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5.1 Analisis Segmentasi

Segmentasi berdasarkan variabel demografi dengan analisis klaster pada

bab sebelumnya terbentuk 3 klaster, berdasarkan variabel gaya hidup juga

terbentuk 3 klaster, berdasarkan geografi (alamat tempat tinggal) terbentuk 2

klaster dan berdasarkan status pengguna (jumlah pembelian) terbentuk 3 klaster.

5.1.1 Segmentasi Berdasarkan Demografi

1. Segmen I

Segmen I berjumlah 37 orang konsumen yang memiliki komposisi jenis

kelamin terbanyak adalah laki-laki, rentang usia terbanyak antara 20-25

tahun, dengan pendidikan terbanyak adalah SMA/Sederajat. Pekerjaan

terbanyak dalam segmen ini adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa dengan

pendapatan Rp500.000 sampai Rp1.000.000 dan status dalam keluarga

adalah sebagai anak. Berdasarkan ciri-cirinya maka segmen ini diberi

nama segmen “Mahasiswa”

2. Segmen II

Segmen II berjumlah 36 orang konsumen yang memiliki komposisi jenis

kelamin terbanyak adalah perempuan, rentang usia terbanyak dibawah 20

tahun, dengan pendidikan terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD). Pekerjaan

terbanyak dalam segmen ini adalah sebagai pelajar dengan pendapatan

kurang dari Rp500.000 atau belum punya penghasilan dan status dalam

keluarga adalah sebagai anak. Berdasarkan ciri-cirinya maka segmen ini

diberi nama segmen “Anak-anak”.

3. Segmen III

Segmen III berjumlah 17 orang konsumen yang memiliki komposisi jenis

kelamin terbanyak adalah laki-laki, rentang usia terbanyak antara 26-30

tahun, dengan pendidikan terbanyak adalah SMA/Sederajat. Pekerjaan

terbanyak dalam segmen ini adalah sebagai wiraswasta dengan pendapatan
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sebesar Rp1.000.000-Rp3.000.000 dan status dalam keluarga adalah

sebagai ayah. Berdasarkan ciri-cirinya maka segmen ini diberi nama

segmen “Dewasa Berkeluarga”.

5.1.2 Segmentasi Berdasarkan Gaya Hidup

1. Segmen I

Segmen I berjumlah 4 orang konsumen. Gaya hidup responden dalam

segmen ini menyukai produk yang unik dan kreatif, lebih memilih produk

yang berkualitas rendah dengan harga yang lebih murah, menyukai sesuatu

yang bersifat modern, sangat sering keluar bersama keluarga, sangat sering

membawakan oleh-oleh untuk keluarga, dan sangat suka berbelanja di

gerai-gerai ritel (minimarket, supermarket, hypermarket, dll) di manapun.

2. Segmen II

Segmen II berjumlah 30 orang konsumen. Gaya hidup responden dalam

segmen ini menyukai produk yang unik dan kreatif dan suka mencoba

sesuatu yang baru.

3. Segmen III

Segmen III berjumlah 56 orang konsumen. Gaya hidup responden dalam

segmen ini menyukai produk yang unik dan kreatif, lebih memilih produk

yang berkualitas baik walaupun dengan harga yang lebih mahal, suka

mencoba sesuatu yang baru, menyukai sesuatu yang bersifat modern,

sering keluar bersama keluarga, sering membawakan oleh-oleh untuk

keluarga, suka berbelanja di gerai-gerai ritel (minimarket, supermarket,

hypermarket, dll) di manapun dan suka ke cafe/ resto-resto.

5.1.3 Segmentasi Berdasarkan Geografi

1. Segmen I

Segmen I adalah kelompok konsumen yang berada di wilayah dalam Kec.

Marpoyan Damai yang berjumlah 63 orang.
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2. Segmen II

Segmen II adalah kelompok konsumen yang berada di luar wilayah Kec.

