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ABSTRAK
Putri Wulandari N; EES160540; Analisis Pengembangan Produk Dalam Meningkatkan
Daya Saing Pada Usaha Jakoz Oleh-Oleh Khas Jambi
Tulisan ini berjudul analisis pengembangan produk dalam meningkatkan daya saing
pada usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi. Jakoz sebagai pusat oleh-oleh khas Jambi yang
sudah cukup lama berdiri khususnya pada produk oleh-oleh kaos mempunyai visi
menjadi destinasi utama cinderamata terlengkap dan terbesar di Indonesia dengan terus
berkembang dan berpikir positif dalam menghadapi persaingan yang ada. Tulisan ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses tahapan pengembangan produk dilihat
dari teori Philip Kotler dan strategi bauran pemasaran yang tepat untuk meningkatkan
daya saing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif
dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Jakoz telah melaksanakan proses tahapan
pengembangan produk dengan baik dan sistematis sesuai dengan teori Philip Kotler.
Untuk meningkatkan daya saing Jakoz juga telah menjalankan strategi bauran
pemasaran yang baik dan matang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi untuk
mempengaruhi pembeli sehingga tujuan perusahaan dalam strategi pemasaran dapat
tercapai sesuai dengan yang diinginkan meskipun pada tahap startegi pemasaran yang
dilakukan belum maksimal. Hal ini didasari karena kurang gencarnya promosi dimedia
sosial dan belum adanya kebijakan strategis pemerintah dalam promosi pada sektor
pariwisata khususnya dibidang toko oleh-oleh. Selanjutnya Faktor-faktor yang dapat
meningkatkan daya saing Jakoz adalah produk kaos yang mempunyai ciri khas
tersendiri, bahan baku berkualitas premium dan mudah didapat, pemilik Jakoz yang
juga seorang coach bisnis dan tim Jakoz yang mempunyai kreativitas yang tinggi.
Kata Kunci: Tahap Pengembangan Produk, Strategi Bauran Pemasaran, Daya
Saing
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ABSTRACT

Putri Wulandari N; EES160540; Analysis of product development in increasing
competitiveness in the business of jakoz souvenirs typical of Jambi.
This article is entitled Analysis of product development in increasing competitiveness
in the business of jakoz souvenirs typical of Jambi. As a center of Jambi souvenirs that
has existed for a long time, especially in souvenir souvenir products that have a vision
to be the main goal of one of the most complete and largest souvenirs in Indonesia by
continuing to develop and think positively in the face of existing competition. This
paper aims to find out how the process of product development stages is seen from
Philip Kotler's theory and the right marketing mix strategy to improve competitiveness.
The approach used in this research is descriptive qualitative with the method of
collecting data through interview, observation, and documentation. The results of this
study indicate that Jakoz has carried out the stages of product development properly
and systematically in accordance with Philip Kotler's theory. To improve
competitiveness, Jakoz also applies a good and mature marketing mix strategy that
includes products, prices, places, and promotions to influence buyers so that the
company's goals in marketing strategies can be achieved as desired even though the
marketing strategy stage has not been maximized. This is based on the lack of vigorous
promotion on social media and the absence of government strategic policies in
promoting the tourism sector, especially in the gift shop area. Then the factors that can
increase Jakoz competitiveness are T-shirt products that have their own characteristics,
premium quality raw materials and are easily available, Jakoz owner who is also a
business coach and Jakoz team who has high creativity.

Keywords: Product Development Stage, Marketing Mix Strategy, Competitiveness
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Situasi bisnis akan terus menerus mengalami perubahan dimana kondisi ini
dipengaruhi oleh banyak hal seperti semakin meningkatnya jumlah pesaing, teknologi
yang semakin canggih dan selera konsumen yang selalu berubah-ubah. Sebuah
perusahaan hanya akan mampu mempertahankan keberadaanya, bila perusahaan itu
memproduksi dan mendistribusi apa yang diperlukan dan apa yang lebih disukai oleh
pembeli (pasar). Sesuai dengan pernyataan Peter Drucker bahwa esensi suatu bisnis
adalah pelanggan, pelanggan, dan pelanggan.1 Hal ini juga sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Evo dan Arif yaitu pada kenyataannya yang terjadi pada era
kompetitif sekarang bahwa memenuhi permintaan konsumen menjadi tujuan
perusahaan untuk dapat bertahan hidup.2
Perusahaan harus selalu melakukan pengembangan atas produk yang
dihasilkannya untuk dapat menghadapi persaingan pasar yang semakin tajam.
Perusahaan harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan-keputusan, dan
mengeluarkan ide-ide yang kreatif, inovatif dan modern agar dapat diterima oleh
masyarakat sehingga persaingan dalam dunia usaha dapat bertahan. 3 Pengembangan

1

C Northcote MK Parkinson Dam MK. Rustomji, Walter E Viera, Marketing Potensial,
(Dahara Prize ; Effhar Offset Semarang: 1992), hlm.9
2
Evo S. Hariandja1dan Arief W. Kautsar, Strategi Perusahaan Dalam Pengembangan Produk
Baru: Penelitian Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia, INASEA, Vol. 8 No. 1, April (2007),
hlm.10
3
Philip Kotler Dan G. Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Edisi Ke-9, Terj. Alexander
Sundoro. (Jakarta: Indeks, 2003), hlm.312

1

2

produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk
baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang.4 Setiap perusahaan di
dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan market sharenya, perlu
mengadakan suatu usaha penyempurnaan dan atau perubahan produk kearah yang lebih
baik lagi karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan selalu bergerak ke arah
dinamis untuk memuaskan kebutuhan konsumen.5 Proses pengembangan produk yang
berhasil berubah ke arah yang lebih baik lagi juga membutuhkan proses yang
direncanakan dengan baik dan matang.6 Dalam mengembangkan sebuah produk, ada
delapan tahap yang harus dilalui yaitu pengajuan ide, penyaringan ide, pengembangan
dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis,
pengembangan produk, pengujian pasar, dan komersialisasi.7
Kotler & Amstrong menjelaskan dua alasan mendasar bagi perusahaan untuk
melakukan pengembangan produk yaitu: (1) untuk memperkuat reputasi perusahaan
sebagai inovator; (2) untuk mempertahankan daya saing perusahaan.8 Penyataan ini
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Yuliana yang menunjukkan bahwa
pengembangan produk sangat berperan dalam suatu usaha, agar tetap bisa bertahan
ditengah persaingan pasar.9 Pada penelitian yang dilakukan Temmy Wijaya & Ana

4
Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid II., Ed. 12., Terj.
Benjamin Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm. 320
5
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Konsep, Dasar, Strategi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm.202
6
Cagan, J. And C.M. Vogel, Creating Breakthrough Product: Innovation From Product
Planning To Program Approval, (Prentice-Hall : 2002), hlm.55
7
Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid II., Ed. 12., Terj.
Benjamin Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm.277-295
8
Philip Kotler Dan G. Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Edisi Ke-9, Terj. Alexander
Sundoro. (Jakarta: Indeks, 2003), hlm.111
9
Yuliana, Peranan Pengembangan Produk Dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi
Kasus Di Miulan Hijab Semarang, 2015), hlm.84
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Maghfiroh juga menunjukkan bahwa pengembangan produk merupakan salah satu
langkah perusahaan agar dapat tetap bertahan dan mengembangkan produk untuk dapat
meningkatkan daya saing perusahaan.10 Garelli menyatakan bahwa perusahaan
merupakan inti dari daya saing suatu negara karena merupakan pencipta dari nilai
ekonomi. Pada perusahaan (tingkat mikro), pengembangan produk merupakan salah
satu kunci untuk meningkatkan daya saing. Melalui pengembangan produk sebuah
perusahaan diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat lokal, nasional, dan
lingkungan global.11
Jakoz adalah singkatan dari “Jambi Punya Kaos”. Jakoz merupakan usaha yang
menyediakan kebutuhan oleh-oleh khas yang berbumbu Jambi, kegiatan usahanya
terkait dengan penjualan beberapa produk oleh-oleh baik yang diproduksi sendiri
maupun bekerjasama dengan usaha lainnya. Jakoz sendiri sudah berdiri kurang lebih
selama 12 Tahun, sehingga sudah banyak pengalaman dalam dunia usaha dengan
berbagai pasang surut perekonomian di Indonesia.12 Provinsi Jambi sekalipun bukan
tujuan utama destinasi wisatawan akan tetapi memiliki potensi atau peluang bagi
masyarakat Jambi untuk membuka usaha dibidang toko oleh-oleh. Seiring dengan
perkembangan dunia usaha, jumlah usaha dibidang toko oleh-oleh pun juga semakin

10

Strategi Pengembangan Produk Untuk Meningkatkan Daya Saing Produksi (Studi Pada Tape
“ Wangi Prima Rasa ” Di Binakal Bondowoso), Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (1) 2018,
ISSN: 26854309, hlm.96
11
Garelli, S. (2006). Menjadi No. 1 di Abad ke 21: Kiat Bangsa, Perusahaan, dan Individu
Memenangi Persaingan di Era Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
12
Wawancara dengan Bapak Berlian Santosa, Sebagai Pemilik Jakoz, tanggal 28 November
2019.
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banyak. Adapun beberapa nama toko oleh-oleh yang ada di kota Jambi yaitu sebagai
berikut:
Tabel 1. 1
Toko oleh-oleh di Kota Jambi
No
1.
2.

Nama Toko Oleh-Oleh
Temphoyac
Dolen

4.

Toko oleh-oleh pak DJ
khas Jambi
Disiko oleh-oleh khas
Jambi

5.

Rumah oleh-oleh JamJay
Jambi

3.

Alamat
Jl. Jend. Sudirman No.18, Tambak Sari, Kec.
Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36122
Jl. Kol. Pol. M. Taher No.01-02, Wijaya Pura,
Jambi 36131
Jl. H. Adam Malik No.32, RT.3, Handil Jaya,
Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36125
Jl. Soekarno-Hatta No. Kelurahan, talang
Bakung, Kec. Jambi el., Kota Jambi, Jambi
36128
Jl. Sultan Agung No.10, Kel. Murni,
Telanaipura, Beringin, Kec. Ps. Jambi, Kota
Jambi, Jambi 36121
Jl. Blekok Raya No.9, Handil Jaya, Kec.
Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36129
Talang Bakung, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi,
Jambi 36127

Pusat oleh-oleh dan
souvenir khas Jambi
Toko oleh-oleh khas
7. Jambi dan souvenir
DIKANZA
Sumber: (jambi.tribunnews.com,2019 & Toko Oleh-oleh Jambi)
6.

