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Keju Loaf 2 K memiliki karakteristik tampilan produk, terutama 
kemasan luar yang dibuat berbeda serta pack size pun dibedakan dengan 
jenis keju yang biasa dijual di pasaran. Keju Loaf 2 K bila dilihat dari product 
content tidak lah jauh berbeda. Pedagang Martabak adalah sebuah pasar 
baru sekaligus unique channel buat perusahaan terutama PT. Kraft Foods 
lndonesia (KFI) karena konsumsi rnereka yang cukup besar dalam 
pemakaian keju Loaf 2 K. Artinya bila area coverage bisa dimaksimalkan 
maka produk keju Loaf 2 K akan mendapatkan tempat lebih banyak lagi 
terutama bila dibandingkan pesaingnya seperti Anchor, Diamond dan 
Cheesy. Bagi penrsahaan keju apapun jenisnya dapat difungsikan sebagai 
daily consumer good. 

Keberadaan pedangang martabak bagi perusahaan seperti Kraft 
Foods lndonesia merupakan specific channel yang paling dominan 
menggunakan produk keju Loaf 2 K karena konsumsinya cukup besar. Selain 
itu perlu diketahui kepuasan yang diterima pelanggan serta atribut-atribut 
yang rnenjadi prioritas pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan 
terhadap produk. Hingga saat ini belurn adanya bagian khusus di perusahaan 
yang menangani masalah keluhan pelanggan menjadikan penelitian ini 
rnenjadi penting untuk perusahaan. 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut 1) 
Untuk mengetahui tingkat kepuasan pedagang martabak terhadap 
pemakaian produk keju Loaf 2 K; 2) Mengidentifikasikan faktor-faktor apa 
yang rnenyebabkan ketidakpuasan pedagang martabak ; dan 3) 
Merekornendasikan sistirn pelayanan untuk pedagang rnartabak di Bogor 
dan sekitarnya terhadap pemakaian produk keju Loaf 2 K. 

Desain penelitian rnenggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif 
dan kualitatif dengan pengumpulan data rnelalui metode survai yang 
menggunakan kuesioner. Pengambilan sarnpel untuk data yang sesuai 
dengan penelitian ini diambilkan berdasarkan populasi pedagang rnartabak 
karena konsumsi keju Loaf 2 K cukup besar baik yang independent rnaupun 
chain group. Tempat pengambilan sampel dilaksanakan di Bogor sebanyak 
90 responden yang mengenal dan memakai produk keju Loaf 2 K. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah non probability sampling 
(rnetode tidak berpeluang) denyan menggunakan convenience sampling atau 
pengarnbilan sarnpel sesuai dengan kesediaan responden untuk 
diwawancarai ataupun mengisi kuesioner. 



Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum 
pedagang martabak merasa puas terhadap produk keju Loaf 2 K ini. Hal ini 
dibuktikan dari seluruh pedagang martabak yang disurvey menyatakan puas 
terhadap produk keju Loaf 2 K dari segi rasa, aroma, serta kualitas dari 
produk. Dalam analisis kuadran, tampak semua atribut berada dalam 
kuadran I kecuali atribut purna jual. Sedangkan berdasarkan analisis diagonal 
terdapat atribut yang berada dalam kelompok under service dan over service. 
Atribut yang masuk dalam kategori under service adalah kemudahan produk 
diperoleh, harga, kualitas, ukuran produk, komposisi, sertifikasi halal, rasa 
produk dan manfaat produk. Sedangkan atribut yang termasuk dalam 
kategori over service adalah warna kemasan, iklan, warna isi dan kemasan 
total. Strategi yang perlu dilakukan perusahaan adalah memberikan perhatian 
lebih khusus kepada produk yang dilihat dari atributnya masih masuk dalam 
kategori under service. 

Maka dari itu perusahaan disarankan agar lebih dapat mendekatkan 
diri kepada konsumen. Jalur distribusi yang saat ini berjalan harus segera 
diperbaiki. Akan lebih baik apabila perusahaan dapat menerapkan satu jalur 
distribusi sehingga dapat mengontrol harga di tingkat bawah. Hal ini 
dilakukan untuk memenuhi pelayanan terhadap konsumen, khususnya 
mengenai masalah kepuasan konsumen. Selain itu, pihak perusahaan perlu 
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kepuasan pelayanan pedagang 
martabak, terutama dalam pengambilan sampel untuk daerah atau kota lain. 
Selanjutnya pengambilan sampel tidak hanya pedagang martabak saja, tetapi 
bisnis food service lainnya seperti kue-kue atau bakely yang berbasis bahan 
dasar keju. 
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