Marpoyan Damai dan berjumlah 27 orang.

5.1.4 Segmentasi Berdasarkan Status Pengguna

Status pengguna konsumen dikelompokkan berdasarkan frekuensi

pembeliannya dalam jangka waktu 3 bulan. Berdasarkan status pengguna

terbentuk 3 segmen yaitu:

1. Segmen I

Segmen I berjumlah 41 orang konsumen dengan frekuensi pembelian

berkali-kali, segmen ini bisa diberi nama segmen “Pengguna Reguler”.

2. Segmen II

Segmen II berjumlah 10 orang dengan frekuensi pembelian sebanyak 4-5

kali, segmen ini bisa diberi nama segmen “Pengguna Potensial”.

3. Segmen III

Segmen III berjumlah 39 orang dengan frekuensi pembelian sebanyak 2-3

kali, segmen ini bisa diberi nama segmen “Pengguna baru”.

5.2 Analisis Targeting

Kotler dalam Manajemen Pemasaran menyatakan bahwa dalam

mengevaluasi segmen pasar berbeda, harus memperhatikan empat faktor yaitu:

responsive, potensi penjualan, pertumbuhan memadai dan  jangkauan media.

Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program-program pemasaran

yang dikembangkan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar

sasaran, semakin besar nilainya. Pertumbuhan pasar harus memadai, pasar tidak

dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya

meluncur dengan pesat dan mencapai titik pendewasaannya. Jangkauan media,

pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media

untuk mempromosikan dan memperkenalkan pasarnya. Berdasarkan empat

kriteria tersebut maka ditetapkan target pasar potensial usaha Royal Pizza untuk

segmentasi berdasarkan demografi, gaya hidup, status pengguna dan geografi.
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5.2.1 Targeting Berdasarkan Segmentasi Demografi

Segmentasi berdasarkan demografi konsumen dihasilkan 3 segmen. Di

atara ketiga segmen tersebut yang ditetapkan sebagai target pasar adalah segmen I

atau segmen Mahasiswa. Penetapan segmen ini didasarkan pada empat kriteria

pemilihan pasar potensial yang telah dijelaskan di atas, yaitu responsive terhadap

produk dan program-program pemasaran yang dikembangkan, potensi penjualan

yang luas dengan pangsa pasar yang besar yaitu segmen mahasiswa sebesar 41%

dari total responden. Selain itu pertumbuhan segmen yang memadai dan bisa

dijangkau dengan media pemasaran yang dimiliki perusahaan. Karakteristik

segmen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Karakteristik Target Pasar Berdasarkan Demografi Konsumen

Karakteristik

Jenis Kelamin Laki-laki

Umur 20-25 Tahun

Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat

Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa

Pendapatan Rp500.000-Rp1.000.000

Status dalam Keluarga Anak

5.2.2 Targeting Berdasarkan Segmentasi Gaya Hidup

Segmentasi berdasarkan gaya hidup konsumen dihasilkan 3 segmen.

Diantara 3 segmen tersebut yang ditetapkan sebagai target pasar potensial adalah

segmen III. Penetapan segmen ini didasarkan pada empat kriteria pemilihan pasar

potensial yang telah dijelaskan di atas, yaitu responsive terhadap produk dan

program-program pemasaran yang dikembangkan, potensi penjualan yang luas

dengan pangsa pasar yang besar yaitu sebesar 62% dari total responden. Selain itu

pertumbuhan segmen yang memadai dan  bisa dijangkau dengan media pemasaran

yang dimiliki perusahaan. Karakteristik konsumen dalam segmen ini yaitu:

 Menyukai produk yang unik dan kreatif

 Lebih memilih produk yang berkualitas baik walaupun dengan harga yang

lebih mahal.

 Suka mencoba sesuatu yang baru.
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 Menyukai sesuatu yang bersifat modern.

 Sering keluar bersama keluarga.