Dapat dilihat dari tabel 1.1, semakin banyak usaha toko oleh-oleh yang berada
di kota Jambi yang menandakan semakin ketatnya persaingan. Akibatnya persaingan
yang terjadi antara usaha sejenis juga semakin tajam. Menurut Bapak Berlian Santosa
sebagai pemilik usaha Jakoz, persaingan yang sangat ketat ini membuat Jakoz perlu
memikirkan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing agar dapat
bertahan dalam persaingan. Selain itu Jakoz juga harus mampu membuat produk yang
sesuai dengan keinginan konsumen dan memiliki keunggulan yang berbeda dari

5

produk-produk lain yang sejenis sehingga produk yang dihasilkan dapat disukai
konsumen dan berdaya saing tinggi.13
Semakin banyaknya toko oleh-oleh di Jambi, tentu saja hal ini mendorong
tingkat persaingan yang semakin ketat tetapi Jakoz terus bertahan dengan melakukan
berbagai peningkatan disetiap aspek usahanya baik produk maupun pemasaran. Tujuan
nya adalah agar suatu usaha dapat meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha
tercapai secara optimal, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat
dipertahankan sekaligus ditingkatkan.14 Strategi dalam menghadapi persaingan itu
sendiri tentunya berbeda-beda dalam penerapannya, karena dalam aspek pemasaran
dikenal berbagai strategi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini strategi
pemasaran yang diterapkan meliputi strategi produk, strategi harga, strategi
mempromosikan produk, dan strategi distribusi atau tempat yang disebut dengan
strategi bauran pemasaran, sehingga muncul pertanyaan apakah strategi bauran
pemasaran yang diterapkan sudah baik atau masih perlu dikembangkan dan dievaluasi.
Berangkat dari latar belakang yang telah di kemukaan diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengembangan Produk Dalam
Meningkatkan Daya Saing Pada Usaha Jakoz Oleh-Oleh Khas Jambi”.

13

Wawancara dengan Bapak Berlian Santosa, Sebagai Pemilik Jakoz, tanggal 28 November

2019.
14

Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Konsep, Dasar, Strategi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm.167
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka pertanyaan
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses tahapan pengembangan produk yang dilakukan usaha Jakoz
oleh-oleh khas Jambi?
2. Bagaimana strategi bauran pemasaran (produk, harga, tempat/distribusi, dan
promosi) yang dilakukan usaha Jakoz dalam meningkatkan daya saing?
C. Batasan Masalah
Batasan ini dimaksudkan agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan
terpadu sehingga uraiannya dapat lebih dipusatkan pada rumusan masalah saja.
Maka penelitian ini hanya berfokus pada proses tahapan pengembangan produk
kaos Jakoz dilihat dari teori Philip Kootler. Sedangkan untuk meningkatkan daya
saing kaos Jakoz peneliti menggunakan strategi bauran pemasaran (produk, harga,
tempat/distribusi, dan promosi). Selanjutnya penelitian ini hanya berfokus pada
produk kaos, karena kaos adalah produk utama yang menjadi andalan Jakoz.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses tahapan pengembangan produk yang dilakukan
usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi.
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2. Untuk mengetahui strategi bauran pemasaran yang tepat (produk, harga,
tempat/distribusi, dan promosi) pada usaha Jakoz dalam meningkatkan daya
saing.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian tentang analisis pengembangan produk dalam meningkatkan daya
saing pada usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi diharapkan oleh peneliti mampu
memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Praktis
a. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi
(S.E) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selain itu,
hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman
peneliti tentang analisis pengembangan produk dalam meningkatkan daya saing
pada usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi.
b. Akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan atau masukan dan
referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian
sejenis yang berhubungan dengan pengembangan produk dalam meningkatkan
daya saing pada usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi.
c. Masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk
atau oleh-oleh khas yang berbumbu Jambi khususnya yang ada di Jakoz.
d. Pelaku usaha, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar yang objektif
dalam pengambilan keputusan dan menjadi sebuah saran/rekomendasi untuk
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Jakoz dalam mengembangkan usaha melalui pengembangan produk dan
strategi bauran pemasaran yang tepat dalam meningkatkan daya saing.
2. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pembelajaran dalam
bentuk teori, dan dapat menambah bacaan sebagai bahan referensi bagi
pembaca untuk perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, masukan dan
penambah wawasan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pengembangan ilmu
bidang manajemen pemasaran tentang bagaimana pengembangan produk
dalam meningkatkan daya saing pada usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi.
F. Kerangka Teori
1.

Pengembangan Produk
Secara

teoritis

pengembangan

produk

adalah

strategi

untuk

pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang
dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Atau pengembangan produk
adalah mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk
meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat
diwujudkan.15
Menurut Djaslim Saladin bahwa yang dimaksud dengan pengembangan
produk adalah produk asli (original products), produk yang disempurnakan

15

Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid II., Ed. 12., Terj. Benjamin
Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm. 320

9

(improved products), produk yang dimodifikasi (modified products), dan
merek-merek baru yang dikembangkan sendiri oleh bagian penelitian dan
pengembangan perusahaan.16 Sedangkan menurut Assaury pengembangan
produk (product development) adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang
dilakukan dalam menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah
yang lebih baik sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas
yang lebih besar.17
Dari beberapa uraian diatas dapat simpulkan bahwa pengembangan
produk adalah strategi atau solusi untuk meningkatkan daya saing perusahaan
agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan baik produk yang sudah
ada atau produk yang baru dengan cara menciptakan, memperbaiki atau
menyesuaikan

dengan

kebutuhan

atau

kondisi

pasar.

Selain

itu

pengembangan produk adalah strategi untuk dapat bertahan dalam posisi
perkembangan yang semakin pesat dan persaingan yang semakin tajam.
Keberhasilan sebuah perusahaan di masa depan akan banyak tergantung
kepada kemampuan perusahaan menyajikan produk-produk yang menarik,
kompetitif dan memberikan kualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Oleh karena itu pengembangan produk sangatlah penting bagi perusahaan
agar dapat tetap bertahan dalam usahanya. Tujuan pengembangan produk
menurut Buchari adalah sebagai berikut:18

16

Djaslim sSaladin ,Manajemen Pemasaran, Edisi 4, (Bandung : Linda Karya, 2006), hlm.106
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep Dan Strategi, Cetakan Kesepuluh,
(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), hlm.86
18
Alma Buchari, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa, (Bandung : CV Alfabet 2004),
hlm.45
17
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(1) Untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas
(2) Untuk menambah omzet penjualan
(3) Untuk memenangkan persaingan
(4) Untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi
(5) Untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama
(6) Untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan
(7) Untuk mencegah kebosanan konsumen
(8) Untuk menyederhanakan produk
Dalam konteks persaingan antar produsen, ada beberapa faktor-faktor yang
melatarbelakangi timbulnya kegiatan perencanaan dan pengembangan produk.
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :19
a. Faktor eksternal, antara lain:
1. Munculnya produk-produk sejenis dengan berbagai kelebihannya.
2. Muncunya produk-produk baru yang yang dapat menggantikan produk lama
(produk subsitusi).
3. Pergeseran keinginan konsumen dan kebosanan terhadap produk-produk lama.
4. Siklus hidup produk yang cendrung memendek pada masa modern ini.
b. Faktor internal, yang merupakan keinginan manajemen untuk:
1. Memperbaiki knerja produk.
2. Melakukan diversifikasi produk.

19

hlm.7

Ir. Arman Hakim Nasution, Manajemen Industri, (Yoygakarta: C.V Andi Offset, 2006),
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3. Mempertahankan segmen dan pangsa pasar baru.
4. Memanfaatkan sumber daya manusia (karyawan, tenaga ahli) yang
kemampuan semakin bertambah karena proses pembelajaran yang telah
dialaminya.
5. Menjaga kelangsungan hidup (keuntungan finansial) perusahaan.
Selanjutnya untuk membuat suatu produk yang baik dan sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan pasar maka ada beberapa proses tahapan yang harus dilalui
menurut Philip Kotler, tahap-tahap pengembangan produk ada delapan diantaranya:20
1. Pengajuan ide
Proses pengembangan produk dimulai dengan pencarian ide. Beberapa ahli
pemasaran percaya bahwa peluang terbesar dan peningkatan tertinggi produk
ditemukan dengan mencari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Ide produk
bisa berasal dari interaksi dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal seperti:
-

Konsumen; kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan tempat yang logis
untuk memulai riset. Wawancara satu-satu dan diskusi kelompok fokus dapat
mengeksplorasi kebutuhan dan reaksi produk. Selain menghasilkan ide baru
dan lebih baik, kerja sama dapat membuat konsumen menjadi merasa lebih
dekat dan menyukai perusahaan.

-

Karyawan atau manajemen sendiri; karyawan diseluruh perusahaan bisa
menjadi sumber ide untuk meningkatkan produksi, produk dan jasa. Perusahaan

20

Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid Ke 2, Alih
Bahasa Alexander Sindoro, (Jakarta: Erlangga, 20009), hlm.287-306
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dapat memotivasi karyawannya untuk mengumpulkan ide-ide baru ke manajer
ide dan perusahaan memberi pengakuan atau penghargaan kepada karyawan
yang mengumpulkan ide terbaik.
-

Manajemen puncak; seorang pimpinan perusahaan bisa menjadi sumber ide
utamanya lainnya. Meskipun demikian, ide dapat mengalir dari banyak sumber,
peluang untuk mendapat perhatian serius sering kali tergantung pada seseorang
dalam organisasi yang berperan sebagai juara produk dan menggunakan teknik
yang menghasilkan kreativitas.

