - 2.000.000.00 
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Tabel Lampiran 37. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Pendapatan Responden Untuk Sosis Sapi Rasa Pedas 

Pendapatan Rp <= 500.000,OO Pendapatan Rp 1000.001,00 - 1.500.000.00 

Pendapatan Rp 500.001.00 - 1000.000.00 Pendapatan Rp 1.500.001,00 - 2.000.000.00 
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Tabel Lampiran 38. Perhitungan Fishbein Berdasarkan Pendapatan Responden Untuk Cocktail 

Pendapatan Rp c= 500.000.00 Pendapatan Rp 1000.001.00 - 1.500.000.00 

Penda~atan RD 500.001.00 - 1000.000.00 Pendapatan Rp 1.500.W1,00 - 2000.000.00 

. ... - 
arna 1 -1.00 1 -1.00 1 1.00 I -3.00 

I Jumlah I 1 1 13.33 1 ' 12.00 1 
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Tabel Lampiran 39. Perhitungan Model Fishbein Untuk Masing-masing Produk Sosis 
Lampiran Model Fishbein Untuk Sosis Sapi 
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DIREKSI 
KUASA USAHA 0 
KEPALA DlVISI 

PRODUKSI r i  
KEPALA SEKSl 

PRODUKSI 

KEUANGAN 

DIREKSI 
KUASA USAHA 

PRODUKSI SOSIS 
PENGEMBANGAN 

URUSAN DAGING 
SEGAR 

URUSAN 
DAGING MATANG 0 

Gambar Lampiran 2. Bagan Organisasi PD. Badranaya 
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Garam 1 % dan sendawa 0.25% 

I 

Bawang Merah 

Penggilingan Q 
4.2 

5 C selama 24 jam - Isolat kedele 6% ' I I - Tepung tapioka 10% 1 
- Susu-Skim 1% 
- Tari K7 (fosfat) 0.4% 
- Pewarna 0.05 % I 

Adonan Sosis ir dan es. 25.6% 

70 C selama 20 menit 

Perebusan 
70 C selama 20 menit 

Pendinginan 1 
Gambar Lampiran 1. Diagram Alir Pembuatan Sosis Sapi, PD. Badranaya 
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Petunjuk : 

a. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan sejujurnya dan apa adanya, sebab ha1 itu yang 

kami harapkan dari jawaban anda. 

b. Anda diminta untuk melingkari salah satu angka apabila terdapatpertanyaan alternatif 

pilihan, berdasarkan prioritaslkepentingan anda terhadap atribut tersebut. 

PENILAIAN TENTANG KEMASAN PRODUIC 

1). Menurut saudara, bagaimana kemasan produk sosis di pasar pada umumnya ? 

Arti angka alternatif pilihan : 

3 = Sangat bagus sekali, sangat tepat sekali 

2 = Sangat bagus, sangat tepat 

1 = Bagus, tepat 

0 = Cukup bagus, cukup tepat 

-1 = Tidak bagus, tidak tepat 

-2 = Sangat tidak bagus, sangat tidak tepat 

-3 = Sangat tidak bagus sekali, sangat tidak tepat sekali 

Atribut : Alternatif pilihan : 

a. Desain Kemasan produk sosis 3 2 1 0 -1 -2 -3 

b. Label 3 2 1 0 -1 -2 -3 

c. Ukuran kernasan produk 3 2 1 0 -1 -2 -3 

d. Rasa Produk 3 2 1 0 -1 -2 -3 

e. Warna Produk 3 2 1 0 -1 -2 -3 
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2). Bagaimana penilaian saudara terhadap kemasan produk sosis perusahaan selama ini, 

berada diantara skala berapakah atribut-atribut produk sosis berikut yang paling 

diinginkan dari suatu produk sosis ? 