 Sering membawakan oleh-oleh untuk keluarga

 Suka berbelanja di gerai-gerai ritel (minimarket, supermarket,

hypermarket, dll) di manapun.

 Suka ke cafe/ resto-resto.

5.2.3 Targeting Berdasarkan Segmentasi Geografi

Segmentasi berdasarkan wilayah geografi konsumen dihasilkan 2 segmen.

Diantara 2 segmen tersebut yang ditetapkan sebagai target pasar potensial adalah

segmen I. Penetapan segmen ini didasarkan pada empat kriteria pemilihan pasar

potensial yang telah dijelaskan di atas, yaitu responsive terhadap produk dan

program-program pemasaran yang dikembangkan, potensi penjualan yang luas

dengan pangsa pasar yang besar yaitu sebesar 70% dari total responden. Selain itu

pertumbuhan segmen yang memadai dan  bisa dijangkau dengan media pemasaran

yang dimiliki perusahaan. Karakteristik konsumen dalam segmen ini yaitu alamat

tempat tinggalnya berada di dalam wilayah Kec. Marpoya Damai.

5.2.4 Targeting Berdasarkan Segmentasi Status Pengguna

Segmentasi berdasarkan status pengguna konsumen dihasilkan 3 segmen.

Diantara 3 segmen tersebut yang ditetapkan sebagai target pasar adalah segmen III

atau segmen Pengguna Reguler. Penetapan segmen ini didasarkan pada empat

kriteria pemilihan pasar potensial yang telah dijelaskan di atas, yaitu responsive

terhadap produk dan program-program pemasaran yang dikembangkan, potensi

penjualan yang luas dengan pangsa pasar yang besar yaitu sebesar 45% dari total

responden. Selain itu pertumbuhan segmen yang memadai dan  bisa dijangkau

dengan media pemasaran yang dimiliki perusahaan. Karakteristik konsumen

dalam segmen ini yaitu merupakan konsumen yang menjadi pelanggan tetap dan

sudah berkali-kali membeli produk Royal Pizza.
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5.3 Analisis Positioning

Penentuan posisi dilakukan menurut atribut produk, yaitu dilakukan

dengan menonjolkan atribut (ciri-ciri) produk yang menjadi kekuatan dari produk

Royal Pizza. Penetapan posisi berdasarkan ciri-ciri yaitu dengan jalan

mengasosiasikan suatu atribut tertentu, ciri, karakteristik khusus atau dengan

manfaat bagi pelanggan. Pemilihan atribut yang akan dijadikan dasar positioning

ditentukan dari penilaian konsumen terhadap produk Royal Pizza yang diketahui

dari hasil penyebaran kuesioner.

Penilaian konsumen untuk variabel produk terdiri dari kualitas rasa,

kesesuaian rasa dengan selera dan desain kemasan. Untuk kualitas rasa produk

sebanyak 51,1% responden menyatakan sangat setuju bahwa kualitas rasa produk

Royal Pizza memuaskan dan 46,7% responden menyatakan setuju. Untuk

kesesuaian rasa dengan selera konsumen diketahui sebanyak 66.7% responden

menyatakan sangat setuju bahwa mereka menyukai produk Royal Pizza karena

sesuai dengan selera, dan sebanyak 30 orang atau 33.3% responden menyatakan

setuju. Sedangkan untuk desain kemasan diketahui bahwa 40% responden

menyatakan setuju bahwa desain kemasan kotak Royal Pizza menarik, dan 48,9%

menyatakan sangat setuju.

Penilaian konsumen untuk variabel harga terdiri dari harga produk Royal

Pizza yang murah dan harga yang sesuai dengan kualitas produk. Untuk

pernyataan harga murah, sebanyak 40% responden menyatakan setuju bahwa

harga produk Royal Pizza murah dan terjangkau, dan 60% responden menyatakan

sangat setuju. Sedangkan untuk pernyataan harga sesuai dengan kualitas produk,

sebanyak 66,7% responden menyatakan setuju bahwa harga produk Royal Pizza

sesuai dengan kualitas produk, dan 17,8% menyatakan sangat setuju.

