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ABSTRAK

Kualitas produk menjadikan harapan bagi konsumen dan akan terus mencari kepuasan produk yang
dikonsumsinya. Untuk menjaga dan mempertahankan kepuasan konsumen, pelaku usaha memerlukan
informasi tentang kualitas produk yang sesuai kepentingan dan harapan konsumen. Pelaku usaha sambal
pecel perlu mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap produknya. Dengan diketahuinya
karakteristik dan persepsi produk sambal pecel dapat digunakan pengembangan usaha melalui program
peningkatan usaha berdasarkan prioritas tingkat kepentingannya berdasarkan persepsi konsumen.
Berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil disimpulkan bahwa persepsi kepuasan dirasakan
yang telah sesuai harapan konsumen adalah karakteristik operasi pokok produk, ciri-ciri tambahan
(features), kemungkinan kerusakan atau gagal pakai produk, kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan
penanganan keluhan. Sedangkan persepsi kepuasan yang dirasakan yang belum sesuai harapan konsumen
adalah pemenuhan karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya, lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi, daya tarik produk sambal pecel,
citra dan reputasi produk sambal pecel serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Variabel kualitas
produk sambal pecel yang penting untuk ditingkatkan performansinya adalah meningkatkan kualitas rasa,
pelayanan return produk, dan jaminan kualitas, dan kemenarikan kemasan.
Kata kunci: kualitas produk, performansi, sambal pecel,

1. Pendahuluan
Kepuasan konsumen adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dan tentunya
juga menjadi dambaan konsumen. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen salah
satunya kualitas produk. Kottler (2009) menyatakan bahwa kepuasan tergantung oleh kualitas
produk perusahaan, karena jika semakin tinggi tingkat kualitas poduk maka semakin tinggi
tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan. Kualitas produk menjadikan harapan bagi
konsumen dan jika konsumen terus merasakan akan kepuasan produk yang dikonsumsinya
maka konsumen akan berusaha mencari kepuasan tersebut dengan melakukan pembelian ulang,
karena produk yang dikonsumsinya telah sesuai dengan harapan konsumen. Untuk menjaga dan
mempertahankan kepuasan konsumen akan kualtas produk pelaku usaha memerlukan ketetapan
atau standarisasi kualitas yang sesuai kepentingan dan harapan konsumen.
Begitu juga halnya kelompok usaha ibu-ibu dasa wisma Delima dan Larasati Kota
Madiun yang perlu mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap produknya, apakah
karakteristik dan kualitas produk sambal pecelnya telah sesuai dengan harapan konsumen. Oleh
karena itu, informasi persepsi konsumen terhadap produk sambal pecel yang diproduksinya
sangatlah diperlukan agar kelompok usaha ibu-ibu dasa wisma ini perkembangannya tidak
stagnan dan dengan harapan dapat digunakan untuk melakukan pengembangan usaha melalui
program peningkatan usaha berdasarkan prioritas tingkat kepentingannya berdasarkan persepsi
konsumen.
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2. Metode
Bidang penelitian ini adalah bidang pemasaran, dengan tujuan mengidentifikasi persepsi
kepuasan yang dirasakan dan yang diharapkan konsumen, menentukan prioritas variabel
kualitas produk yang penting untuk ditingkatkan performansinya, dan menentukan strategi
pemasaran produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun.
Desain penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk
memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara aktual, baik
tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nasir,
1999). Data penelitian dari sumber data primer yang dicari oleh peneliti yaitu data sikap
responden melalui instrumen (angket).
Populasi penelitian ini adalah semua orang yang telah membeli produk sambal pecel
kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun. Data sampel diperoleh dari para
pedagang yang menjualkan produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan
Larasati Madiun dengan metode Systemic random sampling, yaitu metode yang digunakan
apabila sudah tersedia suatu daftar yang berisi nama atau identifikasi dari satuan-satuan individu
populasinya (Djarwanto, 1996).
Variabel yang diteliti adalah variabel kualitas produk yang terukur dari dimensi kualitas
produk yang mengacu menurut pendapat dari Gaspersz (2005), yaitu:
a. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok produk sambal pecel (X1).
b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap
produk sambal pecel (X2).
c. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal
pakai produk sambal pecel (X3).
d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu sejauh mana
karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel memenuhi standar-standar yang telah
ditetapkan sebelumnya (X4).
e. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk sambal pecel dapat
dikonsumsi (X5).
f. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan yang
memuaskan produk sambal pecel (X6).
g. Estetika, yaitu daya tarik produk sambal pecel terhadap panca indera (X7).
h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk sambal pecel
serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya (X8).
Teknik analisis data penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kepuasan yang dirasakan dan diharapkan
produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun dengan cara
menghitung selisih (gap) antara persepsi dan harapan konsumen terhadap produk sambal
pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati. Jika gap positif (+) artinya persepsi
konsumen telah sesuai dengan yang diharapkan dan jika gap adalah negatif (-) artinya
persepsi konsumen belum sesuai dengan yang diharapkan.
b. Untuk menentukan kualitas produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan
Larasati Madiun yang penting untuk ditingkatkan performansinya menggunakan metode
rumah kualitas.
c. Untuk mengidentifikasi strategi pemasaran usaha kelompok ibu-ibu dasa wisma Delima dan
Larasati Madiun dilakukan dengan cara me-rangking nilai raw weight sehingga dapat dilihat
kebutuhan konsumen mana yang perlu dipenuhi melalui strategi pemasaran yang tepat.
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3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan pengumpulan data dapat dilakukan pengolahan data dengan hasil sebagai
berikut:
a. Kesesuaian persepsi dan harapan konsumen terhadap Produk Sambal Pecel
Kesesuaian antara persepsi dengan harapan konsumen diperoleh dari perhitungan
selisih antara persepsi yang dirasakan dengan harapan konsumen dengan hasil seperti tabel
berikut,
Tabel 1. Nilai Kesesuaian Persepsi dengan Harapan Konsumen terhadap Sambal Pecel
Hasil Produksi Ibu-Ibu Dasa Wisma