2. Penyaringan ide
Dalam penyaringan ide perusahaan harus menghindari dua jenis kesalahan yaitu
menolak ide yang baik dan mengembangkann ide yang buruk. Beberapa
perusahaan terguncang ketika perusahaan melihat kembali ide yang mereka tolak
atau menghela napas lega ketika mereka menyadari bahwa mereka hampir menolak
ide yang pada akhirnya sukses besar. Tujuan penyaringan adalah membuang ide
buruk secepat mungkin. Alasannya adalah biaya pengembangan produk meningkat
cukup besar dalam setiap tahap pengembangan berikutnya. Banyak ide yang bisa
diambil yaitu dengan mengorganisasikan secara baik. Selanjutnya ide-ide ditelaah
apakah produk sesuai dengan kebutuhan? Apakah produk itu menawarkan nilai
yang tinggi? Dapatkah produk tersebut diiklankan secara berbeda? Apakah produk
dapat menghantarkan laba yang diharapkan? Apakah perusahaan mempunyai
pengetahuan dan modal yang dibutuhkan? untuk mendapatkan ide yang baik dan
sesuai dengan yang diharapkan masukan konsumen mungkin diperlukan untuk
masuk dalam pasar.
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3. Pengembangan dan pengujian konsep
Ide produk adalah produk yang mungkin ditawarkan perusahaan ke pasar.
Sedangkan konsep produk adalah versi elaborasi dari ide yang diekspresikan dalam
istilah konsumen. Ide yang menarik selanjutnya disempurnakan menjadi konsep
produk yang dapat diuji. Pada tahap ini sebuah ide produk dapat membentuk
beberapa konsep yakni pertama, siapa yang akan menggunakan produk ini? Kedua,
apa manfaat utama yang harus disediakan produk ini? Ketiga, kapan orang akan
menggunkan produk ini. Pada tahap ini kita bisa membedakan antara ide produk,
konsep produk dan citra produk. Hal tersebut akan memberikan gambaran tentang
situasi pasar dan bagaimana konsumen melihat produk, layanan, merek yang
berbeda dengan begitu perusahaan dapat mengungkapkan “lubang” atau “bukaan”
yang menunjukkan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Pengujian konsep
berarti menampilkan konsep produk secara simbolis atau fisik untuk membidik
konsumen dan melihat reaksinya. Semakin besar kemiripan konsep yang diuji
dengan produk, maka semakin andal pengujian konsep tersebut. Setelah menerima
respon dari konsumen mengenai manfaat, frekuensi pembelian dan tingkat
kebutuhan maka perusahaan akan membuat keputusan jika dinilai rendah maka
konsep akan diperbaiki dan direvisi atau bahkan disisihkan namun sebaliknya jika
respon konsumen mengindikasikan konsep tersebut mempunyai daya tarik yang
kuat dan luas maka produk akan ditingkatkan kepasar sasaran terbaik. Selanjutnya
hasil pengujian konsep akan membantu perusahaan dalam memperkirakan pangsa
pasar dan labanya. Akan tetapi, tidak semua respon konsumen dibuat karena tidak
selalu respon konsumen dapat menguntungkan perusahaan.
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4. Pengembangan strategi pemasaran
Setelah uji konsep berhasil langkah selanjutnya adalah mengembangkan tiga
rencana strategi bagian awal produk untuk memperkenalkan produk baru ke pasar.
-

Bagian pertama, menggambarkan ukuran pasar sasaran, struktur dan perilaku;

-

Bagian kedua, menggarisbawahi harga, strategi distribusi dan anggaran
pemasaran yang direncanakan;

-

Bagian ketiga, rencana strategi pemasaran yang menggambarkan tujuan
penjualan dan laba jangka panjang serta strategi bauran pemasaran sepanjang
waktu. Strategi pemasaran akan mengalami penyempurnaan lebih lanjut pada
tahap berikutnya.

5. Analisis bisnis
Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, selanjutnya dapat
mengevaluasi daya tarik bisnis. Diperlukan pembanding biaya produksi dan
manfaat untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada
tahap analisis bisnis biasanya perusahaan mengunakan analisis titik impas yaitu
analisis yang digunakan untuk memperkirakan berapa banyak unit yang harus
dijual perusahaan (atau berapa tahun yang dibutuhkan) untuk mencapai titik impas
dengan harga dan struktur biaya tertentu. Jika memenuhi dapat dilanjutkan ke tahap
pengembangan produk.
6. Pengembangan produk
Jika konsep produk dapat melewati uji bisnis maka selanjutnya dikembangkan
menjadi suatu produk fisik. Pada tahap ini perushaan akan menentukan apakah ide
produk dapat dikembangkan menjadi produk yang layak secara teknis dan
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komersil. Jika iya produk akan masuk dalam tahap prototipe fisik yaitu produk
dikembangkan satu atau lebih konsep produk dalam bentuk fisik. Tujuannya adalah
menemukan prototipe yang melambangkan atribut kunci yang digambarkan dalam
pernyataan konsep produk, yang dengan aman bekerja dan sesuai dengan biaya
produksi yang dianggarkan.
7. Pengujian pasar
Setelah kinerja fungsional dan psikologis produk sesuai yang diharapkan, produk
siap untuk didandani dengan merek, kemasan dan dimasukkan dalam uji pasar.
Tujuannya untuk menguji produk dalam lingkungan konsumen yang nyata dan
untuk mempelajari seberapa besar pasar itu dan bagaimana konsumen dan penyalur
bereaksi untuk menangani, menggunakan dan membeli kembali produk. Cara
terakhir untuk menguji produk konsumen adalah menempatkannya kepasar uji
secara penuh. Respon konsumen dalam tahap ini akan membuat perusahaan
mengambil tindakan apakah produk tersebut menguntungkan dipasar sasaran atau
tidak.
8. Komersialisasi
Jika perusahaan meneruskan dengan komersialisasi akan membutuhkan biaya yang
besar. Oleh karena itu pengujian pasar kemungkinan memberikan cukup informasi
untuk memutuskan dapat tidaknya meluncurkan produk baru itu. Jika hasil uji
pemasaran positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala
penuh. Dalam mengkomersialisasikan produk ada beberapa penentuan yang dapat
dilakukan antara lain sebagai berikut:
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-

Kapan; penentuan waktu memasuki pasar sangat penting. Keputusan penentuan
waktu memerlukan pertimbangan tambahan. Jika produk mengantikan produk
lama, perusahaan dapat menunda peluncuran sampai stok produk lama habis.
Jika produk tersebut merupakan produk musiman, produk itu dapat ditunda
sampai musim yang tepat tiba.

-

Dimana (strategi geografis); perusahaan harus memutuskan apakah mereka
akan meluncurkan produk dalam satu kawasan, sebuah wilayah, beberapa
wilayah, pasar nasional atau pasar internasional. Ukuran perusahaan
merupakan faktor penting disini. Sebagain besar perusahaan merancnag produk
untuk dijual terutama di pasar domestik. Jika produk berjalan dengan baik,
perusahaan mempertimbangkan untuk mengekspor kenegara tetangga atau
pasar dunia, merancang kembali jika diperlukan. Dalam memilih pasar
peluncuran, kriteria utama adalah potensi pasar, reputasi lokal perusahaan biaya
pengisian jalur saluran, biaya media komunikasi, pengaruh satu wilayah
terhadap wilayah lain serta penetrasi kompetitif. Kehadiran pesaing kuat akan
mempengaruhi strategi peluncuran. Sebuah perusahaan harus berhati-hati
dalam memilihi strategi peluncuran geografis yang menyeimbangkan
pertimbangan konsumen, persaingan dan perusahaan.

-

Kepada siapa (prospek pasar sasaran); dalam pasar peluncuran, perusahaan
harus menentukan pasar sasaran distribusi dan promosi awalnya kepada
kelompok atau calon konsumen terbaik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan
penjualan yang kuat sesegera mungkin guna menarik lebih banyak lagi calon
konsumen.
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-

Bagaimana (strategi pengenalan ke pasar); perusahaan harus mengembangkan
rencana tindakan untuk memperkenalkan produk ke pasar peluncuran. Kegiatan
yang dilaksanakan dalam meluncurkan sebuah produk harus diperkirakan
waktu dan sumber dayanya. Adapun gambar dalam proses tahapan
pengembangan produk adalah sebagai berikut :
Gambar 1. 1
Tahapan Pengembangan Produk
Pengajuan ide

Penyaringan ide

Pengembangan dan pengujian konsep

Pengembangan strategi pemasaran

Analisis bisnis

Pengembangan produk

Pengujian pasar

Sumber: diolah peneliti
Komersialisasi
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2.

Strategi Bauran Pemasaran
Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan.21 Strategi merupakan
seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan
memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Dengan kata lain, strategi
merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai
tujuan yang ditetapkan, dengan demikian strategi adalah segala langkah yang
diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.22 Sedangkan menurut
Fandy Tjiptno strategi yaitu pola sasaran, maksud atau tujuan utama dan kebijakan
penting, serta rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang dinyatakan
sedemikian rupa sehingga merumuskan bisnis yang ingin atau sedang digeluti
perusahaan dan tipe perusahaan saat ini atau dimasa datang.23
Dari pengertian diatas dapat simpulkan bahwa strategi adalah suatu cara
perusahaan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan serta berbagai kegiatan yang
untuk menghadapi persaingan, pasar dan faktor-faktor lainnya dalam sebuah
perusahaan. Strategi yang baik akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan
meminimalkan persaingan.
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara
menciptakan, mengkomunikasikan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan

21
Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis,(PT. Gramedia, Jakarta:
2004), hlm.3
22
Rudianto, Akuntansi Menejemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi,
(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), hlm.5
23
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4, (Yogyakarta: Andi 2015), hlm.3
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pihak lain.24 Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan
mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Akan
sangat berbahaya jika penciptaan produk tidak didasarkan kepada keinginan dan
kebutuhan konsumen. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk
adalah individu (perorangan) atau kelompok tertentu (industri).25 Pemasaran
berhubungan erat dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan, penerapannya
dilakukan dalam rangka menyusun taktik mengahadapi pesaing untuk memenangkan
persaingan di pasar. Pada prinsipnya strategi pemasaran memberikan arah untuk
mencapai tujuan nya. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh,
terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberi panduan tentang kegiatan
yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.26
Definisi AMA (American marketing Association) ditahun 2007 menegaskan bahwa
pemasaran

adalah

aktivitas

serangkain

institusi,

dan

proses

menciptakan,

mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi
pelanggan, klien, mitra dan masyarakat umum.27 Sedangkan definisi pemasaran
menurut Tjiptono diantaranya adalah:
a. Proses mewujudkan tujuan perusahaan melalui upaya melampaui memenuhi
kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibandingkan para pesaing untuk melayani
pasar sasaran.

24

Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid Ke 2, Alih
Bahasa Alexander Sindoro, (Jakarta: Erlangga, 20009), hlm.5
25
Kasmir Dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2014), hlm.47
26
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep Dan Strategi, Cetakan Kesepuluh,
(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), hlm.168
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b. Proses bisnis yang berusaha menyelaraskan antara sumber daya manusia, finansial
dan fisik organisasi dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya dalam
konteks strategi kompetitif organisasi.
c. Proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan
distribusi, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan
individual dan organisasional.
d. Pelaksanaan aktivitas bisnis yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari
produsen ke konsumen dalam rangka memuaskan konsumen sebaik mungkin dan
mewujudkan tujuan perusahaan.28
Adapun tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa secara umum sebagai
berikut:
1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan
merangsang konsumsi.
2. Memaksimumkan kepuasan konsumen.
3. Memaksimumkan pilihan (ragam produk).
4. Memaksimumkan mutu hidup (kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga pokok
barang, mutu lingkungan fisik, dan mutu lingkungan kultur).
5. Meningkatkan penjualan barang dan jasa.
6. Ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing.
7. Memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa.

