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PEMBAHASAN

5.1 Quality Function Deployment (QFD)

5.1.1 House ofQuality (HOQ)

5.1.1.1 Kebutuhan Pelanggan (Customer Requirement)

Customer Requirement merupakan atnbut kebutuhan/keinginan pelanggan

yang diperoleh dan penelitian terdahulu dan melalui wawancara dengan para

pelanggan dalam hal ini konsumen beras organik PD. PAL. Dalam penelitian ini

terdapat 11 atribut yang menjadi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut

yaitu:

a. Merk beras organik

Merk beras organik merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan

perusahaan sebab apabila sebuah merk singkat dan menggunakan bahasa yang

jelas maka akan mudah dungat oleh pelanggan. Sebab apabila merk mudah

diingat maka kecendemngannya pelanggan akan kembali memilih merk yang
sama karena melihat kualitasnya.

b. Cita rasa beras organik

Cita rasa beras organik merupakan sesuatu yang harus diperhatikan

perusahaan, sebab apabila perusahaan selalu menjaga cita rasa beras

organiknya maka kosumen akan memberikan sebuah nilai plus terhadapnya.

Hal mi penting dilakukan untuk menjaga pelanggan supaya tidak kabur

memilih merk yang lainnya.

c. Warna beras organik
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Warna beras organik haruslah tetap dijaga supaya kelihatan menarik, akan

tetapi juga harus memperhatikan kandungangizi berasnya. Beras yang

wamanya kristal karena polesan akan mengurangi gizi dan berasnya.

Sebaiknya dijaga agar beras organik tetap kasap (bertepung) supaya gizi-

gizinya tidak banyak yang hilang.

d. Harga beras organik

Faktor harga sangatlah diperhatikan oleh konsumen, perusahaan harus menjaga

harga beras organik dipasaran. Konsumen sangat sensitif dengan harga yang

ditawarkan, konsumen berusaha untuk memilih produk dengan harga murah

dan dengan kualitas yang baik. Maka perusahaan harus melakukan penetapan
harga yang tepat.

e. Ketersediaan takaran beras organik yang dijual sesuai dengan kebutuhan

pelanggan

Ketersediaan takaran beras organik yang dijual sesuai dengan kebutuhan

pelanggan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebab

biasanya konsumen membeli sebuah produk akan disesuaikan dengan uang
yang mereka miliki.

f. Dayatahan beras organik

Sesuatu yang tidak kalah penting untuk diperhatikan perusahaan yaitu daya

tahan beras organik yang dijual. Sebab apabila beras organik memiliki daya

tahannya hanya sebentar maka akan berpengaruh terhadap warna dan rasa

apabila sudah diolah menjadi nasi. Oleh karena itu perusahaan harus sangat

memperhatikan daya tahan dan beras organiknya dan tidak menggunakan

pengawet.
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g. Beras organik bersih dari kutu

Beras organik yang bersih dari kutu juga merupakan faktor yang diinginkan

oleh konsumen. Oleh karena itu proses produksinya harus diperhatikan dan

juga proses penyimpanan paska produksinya harus diperhatikan pula.

h. Kemudahan mendapatkan beras organik

Perusahaan harus menjaga agar produknya mudah ditemukan dipasaran.

Sehingga akan memudahkan konsumen untuk membeli produknya. Hal ini

dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memperluas jaringan distribusainya

dan melakukan distribusi yang tepat waktu.

i. Kemasan produk beras organik tidak mudah rusak

Kemasan beras organik haruslah memiliki kualitas yang baik sebab kemasan

beras organik banyak berpangaruh terhadap isinya. Apabila kemasan mudah

rusak bisa saja ada kutu yang masuk memakan beras. Hal tersebut juga akan

mempengaruhi rasa dan warna beras organik.

j. Tampilan kemasan beras organik yang menarik

Tampilan kemasan yang menarik juga harus diperhatikan perusahaan, dengan

desain dan peinilihan warna yang baik akan membuat produk memiliki nilai

lebih. Ini akan memungkinkan konsumen dengan mudah mengenai produk

meskipun dari jarak yang agak jauh dengan hanya melihat desain dan warna

kemasannya.

k. Adanya pelayanan terhadap keluhan konsumen

Adanya pelayanan terhadap keluhan konsumen juga menjadi prioritas

perusahaan sebab pelanggan akan lebih mudah memberikan kritik, saran dan

keluhan terhadap produk beras organik. Dari segi perusahaan juga mudah
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menerima informasi tentang keluhan konsumen sehingga perusahaan dapar

memperbaiki untuk lebih baik.