b. Penentuan prioritas variabel-variabel yang penting untuk ditingkatkan performansinya
Langkah-langkah menentukan prioritas variabel-variabel yang penting untuk
ditingkatkan performansinya adalah:
1) Membuat matrik perencanaan (planning Matrix), dengan langkah:
a) Menghitung importance to customer
Importance to customer didapat dari rata-rata tingkat kepentingan tiap varabel,
dengan hasil perhitungan seperti pada tabel 2.
b) Menghitung gap/target value
Nilai gap diperoleh dari perkalian antara nilai selisih persepsi dan harapan
dengan nilai importance to customer. Adapun hasil perhitungan nilai gap adalah
seperti pada tabel 3.
Tabel 2. Importance to Customer

Tabel 3. Perhitungan Nilai Gap

c) Menghitung competitive satisfaction performance
Competitive satisfaction performance diperoleh dari nilai persepsi kepuasan
yang dirasakan dan diharapkan oleh konsumen selain sambal pecel produksi ibu-ibu
Dasa Wisma, dengan hasil sebagai berikut.
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Tabel 4. Nilai Competitive Satisfaction Performance

d) Menghitung nilai goal / target value
Nilai goal/target value diperoleh dari nilai tingkat kepuasan yang diharapkan
konsumen terhadap produk sambal pecel. Adapun nilai goal/target value penelitian
ini seperti pada tabel 5.
e) Menentukan nilai improvement ratio
Nilai Improvement ratio didapat dari perbandingan antara goal dengan tingkat
kepuasan yang dirasakan konsumen. Perhitungan nilai improvement ratio seperti
pada tabel 6.
Tabel 5. Goal/target value