28
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8. Memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa. 29
Strategi dalam pemasaran ada yang dinamakan strategi bauran pemasaran.
Adapun menurut Gitosusadrmo bauran pemasaran adalah alat bagi perusahaan untuk
mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut dapat menjadi kenal, menyenangi
dan kemudian melakukan transaksi pembelian serta akhirnya konsumen itu menjadi
puas. Pengertian bauran pemasaran menurut Philip Kotler adalah seperangkat alat
pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan
pemasaran di pasar sasaran.30
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan
seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen
dalam mengambil keputusan. Bauran pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang
dilakukan secara bersama oleh karena itu, setiap elemen membutuhkan strategi sendiri,
namun tetap akan terkait dengan strategi lainnya. Untuk itu ada empat konsep yang
harus dilibatkan dalam pemasaran tersebut, yaitu:
a. Produk
Produk secara umum diartikan sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen.31 Produk adalah semua hal yang dapat ditawarkan kepada
pasar untuk menarik perhatian akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat

29
Kasmir Dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2014), hlm. 43
30
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31
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memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan target pasar.32 Produk dapat berupa
barang, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, organisasi, property, informasi dan
ide. Dalam merencanakan produk atau market offering, pemasar perlu memahami
tiga level produk sebagai berikut :
1. Core product, yakni semua manfaat pokok (core benefits) yang ditawarkan
produk kepada konsumen. Manfaat (benefit) merupakan hasil yang diterima
konsumen dari penggunaan atau kepemilikan sebuah barang ata jasa.
2. Actual product, yaitu produk fisik yang memberikan manfaat fisik seperti fitur,
kemasan, merek, kualitas dan penampilan.
3. Augmented product, yaitu actual product ditambah fitur-fitur pendukung
lainnya, seperti garansi, kredit, pengantaran, instalasi, jasa dukungan
pelanggan, jasa resparasi atau pemeliharaan dan lain sebagainya.33
Strategi produk menjabarkan kebutuhan pasar yang ingin dilayani dengan
berbagai tawaran produk. Implementasi strategi produk membutuhkan koordinasi
dan kerjasama antar berbagai pihak, seperti manajemen keuangan, riset dan
pengembangan, staf perusahaan dan pemasaran. Secara garis besar, strategi
produk dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Strategi positioning produk yaitu strategi yang berusaha menciptakan
diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuk

32
Philip Kotler Dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Alih Bahasa Bob Sabran.
Edisi Kedua Belas. Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.266
33
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citra merek (image) merek atau produk yang lebih superior dibandingkan
merek/produk pesaing.
2. Strategi pengembangan produk baru, mengapa produk baru dibutuhkan?
Pengembangan produk diyakini memainkan sejumlah peran strategis,
diantaranya; mempertahankan posisi perusahaan sebagai inovator produk,
mempertahankan posisi pangsa pasar dan lain sebagainya. Dalam strategi
produk baru terdapat tiga alternative, yaitu penyempurnaan atau modifikasi
produk, produk imitasi/tiruan dan inovasi produk.
3. Strategi diversifikasi, diversifikasi adalah upaya mencari dan mengembangkan
produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar
pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Apabila
produk yang dijual dapat beranekaragam maka perusahaan akan memperoleh
berbagai keuntungan dari berbagai produk yang ditawarkan.
b. Harga
Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan
pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya
(produk, distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).
Harga dapat dinyatakan dalam berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga,
premium, komisi, upah, gaji, honorium, SPP dan sebagainya. Dari sudut pandang
pemasarann harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk
barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau
penggunaan suatu barang atau jasa.34 Atau harga adalah jumlah uang yang
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dibutuhkan

untuk

mendapatkan

sejumlah

kombinasi

dari

produk

dan

pelayanannya.35 Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan
berbagi tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harga secara umum adalah
sebagai berikut:
1. Untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah
mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran
dengan catatan harga murah dengan catatan harga murah tetapi masih dalam
kondisi yang menguntungkan.
2. Untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan
yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya
dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi.
3. Untuk memperbesar market share . Penentuan harga ini dengan harga yang
murah sekaligus diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula
pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.
4. Karena pesaing. Dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing.
Tujuan nya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing. 36
Perusahaan

biasanya

menyesuaikan

harga

dasar

mereka

dengan

memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Ada
beberapa strategi penyesuaian harga mencakup:

35
Swastha DH., Basu Dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta: Penerbit
Liberty, 2008), hlm.241
36
Kasmir Dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2014), hlm. 53-54
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-

Penetapan harga diskon dan potongan harga. Diskon adalah pengurangan harga
langsung terhadap pembelian selama periode waktu tertentu. Sedangkan
potongan harga adalah jenis lain pengurangan harga dari harga resmi contohnya
potongan harga promosi.

-

Penetapan harga promosi, yaitu perusahaan untuk sementara menetapkan harga
produk mereka dibawah harga resmi dan kadang-kadang dibawa biaya untuk
menciptakan pembelian lebih banyak.37
Dimensi harga dapat di ukur melalui tiga Indikator, yaitu:38
1. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen.
2. Daya saing harga
Konsumen membandingkan harga suatu produk dengan harga pesaingnya.
3. Kesesuaian harga dengan manfaat
Konsumen mengharapkan harga yang dibayarkan sesuai dengan manfaat
produk yang diberikan oleh perusahaan.

c. Tempat/distribusi
Lokasi atau tempat adalah suatu sistem dan kegiatan baik dilakukan secara individu
maupun organisasi dalam memindahkan produk/ jasa dari produsen ke konsumen.39
Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan, karena

37
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39
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Edisi Kedua Belas. Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2008), Hlm.63
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lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. Secara garis besar,
pendistribusian mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran yang berusaha
memperlancar dan mempermudah penyampaian atau penyaluran barang dan jasa
dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang
diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan). 40
Perantara adalah individu atau instusi yang menghubungkan aliran barang dari
produsen ke konsumen akhir dan konsumen industrial. Dalam hal ini, produsen
dan konsumen dihubungkan dalam kegiatan pembelian dan penjualan kembali
barang yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Dalam menyalurkan barang
ada beberapa saluran distribusi, saluran distirbusi adalah rute atau rangkaian
perantara baik yang dikelola pemasar maupun yang independen, dalam
menyaimpakan barang dari produsen ke konsumen seperti:
a. Dropshipper yaitu pedagang yang hanya menerima pesanan dari pelanggan
dan menghubungi produsen yang dimaksudkan pelanggan tersebut.
b. Agen adalah perantara yang mewakili penjual atau pembeli dalam transaksi
atau perantara yang hanya berfungsi memudahkan transaksi antara penjual dan
pembeli yang karena itu barang yang dijual bukanlah milik mereka. 41
c. Reseller yaitu pedagang yang membeli sebuah produk tersebut dan menjual
nya kembali.

40
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d. Promosi
Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk
mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan menciptakan pertukaran
dalam pemasaran.42 Promosi merupakan salah satu kegiatan dalam bauran
pemasaran dengan paduan spesifik yang meliputi iklan, promosi penjualan,
penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal dan pemasaran langsung.
Definisi lima sarana pemasaran utama adalah sebagai berikut:
1. Periklanan (adversiting): Semua bentuk terbayar presentasi non pribadi dan
promosi ide, barang atau jasa dengan sponsor tertentu.
2. Promosi penjualan (sales promotion): insentif jangka pendek untuk mendorong
pembelian atau penjualan produk atau jasa.
3. Hubungan masyarakat (public relation): membangun hubungan baik dengan
berbagai kalangan untuk mendapat publisitas yang diinginkan, membangun
citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, berita dan
kejadian tidak menyenangkan.
4. Penjualan personal (personal selling) : persentasi pribasdi oleh wiraniaga
perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan
pelanggan.
5. Pemasaran langsung (direct marketing) : hubungan langsung dengan konsumen
individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan
membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Penggunaan surat langsung,
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telepon, televisi respons langsung, e-mail, internet dan sarana lain untuk
berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu.43
Bauran pemasaran adalah salah satu cara pemasaran yang banyak digunakan oleh
perusahaan, dimana bauran pemasaran menempati posisi yang penting dalam
penyusunan strategi pemasaran (Harga, Produk, Tempat/distribusi dan Promosi).
Keempat variabel ini saling mempengaruhi dan merupakan satu kesatuan strategi dan
berfungsi sebagai pedoman, untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang
pemasaran. Agar strategi bauran pemasaran dapat dilaksanakan dengan sukses, maka
pemanfaatan variabel-variabel bauran pemasaran (marketing mix) perlu dioptimalkan,
khususnya pada aspek produk dan promosi.
3.

Daya saing
Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 mendefinisikan
daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat
atau lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan memperkokoh
pangsa pasarnya, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, kemampuan
meningkatkan

kinerja

tanpa

henti,

kemampuan

menegakkan

posisi

yang

menguntungkan.44 Sedangkan daya saing menurut Porter yaitu, daya saing dapat
didefinisikan sebagai kemampuan usaha

suatu perusahaan dalam industri untuk

mengadapi berbagai lingkungan yang dihadapi yang mencakup daya saing Negara,
daya saing perusahaan/industri, dan daya saing produk/komoditas. Daya saing

43
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ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada
tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut keunggulan
kompetitif. Strategi ini harus didesain untuk mewujudkan keunggulan bersaing yang
terus menerus sehingga perusahaan dapat mendominasi baik di pasar lama maupun
pasar baru. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai-nilai atau manfaat
yang diciptakan oleh perusahaan bagi para pembelinya. Selanjutnya, Porter
menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal berikut:
1) Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri,
2) Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi
maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat,
3) Kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.45
Menurut Michael Porter, hal-hal yang harus dikuasai atau dimiliki oleh setiap
perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif adalah:
1. Teknologi
2. Tingkat entrepreneurship yang tinggi
3. Tingkat efisiensi/produktivitas yang tinggi dalam proses produksi
4. Kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan
5. Promosi yang meluas dan agresif
6. Pelayanan teknisal maupun nonteknisal yang baik

Porter, Michael. E, “Keunggulan Bersaing, Menciptakan Dan Mempertahankan Kinerja
Unggul”, (Erlangga, Jakarta : 1990), hlm.111
45
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7. Tenaga kerja dengan tingkat keterampilan/pendidikan, etos kerja, kreativitas,
serta motivasi yang tinggi
8. Skala ekonomis
9. Inovasi
10. Diferensiasi produk
11. Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup
12. Jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang baik
13. Proses produksi yang dilakukan dengan sistem just - in - time (JIT) 46
Persaingan antar perusahaan sejenis biasanya merupakan terbesar dalam lima
kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika
mereka memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan
perusahaan pesaing. Perubahaan strategi oleh satu perusahaan bisa jadi ditanggapi
dengan langkah balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambah
fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan. Intensitas
persaingan akan tinggi apabila:
a. Jumlah pesaing yang seimbang.
Banyaknya pemain dengan kekuatan masing-masing tentu saja akan meningkatkan
intensitas persaingan dalam kompetisi.
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b. Pertumbuhan industri yang lamban, akan mengubah persaingan menjadi ajang
perebutan pangsa pasar untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan
ekspansi.
c. Pesaing yang beragam. Pesaing mempunyai strategi beragam, asal usul,
karakteristik serta tujuan dan strategi bersaing yang berlainan.
d. Kurangnya diferensiasi produk. Ketika suatu produk atau jasa dipandang sebagai
komoditas, maka pilihan oleh pembeli banyak didasarkan atas harga dan pelayanan
yang tajam dapat terjadi. 47
Perusahaan yang tidak mempunyai daya saing akan ditinggalkan oleh pasar.
Karena tidak memiliki daya saing berarti tidak memiliki keunggulan, dan tidak unggul
berarti tidak ada alasan bagi suatu perusahaan untuk tetap service didalam pasar
persaingan untuk jangka panjang. Daya saing berhubungan dengan bagaimana
efektivitas suatu organisasi dipasar persaingan, dibandingkan dengan organisasi
lainnya yang menawarkan produk atau jasa-jasa yang sama atau sejenis. Perusahaanperusahaan yang mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas baik adalah
perusahaan yang efektif dalam arti akan mampu bersaing.
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G. Tinjauan Pustaka
Tabel 1. 2
Hasil Penelitian Terdahulu
No

Nama

Judul

1.