5.1.1.2 Importance Rating

Importance Rating atau tingkat kepentingan relatif yaitu nilai yang diperoleh

dari penilaian responden terhadap atribut kualitas layanan yang diharapkan dari

perusahaan. Pelanggan sebagai konsumen produk dari PD.PAL memiliki penilaian

terhadap kualitas produk dan pelanggan juga dapat menyampaikan

kepentingan/harapan yang mereka ingin. Dalam hal ini, penentuan tingkat kepentingan

relatif dibutuhkan untuk menunjukkan seberapa penting suatu atribut yang menjadi

kebutuhan pelanggan dan menjadi bahan pertimbangan pelanggan dalam

menggunakan produk dari PD.PAL sehingga pihak manajemen perusahaan dapat

mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut berdasarkan

kepentingan pelanggan. Dari tabel 4.8, terlihat bahwa nilai kepentingan relatif

berkisar antara 4,64 sampai 4,28. Atribut kebutuhan pelanggan yang memiliki nilai

kepentingan relatif terbesar harga dari beras organik sedangkan atribut kebutuhan

pelanggan yang memiliki nilai kepentingan relatif terkecil adalah beras organik bersih

dari kutu. Secara keseluruhan, nilai kebutuhan relatif dari seluruh atribut kebutuhan

pelanggan salingberdekatan.

5.1.1.3 Evaluasi Pembanding (Customer Competitive Evaluation)

Pada Tabel 4.9 menunjukkan perbandingan tingkat nilai kepuasan dari atribut

kebutuhan pelanggan antara kualitas beras organik dari PD PAL dengan kualitas beras

organik dari PB. Padi mulya. Secara keseluruhan, nilai kepuasan terhadap kualitas

beras organik dari PD PAL lebih unggul dibandingkan dengan nilai kepuasan kualitas
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beras organik dan PB. Padi mulya. Meskipun demikian ada 1 atribut kebutuhan

pelanggan dan beras organik dari PD PAL yang mempunyai nilai lebih rendah

dibanding dengan nilai kepuasan beras organik dari PB. Padi mulya yaitu harga beras

organik. Atribut-atnbut kebutuhan pelanggan yang memiliki nilai yang lebih rendah

dari pesaingnya hendaknya menjadi prioritas dalam perbaikan sedangkan atribut yang

memiliki nilai lebih tinggi agar tetap dipertahankan atau ditingkatkan bila

memungkinkan.

Dari tabel 4.9 diatas, maka dapat dibuat grafik evaluasi pembanding antara atribut

layanan dengan tingkat kepuasan pelanggan pada PD PAL dan PB. Padi mulya. Grafik

pembanding tersebut dapat dilihat pada gambar 5.1.
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4.0

j 3-0 *SHW*:%JHNi —Pelopor I
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123456789 10 11

Gambar 5.1 Grafik Evaluasi Pembanding

5.1.1.4 Menerjemahkan Kebutuhan Pelanggan (Customer Requirement) ke

Dalam Kebutuhan Teknis (Technical Requiremet)

Menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam kebutuhan teknis merupakan

langkah yang penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara spesifik.

Setiap keinginan pelanggan akan diterjemahkan ke dalam kebutuhan teknis yang

ditandakan dengan sifat atribut yang dapat diukur. Setiap keinginan pelanggan

minimal memiliki satu hubungan dengan keinginan teknis.
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Dari atribut kebutuhan pelanggan dapat di peroleh kebutuhan teknis sebagai
berikut:

1. Penetapan nama merk mudah diingat

2. Bahasa dan tulisan yang digunakan jelas

3. Proses produksi yang tepat (sesuai dengan prosedur produksi)

4. Golongan kualitas dari jenis beras organik yang ada

5. Efisiensi biaya produksi

6. Penetapan dan peraturan mengenai harga beras organik

7. Adanya beras organik yang dijual dengan takaran yang baru

8. Proses penyimpanan / pergudangan yang tepat

9. Bahan pembuat kemasan

10. Adanya jaminan ketersediaan bahan baku dari pemasok

11. Proses distribusi beras organik yang lancar

12. Jaringan distribusi (pelaku pasar) yang luas

13. Adanya layanan iklan beras organik dan pemasarannya

14. Desain dan warna kemasan yang menarik

15. Adanya informasi tambahan pada kemasan

16. Adanya webside untuk pemasaran dan pelayanan keluhan

17. Adanya kotak saran

18. Adanya layanan telepon / sms keluhan pelanggan
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5.1.1.5 Hubungan Antara Kebutuhan Pelanggan (Customer Requirement) Dengan

Kebutuhan Teknis (Technical Requirement)

Menurut Imam Djati (2005), hubungan antara kebutuhan pelanggan (Customer

Requirement) dengan kebutuhan teknis (Technical Requirement) dapat dinyatakan

dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Hubungan Kuat.

Maksudnya yaitu kebutuhan teknis memiliki korelasi yang kuat dalam

memenuhi kebutuhan pelanggan. Korelasi ini disimbolkan dengan 0 yang

memiliki nilai 9.

2. Hubungan Menengah.

Maksudnya adalah kebutuhan teknis memiliki korelasi yang sedang dalam

memenuhi kebutuhan pelanggan. Korelasi ini disimbolkan dengan Q yang

memiliki nilai 3.

3. Hubungan Lemah.

Maksudnya adalah Kebutuhan teknis memiliki korelasi yang lemah dalam

memenuhi kebutuhan pelanggan. korelasi ini disimbolkan dengan A yang

memiliki nilai 1

5.1.1.6 Penentuan Target Kebutuhan Teknis Arah Perbaikannya

Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menciptakan

produk atau jasa yang dapat melebihi harapan konsumen, agar konsumen dapat

merasakan kepuasan atas produk ataupun pelayanan yang diberikan.

Dalam melakukan perbaikan, perusahaan juga harus melihat arah perbaikan yang

seharusnya dilakukan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 5 jenis arah
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1 perbaikan yang dapat dilakukan, tergantung objek mana yang akan diperbaiki.

Kebutuhan teknis yang perlu diperbaiki yaitu:

1. Penetapan nama merk mudah diingat

1 Penetapan merk yang mudah dingat bertujuan agar merk beras oganik Pelopor

dari PD PAL dapat dikenal dengan mudah di masyarakat. Penetapan nama

merk ini memiliki target merk produk terdiri dan 1kata (singkat) dengan arah

L perbaikan C~\ .

2. Bahasa dan tulisan yang digunakan jelas

Penggunanan bahasa dan tulisan yang jelas sebenarnya sudah dilakukan oleh

PD. PAL dalam keterangan pada setiap kemasan produknya. Target dari

bahasa dan penulisan yang jelas adalah pemilihan bahasa dan tulisan yang

tepat dengan arah perbaikan <0.

3. Proses produksi yang tepat (sesuai dengan prosedur produksi)

Proses produksi yang tepat (sesuai dengan prosedur produksi) wajib dilakukan

oleh pegawai di PD.PAL untuk menjaga kualitas produk beras organiknya.

Proses produksi yang tepat (sesuai dengan prosedur produksi) memiliki target

Urut dan benar sesuai dengan prosedur produksi di perusahaan, dengan arah

perbaikan JL .

4. Golongan kualitas dari jenis beras organik yang ada

Golongan kualitas dari jenis beras organik yang ada memiliki target sesuai

dengan golongan kualitas beras organik, dengan arah perbaikan^ .
5. Efisiensi biaya produksi

Efisiensi biaya produksi mempunyai target meminimalkan biaya produksi,

dengan arah perbaikan,^ .

6. Penetapan dan peraturan mengenai harga beras organik

17

18
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Penetapan dan peraturan mengenai harga beras organik memiliki target

disesuaikan terhadap konsumennya apakah retailer atau konsumen langsung

untuk menjaga harga di pasaran, dengan arah perbaikan ^-Xj .