Tabel 6. Nilai Improvement Ratio

f) Menentukan sales point
Sales point diperoleh dari brainstorming dengan ibu-ibu Dasa Wisma dengan hasil

seperti pada tabel 7.
g) Menentukan nilai raw weight
Nilai raw weight didapatkan dari perkalian antara nilai importance to customer,
improvement ratio, dan sales point. Nilai raw weight hasil perhitungan seperti
pada tabel 8.
Tabel 7. Nilai Sales Point

Tabel 8. Perhitungan Raw Weight
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2) Mendesain respon teknis
Respon teknis didesain untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan
cara melakukan brainstorming dengan pihak pengusaha/ibu-ibu Dasa Wisma dengan
hasil sebagai berikut.
Tabel 9. Respon Teknis

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Respon Teknis
Penetapan harga
Return produk
Kualitas bahan baku
Kemenarikan Kemasan
Variasi kemasan
Rasa
Tampilan produk
Daya tanggap keluhan
Jaminan kualitas

3) Membuat rumah kualitas
Rumah kualitas dirancang melalui 2 tahap, yaitu membuat relationship matrix,
technical correlations, dan technical matrix.
a) Relationship matrix
Relationship matrix menggambarkan hubungan antara keinginan dengan respon
teknis yang didefinisikan dalam empat kemungkinan, yang memperlihatkan semua
pengaruh respon teknis dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang diperoleh dari
brainstorming dengan pelaku usaha. Pemetaan relationship matrix penelitian ini
dapat dilihat seperti berikut.

b) Technical correlations
Technical correlations merupakan tahap pemetaan hubungan antar respon teknis,
yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengaruh antara respon teknis
satu dengan respon teknis lainnya yang diperoleh melalui brainstorming dengan
pelaku usaha. Simbol-simbol yang digunakan untuk memetakan technical
correlations, adalah sebagai berikut:

Adapun hasil technical correlations dan pemetaan hubungan antara kebutuhan
konsumen dan respon teknis seperti yang terlihat pada gambar 1 dan 2 di bawah ini.
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Gambar 1. Technical Correlations

Gambar 2. Pemetaan Hubungan antara Kebutuhan Konsumen
dan Respon Teknis

c) Technical Matrix
Technical Matrix menunjukan nilai prioritas dan respon teknis yang dapat dilakukan
oleh pelaku usaha berdasarkan kebutuhan konsumen. Nilai prioritas diperoleh dari
jumlah dari perkalian nilai raw weight masing-masing indikator variabel yang terisi
penilaian dengan relationship matrix numeric yang berkaitan dengan respon, atau dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Nilai prioritas

: ∑ [raw weight X nilai numerik simbol]

Keterangan nilai numerik simbol:

Adapun hasil perhitungan prioritas pada respon teknis, seperti pada tabel berikut :
Tabel 10. Perhitungan Prioritas pada Respon Teknis
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Berdasarkan langkah di atas, berikutnya adalah membuat rumah kualitas dengan hasil
seperti berikut,

Gambar 3. Rumah Kualitas Produk Sambal Pecel

c. Identifikasi strategi pemasaran
Identifikasi strategi pemasaran kelompok usaha ibu-ibu Dasa Wisma Wisma Delima dan
Larasati Madiun diketahui dari rangking nilai raw weight masing-masing variabel
dengan hasil seperti tabel 11.
Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap hasil
penelitian.
a. Kesesuaian antara persepsi dan harapan konsumen
Kesesuaian antara persepsi dengan harapan konsumen terhadap produk sambal pecel
hasil produksi ibu-ibu Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun dihitung berdasarkan
selisih antara persepsi dengan harapan konsumen. Dari perhitungan selisih tersebut dapat
diketahui variabel mana yang mempunyai nilai selisih paling besar sampai yang terkecil.
Nilai selisih positif berarti nilai harapan konsumen sudah terpenuhi dan jika nilai selisih
adalah negatif maka harapan konsumen belum dapat terpenuhi. Kesesuaian persepsi dan
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harapan konsumen terhadap produk sambal pecel hasil produksi ibu-ibu Dasa Wisma
Delima dan Larasati Madiun, seperti tabel 12 berikut,
Tabel 11. Pe-ranking-an Nilai Raw Weight