Yuliana
(2015).

Peranan
Pensgembangan
Produk Dalam
Meningkatkan
Volume
Penjualan
(Studi Kasus Di
Miulan Hijab
Semarang)

2

Wirawan
Surya
Wijaya dan
Ronny
H.
Mustamu
(2013).

Analisis
Pengembangan
Produk
Pada
Perusahaan
Tepung Terigu
Di Surabaya

Metode
Penelitian
Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif
dengan metode
analisis
deskriptif.
Pengumpulan
data
dengan
mengumpulkan
datadata aktual
yang relevan
atau
sumber
data
(primer
maupun
sekunder) dan
melalui
observasi,
wawancara,
dan
dokumentasi di
Miulan Hijab
Semarang.
Teknik
penelitian ini
dengan
pendekatan
kualitatif,
teknik
pengumpulan
data
yang
digunakan
dalam
penelitian ini
adalah
wawancara dan
observasi

Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
perusahaan
tidak
perlu ragu dalam
melakukan
pengembangan
produk,
karena
dengan
pengembangan
produk
perusahaan
tidak akan mengalami
penurunan penjualan,
sebaliknya
pengembangan
produk
dapat
membantu
meningkatkan volume
penjualan.

Dari hasil penelitian,
Perusahaan
tepung
terigu
ini
sudah
melakukan
pengembangan
produk dan inovasi
dengan dua cara serta
menerapkan
tujuh
tahap pengembangan.
Perusahaan
juga
menerapkan strategi
overall
cost
leadership
dalam
melakukan
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secara
langsung
lapangan.

pengembangan
di produknya.

3

Dicky
Perancangan
Judhawidjaja Pengembangan
(2016).
Produk Baby
Dream
Di
Surabaya

Jenis penelitian
adalah
kualitatif
deskriptif
dengan
menggunakan
teori mengenai
pengembangan
produk,
dan
atribut produk.

4

Elysa
Paramitha
Putri (2015).

Teknik
penelitian ini
dengan
pendekatan
kualitatif,
teknik
pengumpulan
data
yang
digunakan
dalam
penelitian ini
adalah
studi
lapangan dan
studi pustaka.

Analisis Swot
Sebagai Strategi
Meningkatkan
Daya
Saing
Pada
Bisnis
Usaha Batik

Hasil dari penelitian
ini adalah pada segi
ciri khas dan desain
Baby
Dream
mengembangkan
produk topi berbentuk
karakter
sehingga
Baby
Dream
mempunyai
nilai
lebih yang membuat
produk tersebut dapat
laku dipasaran
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
Batik SYN berada
pada posisi Growth
(perkembangan).
Selanjutnya
untuk
analisis STP, pada
BATIK SYN yaitu
targeting : berjenis
kelamin perempuan
dengan usia rata-rata
45-55 tahun dan
memiliki pekerjaan
sebagai
wirausaha
yang
berpenghasilan>5juta.
Positioning : Batik
SYN
memiliki
kualitas produk yang
lebih bagus dibanding
dengan pesaing setara
lainnya. Selanjutnya
Usulan
strategi
pemasaran yang tepat
untuk Batik SYN
dengan
marketing
mix melalui produk,
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harga, tempat
promosi.
5.

M. Adzwin
dan Grisna
Anggadwita
(2016).

Analisa
Pengembangan
Produk Baru
Berbasis
Teknologi Pada
Rintisan Usaha
Wallts (StartUp)

Penelitian ini
menggunakan
metode
kualitatatif
dengan
melakukan
wawancara,
observasi dan
dokumentasi
langsung
kepada
informan yang
mengetahui
mengenai
proses
pengembangan
produk pada
Wallts.

dan

Hasil
penelitian
didapatkan
bahwa
Wallts
telah
melakukan
proses
pengembangan
produk baru sesuai
dengan teori Kotler,
hanya saja untuk poin
pengembangan dan
pengujian
konsep,
Wallts
tidak
melakukan analisis
market
ke
segi
konsumen yang lebih
luas,
karena
pengembangan
produk
harus
mencakup produsen
dan keinginan dari
konsumen.

Sumber: Penelitian Terdahulu
Dari beberapa contoh hasil penelitian diatas, maka dapat digambarkan beberapa
persamaan dan perbedaanya. Persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian
sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengembangan produk. Sedangkan,
perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah setelah
peneliti menganalis proses tahapan pengembangan produk yang dilakukan Jakoz
peneliti juga akan menganalisis startegi apa yang tepat dan perlu ditekankan pada usaha
Jakoz dalam meningkatkan daya saing pada produk kaos. Selain itu waktu dan tempat
yang ada dalam penelitian ini juga berbeda pada penelitian-penelitan yang telah
dilakukan dahulu.
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H. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menggunakan alur berfikir kualitatif. Penelitian ini ingin
mengidentifikasi pengembangan produk melalui indikator dari sisi proses yaitu
tahapan pengembangan produk kaos yang didasarkan pada teori Philip Kotler dan
analisis strategi pemasaran menggunakan teori bauran pemasaran (Produk, Harga,
Tempat, Promosi), untuk meningkatkan daya saing pada usaha Jakoz oleh-oleh Khas
Jambi. Secara ringkas kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada bagan
dibawah ini:
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Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran Penelitian
Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi

Analisis Delapan Proses Tahapan Pengembangan Produk
1.

Pengajuan ide

5. Analisis bisnis

2.

Penyaringan ide

6. Pengembangan produk

3.

Pengembangan dan pengujian konsep

7. Pengujian pasar

4.

Pengembangan strategi pemasaran

8. Komersialisasi

Sesuai atau tidak?

Analisis Empat Bauran
Pemasaran : Harga, Produk,
Tempat dan Promosi sebagai
Strategi Meningkatkan Daya
Saing Melalui
Hasil, Kesimpulan dan Saran

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka pendekatan
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif
lainnya.48 Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan
hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka
tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang
berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali
pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang
diperlukan.49
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data
kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka.50 Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data
sekunder antara lain:

48

Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),

hlm.4
Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm.5
Abdul Muhid, Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan Spss For
Windows, (Sidoarjo: Zitama, 2012), hlm.2
49
50
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a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.51
Hal ini dikategorikan sebagai sumber data primer melalui wawancara atau
pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat,
mendengar dan bertanya.52 Dalam penelitian ini sumber data primer
diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan
pemilik usaha Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi. Data tersebut meliputi
profil usaha, struktur organisasi, proses tahapan pengembangan produk dan
startegi bauran pemasaran yang kemudian informasi yang diperoleh tersebut
ditampilkan pada penelitian ini.
b. Data sekunder adalah yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi
bukan pengolahnya.53 Pada penelitian ini sumber data sekunder berasal dari
literatur-literatur tentang masalah yang akan diteliti, seperti literatur buku
mengenai pengembangan produk, strategi bauran pemasaran, jurnal atau
penelitian terdahulu, website resmi Jakoz (www.jakozbeyik.blogspot.com),
sosial media Jakoz dan data yang diambil dan dihimpun langsung dari pihak
Jakoz.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan informasi. Bila

51
52

Amiruddin, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm.30
Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),

hlm.159
53

Soeratno Dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk
Bisnis,(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm.71

Ekonomi

Dan
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dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan dapat
dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner
(angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.54 Namun dalam penelitian ini
peneliti hanya menggunakan 3 bentuk teknik pengumpulan data yakni sebagai
berikut :
1.

Observasi
Pengamatan atau observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan
oleh peneliti terhadap satu objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan
dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan
yang sudah diketahui sebelumnya.55 Sedangkan teknik observasi yang
digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi pasif, dimana
peneliti datang langsung ke toko Jakoz untuk mengamati kegiatan yang
dilakukan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Posisi peneliti dalam
metode ini adalah sebagai pengamat sekaligus sebagai pencatat dari observasi
yang dilakukan.

2.

Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang
lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan
fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui

54
55

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm. 224-225
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.145
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observasi.56 Dalam hal

ini, peneliti menggunakan metode wawancara

terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah
disiapkan.57 Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data
terkait analisis pengembangan produk dalam meningkatkan daya saing pada
usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi. Adapun informannya yaitu pihak internal
Jakoz yaitu pemilik Jakoz sekaligus koordinator utama pemasaran Bapak
Berlian Santosa.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.
Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen
rapat, catatan harian dan sebagainya.58 Menggunakan studi dokumentasi
merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif.59 Adapun bentuk dokumentasi yang dihasilkan
dalam penelitian ini berupa data, foto, gambar, maupun rekaman suara
wawancara melalui tape recorder, atau segala bentuk dokumentasi yang
merekam aktivitas saat penelitian berlangsung, yang nantinya akan
dilampirkan pada akhir bab penelitian.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.231-232
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.233
58
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.149.
59
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”,
(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 330
56
57
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D. Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah yang menjadi target dalam penelitian. Dalam
penelitian ini subyek yang diteliti diambil dengan menggunakan cara purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah informan ataupun orang-orang yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
seseorang yang berpengaruh sehingga memudahkan peneliti menjelajahi
obyek/situasi sosial yang diteliti 60 Adapun subyek dalam penelitian ini adalah
pihak internal Jakoz yaitu pemilik sekaligus koordinator utama pemasaran
Jakoz yaitu Bapak Berlian Santosa. Informan ini dipilih untuk memberikan
informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Selanjutnya data yang
sudah didapat akan dianalisis dan ditampilkan hasilnya dalam penelitian ini.
2. Obyek Penelitian
Lokasi atau tempat penelitian merupakan istilah atau batasan yang
berkaitan dengan subjek atau objek yang hendak diteliti juga merupakan salah
satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti.61 Dalam penelitian
ini tempat penelitian dilakukan di Jakoz beralamat di Jl. Kol. Amir Hamzah No.
4, Sei. Kambang, Telanaipura, (Depan Asrama Tentara Kambang), Kota Jambi.
Peneliti mengambil objek peneliti tersebut karena objek tersebut sesuai dengan

60
61

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.218-219
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm.53
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judul penelitian yang diambil. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang
lebih tiga bulan yaitu dari bulan 24 Februari 2020 hingga 24 April 2020.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga
dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.62 Miles
dan Huberman dalam sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.63 Berdasarkan data tersebut, proses analisa
penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan langkah langkah diantaranya
sebagai berikut:64
Gambar 2. 1
Teknik Analisis Data Miles dan Huberman, 1992

62

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.244
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.246
64
Miles, Matthew B., “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/
Matthew B, Miles Dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia, 1992), hlm.15-19.
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1. Pengumpulan data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada
saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di
wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap
tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.65 Dalam penelitan ini
pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data
melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait analisis
pengembangan produk dalam meningkatkan daya saing pada usaha Jakoz oleh-oleh
khas Jambi.
2. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh
dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan.66 Pada tahap ini semua jawaban hasil wawancara yang
telah didapat hasil yang kredibel digabungkan dalam bentuk yang padu dan mudah
dipahami oleh peneliti untuk menjawab semua permasalahan yang akan diteliti.