7. Adanya beras organik yang dijual dengan takaran yang baru

Adanya beras organik yang dijual dengan takaran yang baru memiliki target

takaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dengan arah perbaikan cz>

8. Proses penyimpanan/ pergudangan yang tepat

Proses penyimpanan / pergudangan yang tepat memiliki target sesuai dengan

aturan/ prosedur produksi, dengan arah perbaikar<£_> .

9. Bahan pembuat kemasan

Bahan pembuat kemasan memiliki target pemilihan bahan kemasan yang tepat,

dengan arah perbaikan (^> .

10. Adanyajaminan ketersediaan bahan baku dari pemasok

Adanya jaminan ketersediaan bahan baku dari pemasok memiliki target

memperluas kemitraan dengan para petani beras organik, dengan arah

perbaikan <_£^>.

11. Proses distribusi beras organik yang lancar

Proses distribusi beras organik yang lancar memiliki target tepat waktu

disetiap outlet penjual BO, dengan arah perbaikanc__>

12. Jaringan distribusi (pelaku pasar) yang luas

Jaringan distribusi (pelaku pasar) yang luas memiliki target Dapat menjangkau

semua wilayah indonesia, dengan arah perbaikan JL .

13. Adanya layanan iklan beras organik dan pemasarannya

Adanya layanan iklan beras organik dan pemasarannya memiliki target Untuk

promosi BO dengan arah perbaikanc-X).
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14. Desain dan warna kemasan yang menarik

Desain dan warna kemasan yang menarik memiliki target untuk promosi beras

organik dengan arah perbaikan <3>.

15. Adanya informasi tambahan pada kemasan

Adanya informasi tambahan pada kemasan memiliki target informasi diterima

oleh pelanggan dengan arah perbaikan,^.

16. Adanya webside untuk pemasaran dan pelayanan keluhan

Adanya webside untuk pemasaran dan pelayanan keluhan memiliki target

untuk promosi dan untuk mengetahui keluhan pelanggan dengan arah

perbaikan T .

17. Adanya kotak saran

Adanya kotak saran memiliki target memiliki target pengadaan dilakukan agar

mengetahui keluhan dari pelanggan dengan arah perbaikan T.

18. Adanya layanan telepon / sms keluhan pelanggan

Adanya layanan telepon / sms keluhan pelanggan memiliki target pengadaan

dilakukan agar mengetahui keluhan dari pelanggan dengan arah perbaikan,^.

5.1.1.7 Penentuan Nilai Kepentingan Absolut dan Nilai Kepentingan Relatif

Kebutuhan Teknis

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kebutuhan teknis itu

terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan absolute dan kepentingan relative.

Tingkat kepentingan ini menunjukkan prioritas kegiatan mana yang perlu dilakukan

terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai kepentingan absolut dan

kepentingan relatifdapat diketahui. Sehingga kebutuhan teknis yang mempunyai nilai

prioritas yangtinggi harus mendapat perhatian khusus untuk dilaksanakan.
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Urutan kebutuhan teknis diatas menjadikan rekomendasi untuk perusahaan

dalam meningkatkan kualitasnya. Bahan pembuat kemasan yang baik menjadi

prioritas utama yang harus dilakukan perbaikan karena dari atribut ini akan

mempengaruhi atribut kebutuhan pelanggan yang lain. Adanya beras organik yang

dijual dengan takaran yang baru menjadi prioritas yang terakhir untuk dilakukan

perbaikan. Karena satu atribut mempengaruhi atribut yang lain dalam kebutuhan

tekms diatas maka dari prioritas yang utama sampai prioritas yang terakhir akan

menjadi rekomendasi bagi perusahaan dalam melakukan perbaikan guna
meningkatkan kualitas layanannya.