Tabel 12. Pembahasan Kesesuaian Persepsi dan
Harapan Konsumen

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1) Variabel dimensi kualitas produk yang telah sesuai harapan konsumen adalah:
a) Kinerja (X1), mengenai karakteristik operasi pokok produk sambal pecel
b) Keistimewaan (X2), mengenai ciri-ciri produk sambal pecel
c) Kehandalan (X3), mengenai kemungkinan kerusakan atau gagal pakai produk
sambal pecel
d) Servis (X6), mengenai kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan
yang memuaskan produk sambal pecel
2) Variabel dimensi kualitas produk yang belum sesuai harapan konsumen adalah:
a) Kesesuaian (X4), mengenai pemenuhan karakteristik desain dan operasi produk
sambal pecel dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya
b) Daya tahan (X5), mengenai lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi
c) Estetika (X7), mengenai daya tarik sambal pecel
d) Kualitas (X8), mengenai citra dan reputasi produk sambal pecel serta
tanggung jawab perusahaan terhadapnya
b. Prioritas variabel produk yang penting untuk ditingkatkan performansinya
Prioritas variabel digunakan sebagai dasar kegiatan yang bisa dilakukan perbaikan
untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas produk oleh pelaku usaha ibu-ibu
Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun. Analisa prioritas variabel yang penting untuk
ditingkatkan performansinya dalam penelitian ini dilihat nilai ranking prioritas pada
respon teknis.
Tabel 13. Perhitungan Prioritas pada Respon Teknis
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Berdasarkan tabel 13 diatas menunjukkan bahwa empat prioritas utama (nilai 90 ke atas)
variabel yang perlu dilakukan perbaikan untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan
kualitas produk adalah meningkatkan kualitas rasa, pelayanan return produk, dan
jaminan kualitas, dan kemenarikan kemasan.
c. Identifikasi strategi pemasaran produk sambal pecel
Berdasarkan ranking nilai raw weight dapat diidentifikasi prioritas tiga strategi pemasaran
produk sambal pecel yang bisa diterapkan, yaitu:
1) Strategi Serviceability
Strategi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan yang
memuaskan produk sambal. Strategi produk yang sebaiknya diterapkan adalah
selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2) Strategi durability
Strategi berkaitan dengan lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi
konsumen.
3) Strategi conformance to specification
Strategi berkaitan dengan karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel
yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
4. Simpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah:
a. Persepsi kepuasan yang dirasakan dan diharapkan konsumen terhadap produk sambal pecel
kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati Madiun.
Persepsi kepuasan yang dirasakan yang telah sesuai harapan konsumen adalah persepsi
mengenai:
1) Karakteristik operasi pokok produk sambal pecel
2) Ciri-ciri (features) produk sambal pecel
3) Kemungkinan kerusakan atau gagal pakai produk sambal pecel
4) Kecepatan, kompetensi, kenyamanan, penanganan keluhan yang memuaskan produk
sambal pecel
dan persepsi kepuasan yang dirasakan yang belum sesuai harapan konsumen adalah persepsi
mengenai:
1) Pemenuhan karakteristik desain dan operasi produk sambal pecel dengan standar yang
telah ditetapkan sebelumnya
2) Lama produk sambal pecel dapat dikonsumsi
3) Daya tarik produk sambal pecel
4) Citra dan reputasi produk sambal pecel serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya
b. Variabel kualitas produk sambal pecel kelompok usaha Dasa Wisma Delima dan Larasati
Madiun yang penting untuk ditingkatkan performansinya.
Terdapat empat prioritas variabel (nilai prioritas 90 ke atas) yang perlu dilakukan perbaikan
untuk ditingkatkan adalah meningkatkan kualitas rasa, pelayanan return produk, dan jaminan
kualitas, dan kemenarikan kemasan.
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