Positioning usaha Royal Pizza berdasarkan keunggulan atribut produk

diatas dapat dirancang sebagai berikut:

 Rasa pizza yang lezat dan sesuai dengan selera orang Indonesia

 Tampilan kemasan kotak Royal Pizza yang menarik, sehingga cocok untuk

oleh-oleh, hal ini sesuai dengan gaya hidup target pasar Royal Pizza yaitu

mengutamakan keluarga dan sering membawakan oleh-oleh untuk mereka.
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 Harga produk Royal Pizza yang murah dan terjangkau bagi semua

kalangan, terutama yang menjadi target pasar Royal Pizza.

Untuk memudahkan penyampaian pesan positioning usaha Royal Pizza ini

maka bisa digambarkan melalui beberapa slogan yaitu:

 Royal Pizza, Rasa berkualitas Harga Bersahabat

 Royal Pizza, Pizzanya Orang Indonesia

 Royal Pizza Oleh-oleh Spesial Untuk Teman dan Keluarga

5.4 Analisis Korelasi Bauran Pemasaran

Sebelum melakukan perancangan bauran pemasaran 7P maka terlebih

dahulu dilakukan analisis korelasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan

dalam menentukan prioritas perancangan antara 7 elemen bauran pemasaran.

Setelah dilakukan uji korelasi menggunakan korelasi product moment dari Karl

Pearson, maka diketahui nilai koefisien korelasi dan tingkat hubungan masing-

masing variabel bauran pemasaran dengan keputusan pembelian konsumen yang

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Korelasi Variabel Bauran Pemasaran 7P Dengan Variabel Keputusan Pembelian

Variabel Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan
Product (X1) 0.885 Sangat Kuat

Price (X2) 0.785 Kuat

Promotion (X3) 0.468 Sedang

Place (X4) 0.214 Sangat Rendah

People (X5) 0.187 Sangat Rendah

Process (X6) 0.420 Sedang

Physical Evidence (X7) 0.140 Sangat Rendah

Dari tabel di atas terlihat tingkat hubungan atau pengaruh dari masing-

masing variabel bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen

Royal Pizza. Nilai koefisien korelasi meyatakan seberapa besar variabel bauran

pemasaran tersebut berpengaruh terrhadap keputusan pembelian konsumen.

Variabel yang paling erat hubungannya dengan keputusan pembelian

konsumen adalah variabel Product (X1) dengan nilai koefisien korelasi 0.885.
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Artinya, variabel Product (X1) mempunyai hubungan sangat kuat terhadap

keputusan pembelian konsumen Royal Pizza melebihi variabel lainnya. Artinya,

dalam melakukan pembelian produk Royal Pizza, hal pertama yang menjadi

pertimbangan konsumen adalah bagaimana produk yang dijual tersebut, baik itu

dari kualitas rasa, tampilan, keragaman menu, kebersihan produk, dan lain-lain.

Untuk itu perancangan strategi bauran pemasaran yang pertama kali perlu

dilakukan adalah perancangan strategi produk.

Variabel bauran pemasaran yang memiliki pengaruh terbesar kedua setelah

produk adalah variabel Price (X2). Price atau harga memiliki tingkat pengaruh

yang kuat terhadap keputusan pembelian konsumen, dengan nilai koefisien

korelasinya sebesar 0.785. Artinya, dalam melakukan pembelian produk Royal

Pizza, hal kedua setelah variabel produk, yang menjadi pertimbangan konsumen

adalah bagaimana harga jual produk tersebut, apakah harganya murah dan

terjangkau bagi konsumen, apakah harga sesuai dengan kualitas produk,

bagaimana harganya dibandingkan harga pesaing, dan lain-lain. Oleh karena itu,

perancangan strategi bauran pemasaran yang dilakukan setelah produk adalah

perancangan strategi harga.