5.1.1.8 Gap Analysis

Gap Analysis merupakan selisih antara skor harapan (kondisi ideal) dengan

skor kenyataan (kondisi awal) yang akan digunakan perusahaan untuk mengetahui

kondisi ideal yang seharusnya dilakukan dengan kondisi kenyataan yang ada sekarang.
Kebutuhan pelanggan yang memiliki nilai gap analysis yang besar berarti

memperoleh pnontas terlebih dahulu untuk dikembangkan. Penentuan nilai

gap/kesenjangan ini didapat dan membandingkan antara nilai tingkat kepuasan

pelanggan dengan nilai kepentingan/harapan pelanggan. Nilai gap/kesenjangan semua

can atribut bernilai negatif dan sesuai dengan metode yang ada maka nilai

gap/kesenjangan tersebut akan bernilai mutlak positif, sehingga nilai gap/kesenjangan

terbesar yaitu harga beras organik dan nilai gap/kesenjangan terkecil yaitu beras
organik bersih dari kutu.

5.1.1.9 Goal

Goal merupakan target yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk

meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
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pelanggan. Dalam penelitian ini ditetapkan nilai goal terbesar lima (5) yang

melambangkan tingkat kepuasan maksimal konsumen. Nilai ini berlaku untuk semua

atribut produk dan didapat juga berdasar pertimbangan perusahaan.

5.1.1.10 Sales Point

Sales point merupakan keinginan pelanggan yang berpengaruh pada daya

saing yang digunakan dalam pemasaran nantinya. Simbol yang digunakan pada sales

point yaitu dengan nilai tertentu yang besarnya lebih dari satu (1), misalnya 1,2.

Sedangkan yang bukan merupakan sales point memiliki nilai sama dengan 1. Dalam

penelitian ini ditetapkan sales point sebesar 1.2 karena atribut pelayanan yang ada

dianggap sebagai keinginan pelanggan yang berpengaruh pada daya saing dalam

pemasarannya. Produk yang memiliki karakteristik memenuhi kebutuhan pelanggan

tidak menjamin bahwa dapat mencapai tingginya nilai dalam titik penjualan. Untuk

alasan inilah mengapa data ini penting untuk diketahui. Seberapa kuat titik penjualan

tergantung pada bagaimana pelanggan membandingkan kompetisi dan seberapa

penting atribut tersebut bagi pelanggan agar produk melakukan pengecualian pada

atribut tersebut. Dalam proses pengisian sales point mungkin perusahaan tidak

mempunyai ide dalam menentukan desain atau bagaimana dapat memenuhi kebutuhan

pelanggan. Salah satu cara yang dapat membantu yaitu dengan memanfaatkan

kekuatan QFD pada penetapan goal atau tujuan secara agresif yang membawa

keuntungan kompetitif, dan kemudian menghubungkan nilai sales point pada goal

tersebut. Hal ini memungkinkan proses QFD mencatat apa bagian dari desain yang

membutuhkan pemikiran untuk merealisasikan keuntungan tersebut.
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5.1.1.11 Improvement Ratio

Improvement ratio didapat dan perbandingan antara goal dengan nilai kondisi

dimana perusahaan berada sekarang. Semakin besar nilai Improvement ratio, maka

semakm jauh pula atribut tersebut dari kepuasan maksimal. Dan pengolahan data

didapat bahwa atribut yang memperoleh nilai Improvement ratio terbesar adalah

kemudahan mendapatkan beras organik. Artinya pada kondisi saat ini atribut ini jauh

dari kepuasan yang diterima oleh pelanggan PD. PAL, sehingga perlu dilakukan

perbaikan agar dapat mencapai target dan dapat bersaing dengan pesaing. Sedangkan

atribut yang memiliki nilai Improvement ratio terkecil yaitu kemasan produk beras

organik tidak mudah rusak. Artinya dalam kondisi saat ini atribut ini sudah

mendapatkan kepuasan dan pelanggan PD.PAL sehingga tidak perlu mengalami
perbaikan.

5.1.1.12 Prioritas Berdasarkan Berat Bobot Baris (Raw Weight)

Pengambilan keputusan atnbut yang akan dikembangkan juga

mempertimbangkan bobot pada setiap target yang akan dicapai, serta berdasarkan

pada kondisi perusahaan, apakah alternatif tersebut mampu untuk dikembangkan oleh

perusahaan atau tidak. Berat bobot bans menunjukkan urutan prioritas kebutuhan

konsumen, dimana atribut yang mempunyai berat bobot bans yang besar berarti

memperoleh prioritas terlebih dahulu untuk dilakukan suatu tindakan guna

memperbaiki kualitas pelayanan d, Pantai Siung. Dalam hal ini dilakukan penilaian

untuk pengambilan tindakan yang diperiukan dengan kategori-kategori yang telah
dijelaskan sebelumnya.

a. Merk beras organik



96

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

b. Cita rasa beras organik

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

c. Warna beras organik

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

d. Harga beras organik

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL kalah dari PB.

Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan A, yaitu sehingga pihak PD.

PAL harus melakukan perbaikan agar dapat bersaing dengan PB. Padi Mulya.

e. Ketersediaan takaran beras organik yang dijual sesuai dengan kebutuhan

pelanggan

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

f. Daya tahan beras organik

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing,

g. Beras organik bersih dari kutu
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Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

h. Kemudahan mendapatkan beras organik

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

i. Kemasan produk beras organik tidak mudah rusak

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

j. Tampilan kemasan beras organik yang menarik

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

k. Adanya pelayanan terhadap keluhan konsumen

Karena ditinjau dari segi kepuasan pelanggan, produk PD. PAL sudah lebih

unggul dari PB. Padi Mulya, oleh karena itu diambil tindakan C, yaitu

kesempatan untuk bersaing.

5.1.2 Matrik Part Deployment

Dalam rumah kedua ini kebutuhan teknis yang terpilih untuk dikembangkan

pada rancangan yang lebih teknis yang disebut part kritis. Persyaratan teknis yang

diperoleh sebagai bans pada bagian kiri rumah, sedangkan kolom yang merupakan

bagian bawah atap rumah adalah identifikasi /?ar//komponen yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan teknis ini.
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Sebelum menentukan part kritis dibuat analisis konsep terlebih dahulu,

sedangkan kntena-kriteria yang merupakan rumusan rincian kebutuhan dari PD PAL,

yaitu :

1. Kebutuhan pelanggan dari QFD, berdasarkan House Of Quality (HOQ) pada nilai

bobot kolom (column weight) dan rangking prioritas yang akan diambil

perusahaan dan perusahaan dapat lakukan serta usahakan maka ditentukan faktor

teknis yang akan diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu :

a. Adanya website untuk pemasaran dan pelayanan keluhan

b. Penatapan dan peraturan mengenai harga beras organik

c. Desain dan warna kemasan yang menarik.

d. Proses distribusi beras organik yang lancar

e. Jaringan distribusi (pelaku pasar) yang luas

2. Kebutuhan dari sisi pelayanan dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan, yaitu :

a. Harga beras organik yang masih dirasa mahal

b. Masih kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh PD PAL

c. Proses produksi yang masih belum efisien

3. Kebutuhan akan karakteristik umum PD PAL yang dibutuhkan oleh pelanggan

dilihat dari tingkat kepentingan pelanggan adalah :

a. Harga beras organik sesuai yang diinginkan konsumen

b. Ketepatan proses pergudangan

c. Desain dan warna kemasan yang bagus

d. Pemberian infonnasi tambahan pada kemasan (informasi gizi dan Peringatan

jangan memakai ganco untuk produk ukuran 25kg)

e. Proses produksi sesuai dengan prosedur

f. Penggolongan kualitas beras organik yang ada
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Dalam rincian kebutuhan tersebut, masih harus dipilih lagi kebutuhan yang

penting dan berhubungan dengan pelanggan dan pihak PD PAL mampu

mengusahakannya.

Dalam gambar 4.4, Fault Tree Analysis terdapat 5 kebutuhan teknis yang

memerlukan perhatian. Dari kebutuhan teknis yang diolah dalam Fault Tree Analysis

maka akan dibuat part depaloyment (gambar 4.5) yang didalamnya terdapat critical

part requirement sebagai solusi dari kebutuhan teknis yang ditingkatkan dan target

sebagai tujuan dari solusi pada critical part requirement. Dan gambar 4.5 matrik part

deployment maka diambil kebutuhan teknis yang akan dikembangkan dan

memerlukan perhatian perusahaanyaitu :

1. Adanya website untuk pemasaran dan pelayanan keluhan

Pada kebutuhan teknis ini terdapat elemen penting yang diperkirakan

dapat menyebabkan ketidaksesuaian target dengan technical requirement yaitu

pembuatan model dan database yang dibutuhkan. Apabila terdapat website

untuk pemasaran dan pelayanan maka akan memudahkan pihak perusahaan

untuk melakukan promosi produknya kepada konsumennya. Maka perlu

dilakukan usulan pembuatan website.