Arti angka alternatif pilihan : 

3 = Sangat bagus sekali, sangat tepat sekali 

2 = Sangat bagus, sangat tepat 

1 = Bagus, tepat 

0 = Cukup bagus, cukup tepat 

-1 = Tidak bagus, tidak tepat 

-2 = Sangat tidak bagus, sangat tidak tepat 

-3 = Sangat tidak bagus selcali, sangat tidak tepat sekali 

Atribut : Alternatif pilihan : 

a. DesainKemasan produk sosis 3 2 1 0 -1 -2 -3 

b. Label 3 2 1 0 -1 -2 -3 

c. Ukuran kemasan produk 3 2 1 0 -1 -2 -3 

d. Rasa Produk 3 2 1 0 -1 -2 -3 

e. Warna Produk 3 2 1 0 -1 -2 -3 

1). Menurut Bapakflbu, bagaimana mengenai penetapan harga produk-produk sosis 

perusahaan selama ini ? jelaskan secara singkat ............................................................. 

2). Menurut pengamatan saudara, berada di skala berapakah atribut harga produk sosis di 

pasar pada unlumnya ? 

Alternatif pilihan : 

Sangat sesuai sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak sesuai sekali 
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3). Berada di skala berapakah atribut harga produk sosis perusahaan untuk : 

a). Sosis sapi 

Alternatif pilihan : 

Sangat sesuai sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak sesuai sekali 

b). Sosis Rasa Pedas 

Alternatif pilihan : 

Sangat sesuai sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak sesuai sekali 

c).Cocktail 

Alternatif pilihan : 

Sangat sesuai sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak sesuai sekali 

4). Bagaimana siltap anda sebagai representatif perusahaan dalarn ha1 kesediaan membeli 

produk-produk tersebut ? 

1). Pasti membeli (peluang membeli 100%) 

2). Mungkin membeli (peluang membeli 75%) 

3). Tidak yakin inembeli (peluang membeli 50%) 

4). Mungkin tidak membeli (peluang membeli 25%) 

5). Pasti tidak meinbeli (peluang membeli 0%) 

Jika anda memilih (3), (4) atau (5) 

Sangat sesuai sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak sesuai sekali 

PENILAIAN MENGENAI DAYA TAHAN PRODUK 

l).Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara di dalam mengkonsumsi produk- 

produk perusahaan bagaimana produk tersebut dapat tahan ?&h salah satu : 

a. Bila tidak dikemas (tidak divakumkan) atau, 

b. Dikemas 

dan kemukakan alasan saudnra : .................................................................................... 
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2). Daya tahan produk sosis pada umumnya, menurut saudara adalah : 

Arti angka alternatif pilihan : 

3 = Sangat kuat sekali, sangat higienis sekali 

2 = Sangat kuat, sangat higienis 

1 = Kuat, higienis 

0 = Cukup kuat, cukup higienis 

-1 = Tidak kuat, tidak higienis 

-2 = Sangat tidak kuat, sangat tidak higienis 

-3 = Sangat tidak kuat sekali, sangat tidak higienis sekali 

Alternatif pilihan : 

Sangat kuat sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak kuat sekali 

3). Pendapat saudara mengenai daya tahan produk-produk perusahaan selama ini : 

a. Sosis sapi 

Alternatif pilihan : 

Sangat kuat sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak kuat sekali 

b). Sosis Rasa Pedas 

Alternatif pilihan : 

Sangat kuat sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak kuat sekali 

c).Cocktail 

Alternatif pilihan : 

Sangat kuat sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak kuat sekali 

PENILAIAN MENGENAI PROMOSI 

1). Bentuk promosi penjualan apa yang akan anda peroleh dari pembelian produk sosis 

tersebut (contohnya : discount, hadiah barang, gratis bila membeli sejumlah tertentu, 

dan lain-lain), pilih (boleh lebih dari satuproduk di bawah ini) dan jelaskan secara 

singkat ..... ... .... ... .. ... .. ... ... .. . .. ...... ... .. ............ ... . ... ... ............ .............. ..... . .. .. . .. .. ...... ... ... ... ... . 
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2). Melalui media komunikasi atau dengan cara apa informasi tentang produk sosis 

tersebut anda dapatkan ? 

a. Teman 

b. Keluarga 

.................................. c. Laimya, sebutkan 

4). Jika anda dianggap sebagai calon pembeli, menurut anda media komunikasi apa yang 

paling memungkinkan dan efektif untuk menginformasikan (media iklan) produk sosis 

ini kepada anda ? 