Promotion (X3) adalah variabel bauran pemasaran yang memiliki

pengaruh terbesar ketiga. Dengan nilai koefisien korelasi 0.468, variabel promosi

memiliki tingkat pengaruh yang sedang terhadap keputusan pembelian konsumen

Royal Pizza. Artinya, kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan cukup

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu

perlu dilakukan perancangan strategi promosi yang tepat sesuai dengan target

konsumen Royal Pizza.

Variabel bauran pemasaran keempat yang berpengaruh terhadap keputusan

pembelian adalah  variabel Process (X6) dengan nilai korelasi sebesar 0,420.

Variabel proses memiliki tingkat hubungan sedang terhadap keputusan pembelian

konsumen. Indikator dalam variabel proses yang diperhatikan konsumen adalah

lamanya proses pembuatan, penyajian maupun pelayanan yang diberikan oleh

usaha Royal Pizza. Artinya, kecepatan dalam proses pelayanan cukup menjadi

pertimbangan bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian produk
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Royal Pizza. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan perancangan strategi

dalam proses pelayanan agar bisa meningkatkan kepuasan konsumen.

Variabel Place (X4), People (X5), dan Physical Evidence (X7) merupakan

variabel yang memiliki tingkat hubungan atau pengaruh yang sangat rendah

bahkan hampir tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen,

dengan nilai korelasi masing-masing yaitu 0.214, 0.187 dan 0.140. Artinya,

dalam menentukan keputusan pembelian, konsumen tidak begitu

mempertimbangkan faktor lokasi atau tempat, orang atau karyawan dan bentuk

fisik atau fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan

perancangan strategi bauran pemasaran usaha Royal Pizza, untuk variabel Place,

People, dan Physical Evidence tidak perlu dilakukan.

5.5 Perancangan Strategi Bauran Pemasaran

Setelah dilakukan analisis segmentasi, targeting, dan positioning usaha

Royal Pizza, maka selajutnya dilakukan perancangan strategi bauran pemasaran

yang meliputi perancangan strategi produk, harga, promosi dan proses.

5.5.1 Product (Produk)

Strategi produk yang bisa dilakukan terdiri dari penambahan variasi

bentuk, penambahan variasi menu, dan variasi rasa.

1. Variasi Bentuk Produk Pizza

Pizza yang pada umumnya berbentuk bulat bisa dikreasikan menjadi

bentuk lain yang lebih menarik. Salah satu bentuk yang bisa dibuat

adalah bentuk love dan persegi. Penambahan variasi bentuk produk ini

didasarkan pada gaya hidup target pasar Royal Pizza yang menyukai

produk yang unik dan kreatif, dan suka mencoba sesuatu yang baru.

Dengan adanya bentuk produk yang unik ini diharapkan bisa

meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk Royal Pizza.

2. Variasi Rasa

Penambahan variasi rasa disini maksudnya adalah rasa saos sambal pizza

yang digunakan, saat ini saos pizza yang digunakan cenderung terasa
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lebih pedas. Berdasarkan target pasar dilihat dari demografi konsumen

terdiri dari dua kelompok besar yaitu anak-anak dan remaja.

Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak pada umumnya cenderung

tidak suka dengan makanan yang pedas. Oleh karena itu dilakukan

penambahan rasa saos pizza yaitu saos pedas manis (dengan rasa

manisnya lebih kuat). Jadi konsumen bisa memilih antara saos pizza

yang lebih manis atau yang lebih pedas.