65

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.(Bandung: Alfabeta, 2017),

66

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.247

hlm.246
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3. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.67 Dalam penelitian ini
untuk menyajikan data peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang krediel.68

67
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.249
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D…, hlm.252
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F. Sistematika Penulisan
Adanya sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan dalam
penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I:

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan
pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB II:

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencangkup pendekatan
penelitian dan desain penelitian, jenis data dan sumber data, instrumen
pengumpulan data, subyek penelitian dan obyek penelitian, teknik analisis
data dan sistematika penulisan.

BAB III: Pada bab ini membahas tentang profil dan gambaran umum atau sejarah
berdirinya Jakoz, lokasi penelitian, struktur organisasi Jakoz dan informasi
lainnya yang berkaitan tentang Jakoz.
BAB IV: Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini, yaitu mengenai analisis pengembangan produk dalam
meningkatkan daya saing pada usaha Jakoz oleh-oleh khas Jambi.
BAB V:

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta
dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar informan, instrumen pengumpulan
data, lampiran wawancara, lampiran observasi dan lampiran dokumentasi
serta curriculum vitae peneliti.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Jakoz
Jakoz berdiri pada 21 September 2007 sudah 12 tahun sampai sekarang. Jakoz
adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang toko oleh-oleh berupa kaos sebagai
produk utamanya. Pemilik sekaligus pendirinya bernama Bapak Berlian Santosa.
Sebelum mendirikan Jakoz Bapak Berlian Santosa pernah bekerja di sebuah
perusahaan farmasi asing di Solo selama 7 tahun yang akhirnya beliau
memutuskan untuk berhenti dan membuka usaha sendiri. Usaha ini bermula dari
observasi Bapak Berlian Santosa terhadap oleh-oleh di Jambi yang selalu tak
sesuai dengan keinginan wisatawan yang berkunjung ke Jambi selain itu pada saat
yang sama belum banyak pemain yang bergerak dibidang toko oleh-oleh ini, oleh
karena itu untuk menyelesaikan masalah wisatawan terhadap oleh-oleh khas Jambi
yang kurang maka, hanya dengan modal usaha Rp.500.000 Bapak Berlian Santosa
membangun toko oleh-oleh khas berbumbu Jambi yang diberi nama Jakoz.
Usaha Bapak Berlian Santosa berhasil dan terus berkembang hingga saat ini.
Untuk tetap bertahan, usaha desain kreatif milik Bapak Berlian Santosa selalu
mengikuti trend dengan melihat keinginan atau selera konsumen dan memperluas
pemasaran baik di Jambi ataupun diluar Jambi. Selanjutnya Jakoz telah banyak
mengikuti kegiatan-kegiatan besar seperti INACRAFT (Internasional Handicraft
Trade Fair) yaitu pameran produk kerajinan bergengsi yang diadakan di Jakarta
Convention Center yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai usaha binaan
daerah-daerah, peserta perseorangan dan juga dihadiri oleh peserta dari luar Negeri
46
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Selain itu Jakoz juga mengikuti pameran dan bazar-bazar yang diselenggarakan
oleh Pemerintahan Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan untuk terus belajar
memaksimalkan usaha, mencari pengalaman bisnis dan selalu memperkenalkan
Jakoz kepada calon konsumen baik konsumen lokal ataupun wisatawan.
Jakoz beralamat di Jl. Kol. Amir Hamzah No. 4, Sei. Kambang, Telanaipura,
(Depan Asrama Tentara Kambang), Kota Jambi. Jakoz sendiri adalah singkatan
dari “Jambi punya kaos”. Sejarah nama Jakoz berasal dari nama konveksi yang
dulu pernah dibuka yaitu Raja Kaos jadi berawal dari kata Ja dan Kos, agar terlihat
keren dan lebih menarik S nya diganti dengan Z dan lahirlah brand yang diberi
nama Jakoz. Jakoz yang bertagline “kaos berbumbu Jambi” memproduksi kaos
yang dipadukan dengan budaya khas jambi, seperti kaos yang menceritakan
destinasi wisata unggulan di Jambi, kosakata asli dari Jambi, dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan Jambi. Untuk produk kaos, Jakoz menggunakan bahan
baku utama yaitu premium cotton combed 24s & 30s dan polo. Harga produk yang
ada di Jakoz dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp.3000-Rp.300.000.
Selain menjual produk yang diproduksi sendiri, Jakoz juga menjual produk yang
di produksi oleh UMKM lainnya seperti souvenir, makanan/snack. Kerjasama
Jakoz dengan beberapa UMKM ini bertujuan untuk membantu menggerakan
Ekonomi di level bawah, sehingga para pelaku UMKM terus hidup dan dapat
mengembangkan usahanya.
Selain itu, tujuan Bapak Berlian Santosa membuka usaha Jakoz bukan hanya
untuk berdagang saja tetapi memberikan value atau nilai wisata yang ada di Jambi
kepada konsumen yang berkunjung melalui usaha desain kreatif miliknya. Untuk
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menarik konsumen Bapak Belian Santosa selalu memberikan desain yang unik,
berbeda dan terbaru. Inilah yang menjadi perbedaan atau nilai tambah dan ciri khas
produk Jakoz dibandingkan dengan pesaingnya. Perbedaan ini terletak pada
tampilan kaos yang ditonjolkan yaitu gabungan antara seni grafis dan literasi.
Produk kaos Jakoz yang bertutur dan bercerita ini menandakan bahwa ketika
seseorang membeli produk kaos Jakoz mereka tidak hanya mendapat kaos saja
tetapi juga mendapat edukasi tentang keberagaman yang ada di Jambi, sehingga
dapat menciptakan bahwa mereka bangga Jambi, punya kenangan dengan Jambi
dan cinta Jambi, walaupun mereka bukan orang Jambi. Oleh karena itu hingga saat
ini produk oleh-olehnya semakin diminati konsumen yang berkunjung dan
diharapkan dapat menjadi toko oleh-oleh yang terbesar dan terlengkap didunia
sesuai dengan misi Jakoz.
B. Visi dan Misi Jakoz
1. Visi Jakoz:
Menjadi destinasi utama cinderamata Nusantara
2. Misi Jakoz:
a. Menjadi toko oleh-oleh dan cinderamata terlengkap dan terbesar di
Indonesia
b. Sebagai marketplace oleh-oleh nusantara terbesar dan terlengkap di
Indonesia
c. Menjadi oleh-oleh dan cinderamata yang paling dicari dan solutif didunia
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d. Membangun wahana edukasi bagi anak-anak hingga dewasa akan
kesadaran industri kreatif dan kepariwisataan di daerahnya
e. Menjadi lingkungan yang dinamis. Gagasan dan produk/jasa yang selalu
kreatif-inovatif, dan bertanggung jawab bersama tim yang solid, serta
bermashlahat bagi ummat
f. Pertumbuhan

perusahaan

yang

signifikan

berikut

kesejahtaraan

karyawannya
g. Memberikan sosial impact dengan melibatkan masyarakat dan ikut terjun
bersama-sama bergerak membangun kesejahtaraan dan peradaban
3. Value Jakoz
Selain mempunyai visi dan misi Jakoz juga mempunyai sembilan core
value (nilai) diantaranya sebagai berikut:
1.

Jujur

2.

Disiplin

3.

Amanah

4.

Komitmen

5.

Pelayanan terbaik

6.

Peduli sesama tim

7.

Kreatif dan inovatif

8.

Achievement (Pencapaian)

9.

Taat ibadah kepada Allah
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C. Struktur Organisasi Jakoz
Struktur organisasi sdiperlukan agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan
sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Adapun struktur
organisasi Jakoz dapat dilihat dari gambar berikut :
Gambar 3. 1
Struktur Organisasi Jakoz
Pemilik Usaha
Berlian Santosa

Bendahara
Dian Prihati

Tim Kreatif
& Sosmed

Tim Store

Tim
Marketing
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Marketing

Tomy P

Agung Setiawan

Berlian Santosa

Cecep

(Koordinator)

(Koordinator)

(Koordinator)

(Koordinator)

Ambo Taufik H
Muhajir Suardi

Ambo Taufik H
Muhajir Suardi

Riasrani

Ani

Evi

Budi
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D. Produk Jakoz
Jakoz adalah pusat oleh-oleh khas Jambi yang telah memiliki banyak pilihan
produk. Berikut ini adalah produk oleh-oleh yang diJual Jakoz :
1.

Kaos berbumbu Jambi adalah kaos yang menceritakan budaya khas Jambi, kosa
kata asli dari Jambi, destinasi yang ada di Jambi dengan berbagai ukuran kaos
dan desain mulai dari bayi, anak-anak hingga dewasa seperti kaos unlimited
treasure, kaos di Jambi ada Jakarta, kaos kagek, kaos cubo-cubo, kaos apo dio,
kaos Jambi bertabur simpang, kaos jembatan Batanghari, kaos kecik dak
besebut namo besak dak besebut gelar, kaos pedestarian jomblo, kaos gentala
arasy, kaos Jambinesia, Jambi bertebar sungai, kaos suku anak dalam, kaos
jembatan aurduri 2, kaos gadis dan Bujang Jambi dan lain sebagainya.

2.

Kaos oblong Jambi adalah kaos custome atau kaos pesanan yang sesuai dengan
keinginan konsumen dengan harga terjangkau. Biasanya kaos ini banyak
dipesan oleh komunitas, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, kampus
dan kalangan umum.