2. Penatapan dan peraturan mengenai harga beras organik

Terdapat elemen penting yang diperkirakan dapat menyebabkan

ketidaksesuaian target dengan technical requirement yaitu membuat aturan

harga mengenai beras organik. Penetapan harga suatu produk yang sesuai

sangatlah penting agar harga dapat terjangkau oleh semua konsumen.

3. Desain dan warna kemasan yang menarik.
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Terdapat 2 elemen penting yang diperkirakan dapat menyebabkan

ketidaksesuaian target dengan technical requirement yaitu pembuatan desain

yang baik dengan pewarnaan yang menarik pula dan penetapan letak informasi

tambahan yang sesuai. Segi desain sangatlah perlu diperhatikan sebab desain

dan warna yang baik akan memudahkan pelanngan atau konsumen hafal

dengan suatu produk. Maka solusi yang perlu diambil yaitu pembuatan desain

kemasan yang menarik.

4. Proses distribusi beras organik yang lancar

Terdapat 3 elemen penting yang diperkirakan dapat menyebabkan

ketidaksesuaian target dengan technical requirement yaitu Menyiapkan armada

transportasi yang memadai, Adanya sopir yang berpengalaman dan tepat

waktu, dan Ketersediaannya bahan baku produksi. Maka solusi yang perlu

dibangu yaitu pengiriman beras organik yang tepat waktu.

5. Jaringan distribusi (pelaku pasar) yang luas

Terdapat elemen penting yang diperkirakan dapat menyebabkan

ketidaksesuaian target dengan technical requirement yaitu Menetapkan daerah

pemasaran baru. Maka solusinya yaitu menjalin kerjasama dengan swalayan

dan outlet-outlet beras, serta membuka cabang di daerah lain.

5.2 Analisis SWOT

Berdasarkan Tabel 4.21, maka untuk meningkatkan pemasaran beras organik

dapat disusun strategi sebagai berikut sebagai masukan kepada PD. Pelopor Alam

Lestari:

1. Meningkatkan pemasaran dengan memanfaatkan adanya budaya back to

nature dengan pemanfaatan kemajuan teknologi seperti internet.
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Konsumen membeli suatu barang dan jasa bertujuan untuk memenuhi

kebutuhannya. Demikian pula konsumen beras organik di Kabupaten Sragen

membeli beras organik dengan alasan yaitu memenuhi kebutuhan dan

pertimbangan faktor kesehatan. Adanya kecenderungan back to nature

mendorong seseorang untuk mengkonsumsi makanan bebas pengaruh pupuk

dan pestisida kimia buatan pabrik. Konsumen menyadari bahwa

mengkonsumsi beras organik berguna baik bagi kesehatan. Dari segi harga

memang mahal dibanding dengan beras anorganik, akan tetapi karena alasan

faktor kesehatan maka konsumen memilih beras organik. Dibanding dengan

beras anorganik, beras organik memiliki keunggulan diantaranya beras organik

memiliki rasa yang lebih pulen, lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Oleh

karena itu maka perlu melakukan peningkatan pemasaran dengan

memanfaatkan adanya budaya back to nature dengan pemanfaatan kemajuan

teknologi seperti internet.

2. Menjalin kerjasama dengan outlet-outlet penjual beras.

Saat ini kerjasama yang telah dilakukan Oleh PD. PAL antara lain

dengan toko-toko, supermarket di kota Sragen dan Solo dalam penjualan beras

organik, seperti Toko Roti Pojok, Goro Asalam, Koperasi, Mini Market dan

Iain-lain. Kerjasama dengan Koperasi-Koperasi di kalangan dinas, BUMD

Kabupaten Sragen. Untuk meningkatkan pemasaran produknya maka perlu

perlu dilakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan / perseorangan yang

telah mempunyai pasar sendiri terutama di luar daerah kabupaten Sragen.