3. Variasi Menu

Menu yang disediakan Royal Pizza saat ini masih cukup simpel dan

sederhana, Penambahan variasi menu ini didasarkan pada gaya hidup

target pasar Royal Pizza yang menyukai produk yang unik dan kreatif,

dan suka mencoba sesuatu yang baru. Dengan adanya beragam menu

yang tersedia, diharapkan bisa menciptakan rasa penasaran konsumen

dan minat beli untuk mencoba berbagai menu tersebut, selain itu

penambahan variasi menu ini juga dilakukan untuk perancangan strategi

harga. Perbandingan daftar menu lama dengan daftar menu baru dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Daftar Menu Lama dan Menu Baru Royal Pizza
No Menu Lama No Menu Baru
1 Pizza Ayam 1 Pizza Sosis
2 Pizza Udang 2 Pizza Ayam
3 Pizza Vegetarian 3 Pizza Udang
4 Pizza Daging 4 Pizza Ayam Sosis
5 Pizza Spesial 5 Pizza Daging

6 Pizza Daging Sosis
7 Pizza Sosis, Ayam, Daging
8 Pizza Spesial

5.5.2 Price (Harga)

Harga merupakan sesuatu yang sangat sensitif, dengan adanya perubahan

harga, baik itu kenaikan ataupun penurunan harga bisa jadi akan sangat

berpengaruh pada penjualan suatu produk. Meskipun para konsumen menyatakan

bahwa harga produk Royal Pizza sudah murah, tetapi dalam menghadapi
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persaingan yang semakin ketat, maka pihak usaha Royal Pizza harus selalu bisa

menawarkan produk dengan harga lebih murah, sesuai kebutuhan dan kemampuan

konsumen. Karena berdasarkan target pasar Royal Pizza adalah golongan

menengah ke bawah dan mempunyai gaya hidup yang cenderung lebih memilih

produk dengan harga murah. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi perancangan

harga yang tepat, karena dengan adanya penurunan harga bukan berarti juga

adanya penurunan kualitas produk. Oleh karena itu strategi penurunan harga yang

dilakukan adalah dengan menghadirkan menu-menu baru yang juga akan

menghadirkan harga baru yang lebih murah. Perubahan menu dan harga tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Daftar Menu dan Harga Lama
Menu Harga

Pizza Ayam Rp 13,000
Pizza Udang Rp 13,000
Pizza Vegetarian Rp 13,000
Pizza Daging Rp 15,000
Pizza Spesial Rp 20,000

Tabel 5.5 Daftar Menu dan Harga Baru
Menu Harga

Pizza Sosis Rp 10,000
Pizza Ayam Rp 12,000
Pizza Ayam Sosis Rp 13,000
Pizza Udang Rp 13,000
Pizza Daging Rp 14,000
Pizza Daging Sosis Rp 15,000
Pizza Sosis, Ayam, Daging Rp 18,000
Pizza Spesial Rp 20,000

Dari perubahan menu dan harga ini, terdapat penurunan harga produk

Royal Pizza yang cukup signifikan, sebelumnya harga paling rendah adalah

Rp13.000 sekarang menjadi Rp10.000. Pizza ayam yang sebelumnya Rp13.000

sekarang menjadi Rp12.000 begitu juga dengan pizza daging yang sebelumnya

Rp15.000 sekarang turun menjadi Rp14.000, selain itu juga adanya penambahan

menu baru seperti pizza sosis, ayam sosis, daging sosis dan pizza sosis ayam

daging.
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5.5.3 Promotion (Promosi)

Kotler dan Amstrong (2004) dalam bukunya “Dasar-Dasar Pemasaran”

menyatakan terdapat 5 alat bauran promosi yang bisa digunakan yaitu periklanan,

pemasaran langsung, promosi penjualan, penjualan perorangan, dan hubungan

masyarakat. Diantara 5 alat bauran pemasaran tersebut yang sesuai dan cocok

dilakukan untuk meningkatkan penjualan pada usaha Royal Pizza adalah

periklanan dan promosi penjualan.