3.

Kaos Rasheed muslim wear adalah kaos dakwah untuk orang-orang yang
berhijrah yang memerlukan kaos untuk identitas dirinya.

4.

Pempek ganteng adalah pempek yang terbuat dari gabus dan tenggiri dan
dipadukan dengan cuko. Olahan makanan ini dibuat sendiri oleh istri dari
pemilik Jakoz.

5.

Souvenir seperti, gelang sebalik sumpah, magnet kulkas, mug, gantungan
kunci, miniature rumah adat, bag pack berlogo Jakoz, dompet batik, dompet
batok kelapa, topi, lacak, dan bantal yang bertuliskan Jambi.
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6.

Produk UMKM seperti : Keripik, kerupuk, rempeyek, abon, kopi, dodol, teh
rosella herbal, teh hitam cap kayu aro dan lain sebagainya.

E. Jam Kerja Jakoz
Setiap perusahaan memiliki jam kerja yang berbeda, pada umumnya sebuah
perusahaan hanya bekerja 5/6 hari dalam seminggu tergantung jenis pekerjaan dan
bagaimana pembagiannya sesuai dengan shif pekerjaan yang dilakukan. Berbeda
dengan Jakoz yang hari libur tetap buka, ini dikarenakan Jakoz sering mendapat
konsumen yang tour di hari libur. Sampai saat ini Jakoz memiliki karyawan yang
berjumlah 8 orang dengan jam kerja yang dibagi menjadi dua shif yaitu shif pagi
dan shif siang. Berikut jam kerja yang diterapkan pada usaha Jakoz :69
Tabel 3. 1
Jam Kerja Jakoz
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No

Hari

Jam Kerja

1.

Senin

08.00-21.00

2.

Selasa

08.00-21.00

3.

Rabu

08.00-21.00

4.

Kamis

08.00-21.00

5.

Jumat

08.00-21.00

6.

Sabtu

08.00-21.00

7.

Minggu

09.00-21.00
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian beserta pembahasannya
mengenai proses tahapan pengembangan produk yang dilakukan Jakoz dan strategi
bauran pemasaran yang digunakan dalam meningkatkan daya saing. Data dalam
penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan
pihak yang menurut peneliti paling banyak mengetahui tentang fakta dilapangan atau
informasi yang dibutuhkan. Hasil wawancara melalui panduan wawancara yang telah
dilakukan dengan informan akan dipaparkan dalam bab ini secara lengkap sesuai
dengan data-data yang telah didapat oleh peneliti dalam pembuatan tugas akhir ini.
A. Proses Tahapan Pengembangan Produk Di Jakoz Oleh-Oleh Khas Jambi
Pengambangan produk adalah strategi untuk mengembangkan sebuah produk
baik yang sudah ada ataupun mengubah produk sesuai dengan kondisi pasar.70
Keberhasilan suatu produk tidak terlepas dari proses tahapan pengembangan produk
yang dilakukan. Teori yang digunakan untuk menguraikan proses tahapan
pengembangan produk kaos yang dilakukan Jakoz yaitu menggunakan teori Philip
Kotler dalam teori ini ada delapan proses tahapan pengembangan produk yaitu
pengajuan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian konsep,
pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk,
pengujian pasar, dan komersialisasi.71
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Pada prakteknya sebelum tahap proses pengembangan produk kaos
dilaksanakan, tahap awal yang dilakukan Jakoz adalah riset pasar. Riset pasar
dilakukan dengan cara observasi antara pemilik Jakoz dan tim yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kondisi pasar dan peluang produk yang ada pada saat itu.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan
Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Bisnis itu adalah bagaimana kita dapat memecahkan dan menyelesaikan
permasalahan orang lain. Contohnya Jakoz, kenapa Jakoz hadir karena untuk
memberikan solusi kepada para tamu, para pengunjung dan wisatawan yang datang
ke Jambi untuk mendapatkan oleh-oleh khas Jambi. Jadi kalau saya bilang market
dulu bukan produk, pasar dulu. Karena itu, sebelum saya melakukan
pengembangan produk saya riset terlebih dahulu bagaimana kondisi pasar nya, jika
saya buat kaos dengan desain seperti ini apakah ada peluangnya, jika ada saya lihat
lagi apakah besar atau tidak, karena pondasi pada suatu bisnis yang utama adalah
pemasaran. Selanjutnya saya juga melihat apa yang sedang trend atau sedang dicari
konsumen, jika sudah dapat ide nya, baru kita melakukan pengembangan produk
sesuai keinginan konsumen dan pasar dan tidak meninggalkan ciri khas Jakoz. 72
Selain untuk mengetahui kondisi pasar, riset pasar dilakukan agar sebuah
produk yang diproduksi dapat sesuai dengan keinginan konsumen dan tidak
meninggalkan ciri khas kaos Jakoz. Karena memahami keinginan dan kebutuhan
konsumen tidak mudah, oleh karena itu agar berhasil sebuah perusaahaan harus
membuat produk yang memiliki keunggulan diatas pesaing dan senantiasa
memperbaruhinya. Selanjutnya dalam wawancara peneliti dengan pemilik Jakoz
tahap berikutnya setelah melakukan riset pasar yaitu masuk pada proses tahapan
pengembangan produk. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:73
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1. Pengajuan ide
Menurut teori tahap awal dalam pengembangan produk adalah
pengajuan ide. Pada tahap ini Jakoz mendapat ide melalui masukan dari
konsumen baik masukan secara offline (langsung ke toko) ataupun secara
online (ulasan dari web dan blog bisnis Jakoz). Dari berbagai ide atau masukan
yang ada rata-rata konsumen tersebut ingin desain-desain produk kaos yang
lebih agar terdapat banyak pilihan untuk membeli. Oleh karena itu mereka
memberikan masukan kepada Jakoz untuk menambah variasi desain kaos yang
lebih banyak lagi. Selain itu ide juga bisa muncul dari pemilik usaha atau tim
Jakoz mengenai sesuatu yang sedang trend/boming yang nantinya akan
dikembangkan dengan inovasi dan kreativitas yang dimiliki, sehingga desain
produk kaos yang dihasilkan mempunyai ciri khas tersendiri. Menurut Berlian
Santosa sebagai pemilik usaha ini bahwa Jakoz memiliki sebuah tabungan yang
diberi nama bank desain. Bank desain adalah tempat untuk beberapa stock
desain kaos yang telah dibuat enam bulan atau setahun sebelumnya yang
nantinya akan dikeluarkan sesuai dengan kondisi pasar dan musim tertentu.
Desain kaos ini ada juga desain yang baru dan ada juga desain lama yang di
modifikasi sesuai dengan selera konsumen. Tujuannya untuk menjaga kualitas
produk dan memperbaiki produk yang sudah ada. Dengan berbagai pilihan
desain kaos dan memberikan karakteristik yang berbeda dengan pesaing maka
produk tersebut akan menjadi ketertarikan tersendiri bagi konsumen yang
datang. Hal ini menandakan bahwa Jakoz telah mempersiapkan ide produk
dengan matang dan terencana.
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2. Penyaringan ide
Penyaringan adalah menyisihkan ide produk yang tidak terpakai secepat
mungkin. Pada tahap ini terdapat banyak masukan atau ide desain kaos yang
didapat dari berbagai pihak tetapi tidak semua masukan tersebut dapat
direalisasikan menjadi sebuah konsep produk, karena tidak semua masukan
tersebut dapat laku dipasaran dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Oleh
karena itu, ide-ide yang terkumpul tersebut didiskusikan, disaring atau dipilah
kembali untuk mendapatkan ide desain kaos terbaik berdasarkan voting antara
pemilik Jakoz dan tim.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Jadi dari ide atau masukan tadi kita rembukan lagi dan tidak semua kita
garap. Kita pilih lagi, kita vote ya dari semua karyawan misal saya pilih ini, 1
dan 3 atau dan 2 dan 3 atau sebagainya. Ide desain kaos dengan suara terbanyak
dan cocok baru kita produksi, yang tidak ya langsung kita sisihkan. Jadi kita
lihat lagi kebutuhan kekiniannya. Setelah itu eksekusi nya baru ditim.74
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ide desain kaos
dengan pilihan suara tertinggi maka akan diambil dan ide desain kaos dengan
suara terendah maka akan langsung disisihkan. Setelah di vote dan terpilih
beberapa ide desain kaos terbaik selanjutnya pemilik Jakoz memberikan
deadline atau jangka waktu kepada tim untuk menyelesaikan produk kaos
tersebut untuk siap diproduksi. Selanjutnya dalam tahap ini penyaringan tidak
hanya dilakukan pada ide desain kaos saja melainkan juga penyaringan pada
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warna dan jenis huruf. Penyaringan ini bertujuan agar antara ide desain kaos,
warna dan jenis huruf dapat menjadi gabungan yang menarik, cocok dan sesuai
dengan keinginan konsumen sehingga produk kaos yang diproduksi tersebut
dapat laku dipasaran.
3. Pengembangan dan pengujian konsep
Dalam tahap ini dilakukan pengujian konsep secara menyeluruh untuk
memastikan bahwa apakah konsep ini sesuai dengan perusahaan dan pasar
sasaran atau tidak. Pengujian konsep dilakukan dengan memperlihatkan
langsung konsep tersebut kepada konsumen yang berkunjung ke toko. Dalam
pengujian ini Jakoz memproduksi kaos dalam jumlah terbatas, hal ini
dikarenakan memang pengujian ini hanya untuk melihat apakah produk kaos
ini layak ketahap selanjutnya atau tidak.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Untuk pertama buat kami kadang memang tidak buat banyak langsung,
jadi kita lihat dari konsumen yang beli, oh kurang ini, atau oh misal tambahin
ini, tambah warna lain dan sebagainya. Dari pengujian ini ada produk kaos yang
berhasil diterima, ada yang setengah berhasil dan ada yang kurang berhasil atau
mandek. Nah dari situkan kita sisihkan. Berarti model seperti ini, tipe seperti
ini, dan kebutuhan seperti ini yang konsumen inginkan. Ya setelah itu kita
lakukan peningkatan pada produk kaos yang disukai konsumen.75
Pengujian konsep ini dilakukan dengan melibatkan tim store dan
konsumen yang datang langsung ke toko. Dalam menguji konsep ini tim store
langsung melakukan interaksi dengan konsumen untuk mengetahui bagaimana
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respon atau pendapat konsumen terhadap konsep produk yang baru
diluncurkan. Dalam hal ini tim Jakoz memberikan informasi atas produk yang
diujikan seperti informasi mengenai manfaat produk yaitu produk kaos Jakoz
tidak hanya memberikan kaos saja tetapi di kaos tersebut ada nilai/value yang
didapat mengenai keberagaman budaya, wisata yang ada di Jambi, dengan
kualitas bahan cotton combed nyaman. Produk oleh-oleh khas Jakoz adalah
produk kaos khas yang berbumbu Jambi yang dijual untuk orang-orang lokal
ataupun wisatawan yang berkunjung ke Jambi. Harga produk kaos yang
ditawarkan pun juga sesuai dengan kualitas bahan yang dipakai. Dari informasi
yang telah didapat konsumen akan memberikan respon atau pendapat-pendapat
tentang produk kaos tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar
atau masih ada yang diperbaiki atau tidak. Jika masih ada yang diperbaiki lagi
maka akan dievaluasi untuk membuat produk kaos lebih disukai. Jika sudah
sesuai maka akan ditingkatkan ketahap selanjutnya. Dari pengujian ini dapat
dilihat input yang didapat dari konsumen tentang produk kaos yang
dikeluarkan. Pendapat konsumen biasanya tentang gabungan antara desain kaos
dan warna yang ditampilkan agar lebih diperbanyak lagi. Dari hasil pengujian
yang dilakukan kepada konsumen pemilik Jakoz dan tim akan mendiskusikan
dan melakukan perbaikan-perbaikan kembali baik dari desain, bentuk, jenis
huruf dan warna untuk mendapatkan konsep mana yang paling menjanjikan
untuk dipasarkan dan dilanjutkan ketahap selanjutnya.
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4. Pengembangan strategi pemasaran
Startegi pemasaran sangatlah penting untuk membuat produk kita dikenal oleh
pasar. Karena sebaik apapun produk yang kita produksi, tetapi jika pemasarannya
kurang maka tentunya konsumen tidak akan mengetahui tentang produk yang kita
jual. Pada tahap ini Jakoz memperkenalkan produk kaosnya kepada konsumen
sasaran. Tim store yang bertugas di toko akan menginformasikan produk-produk
kaos dengan desain terbaru dan kekinian kepada konsumen dengan cara
berhadapan langsung dengan konsumen. Tim store yang bertugas akan mengetahui
bagaimana peluang produk kaos tersebut untuk laku di pasaran. Dalam
pengembangan strategi pemasaran ini Jakoz mempunyai target market, target
market Jakoz adalah orang-orang kalangan menengah atau mereka yang
mengetahui tentang kualitas produk seperti orang-orang pekerja, komunitas, dosen,
pejabat dan guru atau yang sudah mempunyai penghasilan dengan rentang umur
antara 22 tahun - 45 tahun. Untuk harga sebuah kaos, Jakoz menjual produknya
sesuai dengan kualitas bahan yang ada. Karena ada harga ada kualitas jadi kepuasan
konsumen adalah salah satu tujuan Jakoz.
5. Analisis bisnis
Analisis bisnis adalah analisis untuk menentukan apakah produk
tersebut sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak. Untuk tahap ini
Jakoz hanya menjual kaos dengan harga pokok penjualan atau hpp nya saja.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
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“Kita kan hitung-hitung misalnya hpp nya ini sekian-sekian kita kasih
jual sekian, kalau kita mau kasih murah berarti dengan hpp ini masuk atau gak,
atau untuk nge-branding aja, misal kita buat desain kaos yang ada logo Jakoz,
udah kita jual dengan harga hpp aja yang penting kaos itu sebagai branding,
jadi gak papa gak dapat untung tapi kaos itu kemana-mana, dari produksi aja
kita hitung juga ini layak atau tidak, sebenarnya tujuannya ini bisa diterima
pasar atau tidak, yang pertama itu, yang kedua besar atau tidak pasarnya , kalau
kecil ya kita tinggalkan.76
Dari hasil wawancara di atas Jakoz melakukan penjualan pertama
dengan harga pokok penjualan atau hpp berarti ini menunjukkan bahwa Jakoz
belum memperoleh keuntungan atau dengan kata lain Jakoz tidak untung dan
tidak rugi. Branding memungkinkan perusahaan untuk mendiferensiasikan
produknya dari produk pesaing dan dapat digunakan untuk mempersentasikan
nama perusahaan dan seluruh produk yang dipasarkan.77 Produk branding
bertujuan untuk mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya diatas
produk pesaing.78 Artinya Jakoz menjual sebuah produk kaos sesuai dengan
harga pokok penjualan saja karena untuk mengenalkan kaos tersebut ke
konsumen. Selanjutnya Jakoz melihat bagaimana reaksi pasar terhadap produk
kaos ini melaui branding. Untuk produk kaos yang diterima pasar dan sesuai
dengan tujuan perusahaan maka akan terus dikembangkan sedangkan produk
kaos yang tidak sesuai dengan pasar maka akan langsung di tinggalkan.
6. Pengembangan produk
Produk yang telah melewati analisis bisnis maka selanjutnya
dikembangkan menjadi produk fisik atau produk nyata. Bentuk pengembangan
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produk yang dilakukan Jakoz adalah dengan mengembangkan beberapa produk
kaos dengan desain terbaik yang telah disaring, diseleksi, dan dianalisis. Pada
tahap pengembangan produk Jakoz memproduksi desain produk kaos yang
sudah disetujui oleh pemilik Jakoz dan tim dalam bentuk nyata. Pengembangan
produk yang dilakukan yaitu dengan diversifikasi produk kaos dan inovasi
produk kaos. Produk kaos yang diproduksi tersebut nantinya akan terus
dilakukan perbaikan dan penyempurnaan serta dipilah kembali sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan terus melakukan kreativitas dan
inovasi pada setiap produk kaos diharapkan mampu meningkatan perbaikan
untuk produk kaos yang telah ada. Selain itu pengembangan produk kaos juga
dilakukan dengan penambahan atau modifikasi beberapa detail produk dari
produk kaos yang telah ada untuk menjaga kualitas produk kaos yang ada.
Untuk bahan baku utama Jakoz menggunakan kain dengan kualitas premium
cotton combed 24s & 30s dan polo atau kualitas menengah agar tahan lama dan
nyaman ketika dipakai. Produk kaos yang di produksi pun akan dikeluarkan
sesuai dengan kondisi atau situasi pasar. Selain itu, dalam tahap ini juga
memberikan informasi mengenai manfaat, detail produk dan memberikan
kemasan yang menarik. Dengan menginformasikan hal tersebut maka tim akan
mengetahui respon konsumen atas produk yang telah dikembangkan.
7. Pengujian pasar
Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian pasar untuk melihat
apakah produk kaos ini dapat bekerja dengan baik dalam bentuk nyata atau tidak.
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Dalam hal ini Jakoz menguji langsung kepada konsumen baik yang berkunjung
ketoko dan melalui media sosial.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Untuk pengujian pasar kita lebih luas ya pemasaran nya karena ingin
melihat lebih luas apakah produk kaos ini dapat diteima dengan baik oleh
konsumen atau tidak, jadi kita pasarkan juga melalui media sosial seperti
facebook dan instagram. Apabila kinerja produk kaos baik maka produk kaos ini
akan terus kita kembangkan dengan kreativitas dan inovasi, apabila tidak maka
akan kita evaluasi atau langsung disisihkan.79
Dalam hal pengujian pasar, apabila produk kaos yang sudah
diluncurkan mendapat respon yang baik dari konsumen maka produk fisik ini
dapat dipasarkan dan dilanjutkan ke tahap komersialisi. Namun, jika produk
fisik ini tidak memuaskan dan kurang mendapat respon dari konsumen maka
pihak Jakoz akan mengevaluasi dan memperbaiki lagi detail-detail produk kaos
baik itu desain, warna, kemasan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
produk ataupun bisa pula menghentikan proses pengembangan produk kaos
yang bersangkutan. Pengujian pasar ini bertujuan untuk dapat melihat seberapa
besar pasar yang ada dan bagaimana konsumen merespon produk untuk
menggunakan dan membeli produk kembali.
8. Komersialisasi
Tahap komersialisasi adalah tahap terakhir untuk memperbanyak
produk dan siap untuk dipasarkan dan disribusikan kepada konsumen.