Untuk pasar non lokal, PD. PAL telah berusaha memasuki pasar-pasar di kota

besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali dan Semarang

serta beberapa kota di Sumatra dan Kalimantan.
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3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi beras

organik.

Peningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan

kesehatan dengan mengkonsumsi beras organik perlu ditingkatkan lagi oleh

perusahaan karena apabila kesadaran masyarakat meningkat maka akan

mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi beras organik. Tindakan yang

dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan menggunakan brosur-

brosur atau pamflet serta dapat juga di iklankan melalui radio atau televisi

lokal maupun nasional. Beras organik adalah beras bebas pestisida kimia dan

bagus untuk dikonsumsi oleh penderita autis, dan untuk konsumsi sehari-hari.

Beras organik kadar gulanya rendah sehingga juga dapat dikonsumsi oleh

penderita diabetes melitus, dan kolesterol.

4. Meningkatkan efisiensi produksi perusahaan dengan penerapan teknologi yang

ada.

Kemajuan teknologi diberbagai bidang akan sangat membantu dari segi

produksi maupun pemasaran. Dari segi produksi mulai dari pengeringan

sampai dengan pengepakan dapat menggunakan mesin sehingga proses

produksi akan lebih cepat. Selain itu teknologi canggih tersebut dapat

dijalankan hanya dengan beberapa operator saja dan akan lebih menghemat

waktu produksi sehingga tidak akan terjadi penumpukan bahan baku. Karena

apabila terjadi penumpukan bahan bahan baku akan menambah biaya produksi

lagi seperti biaya simpan dan kerusakan bahan baku karena padi apabila masih

basah dan dalam keadaan lembab mudah tumbuh atau berkecambah. Dari segi

pemasaran, perusahaan dapat mengiklankan produk di internet, radio, bahkan

televisi.



5. Meningkatkan efisiensi biaya produksi agar harga beras organik dapat di

jangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi agar harga beras organik

dapat di jangkau oleh semua lapisan masyarakat maka ada beberapa hal yang

harus dilakukan perusahaan antara lain dengan pengawasan internal keuangan

mulai dari proses awal produksi hingga proses distribusi dan penjualannya.

Selain melakukan efisiensi juga perlu melakukan penetapan harga yang baru

supaya semua kalangan dapat menikmati beras organik dengan harga yang

murah.

6. Menjaga kualitas produk mulai dan melakukan pengawasan petani binaan PD.

PAL dari mulai pengolahan lahan, penanaman benih, pemupukan sampai

dengan panen.

Untuk menjaga kualitas beras organik produksinya, perusahaan harus

melakukan pengawasan ketat mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman

benih, pemupukan sampai dengan pemanenan padi. Semua proses tersebut

turut melibatkan tenaga ahli organik perusahaan. Hal tersebut dilakukan

supaya padi yang dihasilkan benar-benar berkualitas sehingga akan menjadi

beras organik yang berkualitas pula.

7. Memperluas jaringan pemasaran beras organik untuk memperluas pangsa

pasar agar unggul dari pesaing-pesaing yang baru.

Untuk memperluas jaringan pemasaran beras organik guna memperluas

pangsa pasar dan supaya lebih unggul dari pesaing-pesaing yang baru yang

dapat dilkukan oleh perusahaan antara lain adalah mengikuti beberapa kegiatan

yang dapat mendukung link-link dan jaringan pemasaran beras, seperti pasar

lelang komoditas agro di Semarang yang diadakan oleh Disperindag
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Semarang, pameran-pameran, Sponsorship dan lain-lain. Serta dengan

pembuatan toko/agen beras di luar kota sebagai agen/suplier resmi beras

pelopor.

8. Membuka peluang kerjasama kepada investor yang tertarik dengan berbisnis

beras organik.

Membuka peluang kerjasama kepada investor yang tertarik dengan

berbisnis beras organic dilakukan untuk penambahan modal perusahaan.

Modal tersebut akan dipergunakan untuk perluasan penggunaan lahan

pertanian beras organik, biaya pengolahan dan perawatan padi, pembelian

beras dari petani, dan sarana promosi atau iklan.

/