1. Periklanan

Mengingat keterbatasan dana yang disediakan oleh usaha Royal Pizza

untuk kegiatan promosi, maka dalam melakukan periklanan ini digunakan

media kreatif yang tidak memerlukan biaya besar. Periklanan yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Iklan Menggunakan Media Online

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang semakin pesat

terlebih dikalangan anak-anak muda yang merupakan target pasar

usaha Royal Pizza, bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk

menginformasikan produk Royal Pizza. Teknologi informasi yang kita

kenal dengan internet akan mempermudah dalam memperkenalkan

produk Royal Pizza kepada bayak orang dengan waktu yang singkat.

Promosi lewat media online yang akan dilakukan yaitu menggunakan

jejaring sosial facebook, twitter, dan website Royal Pizza. Periklanan

melalui facebook dan twitter dilakukan dengan membuat fans page

Royal Pizza yang berisi informasi tentang produk-produk, harga,

alamat dan kegiatan-kegiatan promosi usaha Royal Pizza.

b. Iklan Menggunakan Brosur dan Spanduk

Iklan menggunakan brosur merupakan salah satu cara yang cukup

ampuh untuk bisa meningkatkan penjualan. Ada beberapa jenis brosur

yang akan dibuat yaitu:

1) Brosur merah

Brosur warna merah berisi informasi tentang nama usaha atau merk

Royal Pizza beserta logo, slogan, gambar pizza, daftar menu
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beserta harga produk, nomor layanan delivery dan informasi

mengenai alamat gerai. Brosur merah ini lebih bersifat umum dan

bisa disebarkan setiap waktu.

2) Brosur Kuning

Brosur kuning merupakan brosur khusus yang berisi informasi

tentang program promosi yang diadakan oleh Royal Pizza seperti

adanya diskon atau potongan harga untuk pembelian dan waktu

tertentu. Brosur ini hanya disebarkan pada waktu tertentu, yaitu

pada waktu kegiatan promosi penjualan diadakan.

3) Brosur Biru

Brosur biru memuat informasi berupa ajakan kepada konsumen

untuk bergabung bersama komunitas konsumen Royal Pizza yang

diberi nama Royal Community (RC). Dalam brosur ini dijelaskan

keuntungan yang bisa didapatkan oleh konsumen jika bergabung

dengan Royal Community (RC) diantaranya yaitu akan ada dua

orang setiap minggunya yang mendapatkan pizza gratis, selain itu

konsumen akan mendapatkan informasi mengenai program

promosi yang dilakukan oleh Royal Pizza. Hal ini dilakukan yaitu

untuk mendapatkan dan mengumpulkan database konsumen Royal

Pizza.

Media iklan lainnya yang akan digunakan adalah spanduk dan

penambahan banner yang akan dipasang di depan gerai Royal Pizza.

Pemasangan spanduk dan banner ini bertujuan untuk lebih menguatkan

keberadaan usaha Royal Pizza ditengah ramainya arus lalu lintas.

Spanduk yang akan digunakan berukuran 2x1 meter dan banner

berukuran 1.5 x 0.5 meter. Spanduk dan banner ini berisi nama usaha

atau merk Royal Pizza, slogan, gambar pizza, daftar menu dan harga.

2. Promosi Penjualan

Promosi penjualan terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong

terjadinya pembelian atau penjualan produk, bentuk insentif tersebut

sangat beragam antra lain: kupon, diskon, kontes penjualan, dan
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sebagainya. Untuk tahap awal promosi penjualan yang akan dilakukan

adalah:

a) Diskon akhir bulan

Royal Pizza akan memberikan diskon pada setiap akhir bulan, untuk

tahap pertama akan diadakan selama 4 hari yaitu pada tanggal 27-30

November 2013. Diskon yang diberikan adalah untuk semua produk

yaitu sebesar 20%,

b) Diskon untuk pembelian tertentu

Royal Pizza akan memberikan potongan harga yang berlaku setiap hari

untuk pembelian beberapa produk tertentu, yaitu:

 Untuk setiap pembelian 2 loyang pizza rasa ayam akan diberi

potongan harga Rp1.000 sehingga harganya menjadi Rp23.000.

