
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara agraris memiliki berbagai macam industri berbasis 

agribisnis dan salah satu industri yang berkembang adalah industri pangan. Industri 

kecap merupakan salah satu industri pangan yang berkembang di Indonesia, terlihat 

dari banyaknya perusahaan-perusahaan berskala kecil, sedang maupun besar yang 

memproduksi kecap.  

 Bahan baku utama kecap adalah kedelai. Cara pengolahan kecap diduga dari 

daratan Cina, ditemukan lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Penggunaan kecap sebagai 

bumbu penyedap telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kecap dapat 

diproduksi dengan tiga cara, yaitu fermentasi kedelai, hidrolisis asam, atau kombinasi 

keduanya (Cahyadi, 2007).  

 Terdapat beberapa merek kecap yang menguasai pasar nasional, namun banyak 

juga terdapat perusahaan berskala lokal (Usaha Kecil Menengah) yang menguasai 

daerah tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada awalnya, industri kecap di 

Indonesia bermula dari industri rumah tangga, yang biasanya memiliki skala produksi 

yang terbatas. Menurut Indocommercial (1995), di Indonesia terdapat sekitar 339 

pabrik kecap dengan total kapasitas produksi diperkirakan lebih dari 191,33 juta liter 

per tahun. Sebagian besar pabrik tersebut berada di Pulau Jawa. Jumlah industri 

kecap di Pulau Jawa sebanyak 278 perusahaan atau 69,67 % dari jumlah yang ada. 



2 

 

Sementara di Sumatera terdapat 53 perusahaan atau 13,28% dari total nasional, di 

Kalimantan terdapat 45 perusahaan atau 11,8 %.  

 Pertumbuhan industri kecap ini cukup besar, dimana menurut Dicky Saelan, 

Manajer Pemasaran PT. Unilever Indonesia, produsen Kecap Bango, dikatakan 

bahwa pertumbuhan bisnis kecap luar biasa. Setiap tahunnya, secara nasional, terjadi 

peningkatan sebesar 10% sampai dengan 20% (http://www.agrina-

online.com/show_article.php?rid=7&aid=1115, 2008). 

 Perusahaan Kecap Maja Menjangan merupakan salah satu perusahaan yang turut 

meramaikan industri kecap skala kecil di Jawa Barat. Perusahaan berdiri sejak tahun 

1940 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Majalengka merupakan suatu daerah 

yang terkenal dengan sentra usaha produksi kecap di daerah Jawa Barat. Perusahaan 

kecap Maja Menjangan merupakan kebanggaan daerah Majalengka karena 

merupakan perusahaan kecap yang pertama kali berdiri di daerah tersebut. Kecap 

Maja Menjangan merupakan kecap yang dibuat melalui proses fermentasi kedelai 

hitam yang dilakukan secara tradisional. Produk yang dihasilkan hanya satu varian 

rasa dengan tiga ukuran kemasan yang berbeda. Jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecap lokal di daerah Majalengka, Maja Menjangan merupakan 

perusahaan yang memiliki aspek legalitas yang paling lengkap, dengan dimilikinya 

Standar Nasional Indonesia (SNI), hak paten, dan sertifikat halal dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI).  
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 Perusahaan ini mengalami masa kejayaan pada era tahun 1980-an sampai dengan 

awal dekade 1990-an dan merupakan market leader untuk kecap lokal Kabupaten 

Majalengka. Saat ini perusahaan harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan 

kecap besar berskala nasional maupun perusahaan lokal di Majalengka. Di tataran 

lokal Majalengka saja, saat ini terdapat sekitar 30 perusahaan kecap. Belum lagi 

persaingan dengan perusahaan kecap nasional, dimana persaingan dalam industri 

kecap saat ini sangat kompetitif dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar. Ada 

banyak merek kecap di Indonesia dengan pemain besar seperti kecap Bango 

(Unilever), kecap ABC (Heinz ABC), kecap Nasional (Sari Sedap Indonesia), kecap 

Indofood (Indofood), kecap Sedap (Wings Food). 

 Dari berbagai perusahaan kecap nasional tersebut, terdapat dua pemain utama 

kecap nasional, dimana menurut penelitian lembaga riset pasar Euromonitor 

International, pada tahun 2005 kecap ABC menguasai 33% dari total pasar, 

sedangkan pangsa pasar kecap Bango adalah sebesar 32% (http://www.agrina-

online.com/show_article.php?rid=7&aid=1115, 2008). Kedua perusahaan tersebut 

menjadi semakin kuat dan  dengan berubahnya status kepemilikan dengan masuknya 

modal asing, dimana saham mayoritas kecap ABC dibeli H.J. Heinz pada tahun 1999 

dan kecap Bango dibeli Unilever pada tahun 2001. 

 Perubahan iklim persaingan tersebut memberikan dampak kepada kelangsungan 

perusahaan Kecap Maja Menjangan. Jika pada masa kejayaannya tahun 1980-an 

sampai dengan awal 1990-an produksi kecap rata-rata per tahun mencapai 36.000 

liter, pada era tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 produksi kecap turun menjadi 
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sebesar 20.000 liter per tahunnya. Kemudian jumlah produksi kecap dari tahun 2001 

sampai dengan 2008 adalah sebesar 18.000 liter per tahunnya. Terlihat dari dekade ke 

dekade produksi kecap CV Maja Menjangan ini pun semakin menurun.  