(jawaban boleh lebih dari satu, dan beri nomor urutan prioritas pilihan anda) : 

( ) Koran ( Tv 

( ) Majalah ( ) Brosur penawaran dikirim via pos 

( ) Radio ( ) Didatangi staff perusahaan 

( ) Halaman kuning buku telepon. 

S).Selanjutnya, sebagai pelanggan bentuk promosi penjualan apa yang paling anda 

inginkan untuk pembelian produk ini (pilih salah satu) 

1). Beli sejumlah unit paket dapat 1 paket gratis 

......... 2). Setiap pembelian kelipatan Rp mendapat 1 paket gratis 

3). Discount Y% untuk pembelian minimal Rp ............. 
4). Mendapat hadiah berapa barang, misalnya untuk pembelian Rp ........ mendapat 

barang A, pembelian Rp ............ mendapat barang B; dan seterusnya. 

PENILAIAN MENGENAI DISTRIBUSI 

1). Sebagai konsumen produk perusahaan, bagaimana penyaluran produk sosis selama 

................... ini, apakah pendistribusiannya merata atau tidak ? jelaskan secara singkat 

2). Di dalam pendistribusian produk sosis selama ini, menurut saudara : 

Arti angka alternatif pilihan : 
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3 = Sangat bagus sekali, sangat tepat sekali 

2 = Sangat bagus, sangat tepat 

1 = Bagus, tepat 

0 = Cukup bagus, cukup tepat 

-1 = Tidak bagus, tidak tepat 

-2 = Sangat tidak bagus, sangat tidak tepat 

-3 = Sangat tidak bagus sekali, sangat tidak tepat sekali 

Alternatif pilihan : 

Sangat bagus sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak bagus sekali 

3). Pendapat anda mengenai pendistribusian produk perusahaan selama ini adalah : 

a). Sosis sapi 

Alternatif pilihan : 

Sangat bagus sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak bagus sekali 

b). Sosis Rasa Pedas 

Alternatif pilihan : 

Sangat bagus sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak kuat sekali 

c).Cocktail 

Alternatif pilihan : 

Sangat bagus sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak kuat sekali 

PENILAIAN MENGENAI PELAYANAN 

1). Dalam kegiatan pemasaran produk terdapat unsur pelayanan yang baik bagaimana 

yang anda harapkan dari perusahaan ? jelaskan secara singkat ..................... 

2). Pelayanan penjualan produk sosis pada umumnya menurut saudara adalah : 

Arti angka alternatif pilihan : 

3 = Sangat bagus sekali, sangat tepat sekali 

2 = Sangat bagus, sangat tepat 
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1 = Bagus, tepat 

0 = Cukup bagus, cukup tepat 

-1 = Tidak bagus, tidak tepat 

-2 = Sangat tidak bagus, sangat tidak tepat 

-3 = Sangat tidak bagus sekali, sangat tidak tepat sekali 

Alternatif pilihan : 

Sangat bagus sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak bagus sekali 

3). Pelayanan penjualan pada perusahaan menurut saudara bagi produk sosis ? 

Alternatif pilihan : 

Sangat bagus sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak bagus sekali 

KFTERSEDIAAN PRODUK 

1). Selarna anda menjadi pelanggan internal perusahaan, apakah pernah pesanan anda 

tidak dipenuhi karena produk yang ada tidak tersedia ? jelaskan secara singkat 

. . . . , . 1 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2). Persediaan produk sosis di pasar pada umumnya adalah : 

Alternatif pilihan : 

Sangat tersedia sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak tersedia sekali 

3). Berikan pendapat anda mengenai ketersediaan produk-produk perusahaan di saat anda 

membututhkannya : 

a. Sosis daging sapi 

Alternatif pilihan : 

Sangat tersedia sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak tersedia sekali 

b). Sosis Rasa Pedas 

Alternatif pilihan : 

Sangat tesedia sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak tersedia sekali 
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c).Cocktail 

Alternatif pilihan : 

Sangat tersedia sekali 3 2 1 0 -1 -2 -3 Sangat tidak tersedia sekali 
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