 Untuk setiap pembelian 2 loyang pizza rasa ayam sosis akan diberi

potongan harga Rp1.000 sehingga harganya menjadi Rp25.000.

 Untuk setiap pembelian 3 loyang pizza rasa daging akan diberi

potongan harga Rp2.000 sehingga harganya menjadi Rp40.000

 Untuk setiap pembelian 3 loyang pizza rasa daging sosis akan

diberi potongan harga Rp3.000 sehingga harganya menjadi

Rp42.000

c) Pizza gratis

Pizza gratis akan diberikan kepada 2 orang konsumen setiap

minggunya yang bergabung dalam Royal Community (RC). Konsumen

yang mendapatkan pizza gratis akan dipilih secara acak, dan

diberitahukan melalui pesan singkat lewat sms.

5.5.4 Proces (Proses)

Perancangan strategi proses lebih mengarah kepada proses pelayanan.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan penambahan layanan pesan

antar atau delivery order, yaitu konsumen bisa melakukan pemesanan lewat

telepon atau sms ke nomor tertentu tanpa adanya tambahan harga jual produk.

Dengan penambahan layanan ini diharapkan bisa memudahkan para konsumen
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yang tidak sempat atau tidak bisa datang langsung ke gerai Royal Pizza atau bagi

mereka yang kurang suka menunggu saat pembelian langsung di gerai.

5.6 Pengukuran Efektifitas Strategi Bauran Pemasaran

Pengukuran efektifitas hasil perancangan strategi bauran pemasaran

dilakukan untuk melihat keberhasilan atau efektifitas dari strategi bauran

pemasaran yang telah dirancang dan diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan

penjualan pada usaha Royal Pizza. Pengukuran efektifitas strategi bauran

pemasaran ini dilakukan dengan melihat perbandingan omset penjualan yang

diterima perusahaan dalam waktu 30 hari sebelum dan sesudah dilakukannya

strategi bauran pemasaran.

Dari tabel 4.80 dan 4.81 pada bab 4 dapat dilihat perbandingan omset

penjualan Royal Pizza selama 30 hari sebelum dan setelah dilakukannya

perancangan strategi bauran pemasaran. Jika dilihat dari omset penjualan perhari

terjadi peningkatan dan penurunan. Terlihat ada sebanyak 8 kali terjadinya

penurunan omset yaitu pada hari ke 3, 6, 7, 8, 13, 14, 16 dan 18 dengan penurunan

omset sebesar Rp66.000, Rp31.000, Rp8.000, Rp4.000, Rp51.000, Rp33.000,

Rp6.000 dan Rp26.000. Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan selama 30

hari, peningkatan omset yang  terjadi lebih besar dari pada penurunannya.

Total jumlah penjualan produk selama 30 hari setelah dilakukannya

strategi bauran pemasaran adalah sebanyak 510 produk, sedangkan sebelumnya

total jumlah penjualan produk hanya sebanyak 315 produk. Dengan demikian

terjadi peningkatan sebesar 195 produk atau meningkat sebesar 62% dari

sebelumnya. Sedangkan untuk total nilai penjualan selama 30 hari setelah

dilakukannya strategi bauran pemasaran terjadi peningkatan sebesar Rp1.522.000

atau meningkat sebesar 36% dari sebelumnya  yaitu dari Rp 4.274.000 menjadi

Rp 5.796.000. Adanya perbedaan besar peningkatan jumlah penjualan produk

dengan nilai penjualan yang diterima perusahaan disebabkan oleh strategi produk

dan strategi harga yang diterapkan pada usaha Royal Pizza, dimana adanya

produk baru dan penurunan harga beberapa produk menyebabkan peningkatan

jumlah penjualan produk lebih besar dari nilai pendapatan yang diterima dalam
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rupiah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perancangan strategi bauran

pemasaran yang dilakukan yaitu strategi produk, harga, promosi dan proses sudah

cukup efektif untuk meningkatkan penjualan pada usaha Royal Pizza.