 Pada beberapa tahun terakhir, penjualan Kecap Maja Menjangan ini pun relatif 

stagnan, tidak ada peningkatan penjualan yang terlihat signifikan. Di tahun 2002 s.d. 

2004 realisasi penjualan per tahun berturut-turut adalah sebesar 17.430 liter, 18.340 

liter, dan 19.040 liter. Penjualan kecap sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2005 

dengan dikeluarkannya kemasan baru, yaitu botol plastik ukuran 140 ml. Tabel 1 

menunjukkan realisasi penjualan selama 7 tahun terakhir.  

Tabel 1. Realisasi Penjualan Kecap dalam Rupiah (Tahun 2002 s.d. 2008) 

Tahun Jumlah Produksi 
(liter) 

Realisasi 
Penjualan 

(Rp) 

Keterangan 

2002 17.430 227.707.350 Dijual dalam kemasan 
botol kaca 600 ml dan 275 
ml 

2003 18.340 239.442.800 
2004 19.040 249.142.600 
2005 19.460 254.430.650 Di bulan November 

dikeluarkan kemasan botol 
plastik isi 140 ml 

2006 15.960 258.390.900 - 
2007 16.030 257.400.250 - 
2008 19.950 265.217.500 - 

Sumber: Data Perusahaan Kecap CV Maja Menjangan, 2008. 
 

 Kinerja perusahaan tersebut cenderung stagnan dan akan sulit bagi perusahaan 

untuk dapat meningkatkan produksinya dan kembali menjadi market leader untuk 

kecap lokal di Kabupaten Majalengka. Menurut data potensi industri kecap 

Disperindag Kabupaten Majalengka tahun 2007, kecap Maja Menjangan menduduki 
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peringkat keempat, dimana peringkat pertama diduduki oleh Kecap H. Santana, 

peringkat kedua Kecap Sari Dele, dan peringkat ketiga Kecap Ayam Jago.  

 Perusahaan yang saat ini mengalami penurunan produksi kecap dan penjualan 

yang relatif stagnan, juga mengalami penyempitan daerah pemasaran. Jika pada tahun 

1980-an sampai dengan awal 1990-an daerah pemasaran meliputi Majalengka, 

Cirebon, Kuningan, Karawang, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung dan Bogor, 

sekarang ini daerah pemasaran hanya meliputi Majalengka, Cirebon, dan Kuningan 

saja.  

 Hingga saat ini perusahaan Kecap Maja Menjangan belum memiliki perencanaan 

dan formulasi strategi dalam menjalankan usahanya. Dengan relatif stagnannya 

kinerja perusahaan tersebut, maka dirasa perlu untuk menyusun strategi 

pengembangan perusahaan, dengan membuat prioritas strategi mana saja yang 

mungkin untuk dijalankan untuk kembali menjadi market leader di Kabupaten 

Majalengka. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyelaraskan perusahaan dengan 

perubahan lingkungan eksternal yang ada saat ini apabila perusahaan ingin bertahan 

dalam persaingan yang semakin kompetitif.   

 Dalam penyusunan strategi tersebut, diperlukan informasi terhadap persepsi 

pelanggan selama ini terhadap produk kecap Maja Menjangan. Oleh karena itu 

peneliti akan mengkaji persepsi pelanggan kecap Maja Menjangan (konsumen akhir 

walk in dan pengecer) untuk mendapatkan insight dari pelanggan, sesuai dengan 

tujuan dari riset pemasaran yang merupakan proses perancangan, pengumpulan, 
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penganalisisan, dan pelaporan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah 

pemasaran secara khusus (Burn dan Bush dalam Istijanto, 2009). Kajian persepsi ini 

juga dilakukan untuk mengetahui arah preferensi perbaikan yang diinginkan oleh 

konsumen. Hasil penelitian persepsi pelanggan tersebut kemudian dapat dijadikan 

faktor yang berpengaruh dalam merumuskan implementasi strategi pengembangan 

perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dengan melihat kondisi di atas, maka untuk menyusun strategi pengembangan 

perusahaan Kecap Maja Menjangan, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan 

serta faktor-faktor eksternal apa saja yang berupa peluang maupun ancaman bagi 

keberlangsungan kecap CV Maja Menjangan? 

2. Bagaimanakah persepsi pelanggan terhadap produk kecap Maja Menjangan? 

3. Strategi pengembangan apa saja yang dapat ditempuh oleh perusahaan kecap CV 

Maja Menjangan? 

4. Strategi pengembangan apa saja yang merupakan prioritas bagi perusahaan kecap 

CV Maja Menjangan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

  Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini diajukan dengan maksud 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal perusahaan, yaitu 

kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal perusahaan, yaitu peluang dan 

ancaman yang terdapat pada perusahaan kecap CV Maja Menjangan; 

2. Menganalisis persepsi pelanggan terhadap produk Kecap CV Maja Menjangan; 

3. Merumuskan alternatif strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan kecap CV 

Maja Menjangan; 

4. Merumuskan prioritas strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan kecap CV 

Maja Menjangan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan kecap CV Maja 

Menjangan dalam menentukan prioritas strategi dalam pengembangan perusahaan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini adalah sebagai pengalaman praktis dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. 

3. Bagi pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan 

(benchmark) dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
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