79

Wawancara dengan Bapak Berlian Santosa, Selaku Pemilik Jakoz Pusat Oleh-Oleh Khas
Jambi, tanggal 03 Maret 2020.

63

Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Kalo komersialisasi, kita keluarkan produk kaos sesuai dengan situasi
pasar ya, ada 2 yaitu masa liburan dan ramadhan, nah kita sesuaikan produksi
apa yang kita perbanyak sesuai dengan kondisi yang ada, kalau misal musim
liburan kita keluarkan desain kaos oleh-oleh terbaru dan kekinian, kalo misal
masuk bulan ramadhan kita keluarkan desain-desain terbaru kaos rasheed
muslim wear atau kaos dakwah, nah kalo misal hari biasa itu ya kaos pesanan,
kaos oblong Jambi kita buka terus tapi kaos oleh-oleh dan kaos dakwah tetap
ada. Ya dijadwalkan sama tim aja, untuk stocknya sudah ada.80
Tahap komersialisasi adalah tahap akhir dalam proses pengembangan
produk, dimana komersialisasi ini adalah bentuk produksi kaos dalam jumlah
yang besar. Komersialisasi yang dilakukan Jakoz adalah sesuai dengan kondisi
pasar atau musimnya. Seperti memperbanyak desain-desain kaos terbaru dan
kekinian pada produk kaos oleh-oleh pada musim liburan dan kaos Rasheed
muslim wear pada bulan Ramadhan. Untuk pembelian berbagai kaos ini bisa
kapan saja karena Jakoz selalu Restock. Selanjutnya untuk memperluas jaringan
pemasaran Jakoz juga melakukan distribusi ke luar kota melalui agen,
dropshipper dan reseller.
Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai analisis tahapan
pengembangan produk Jakoz, peneliti meringkas tahapan mulai dari tahap
pengajuan ide hingga tahap komersialisasi yang dapat disimpulkan pada gambar
berikut :
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Gambar 4. 1
Tahapan Proses Pengembangan Produk Antara Teori dan Fakta dilapangan
Riset pasar
Observasi untuk melihat bagaimana kondisi pasar
dan peluang produk yang ada.

Pengajuan ide

Penyaringan ide

Dari konsumen, pemilik
usaha atapun tim Jakoz.

Membuang ide produk kaos
yang mandek secepatnya.

Pengembangan dan
pengujian konsep
Membuat produk kaos
Jakoz dalam jumlah terbatas
dan diujikan langsung ke
konsumen ditoko.

Pengembangan strategi
pemasaran
Memperkenalkan informasi
detail produk kaos Jakoz.

Analisis bisnis
Menjual produk kaos Jakoz
dengan harga pokok
penjualan dengan tujuan
Branding

Pengembangan produk
Membuat produk kaos
Jakoz dalam bentuk fisik.

Pengujian pasar
Menguji sekali lagi kepada
konsumen ditoko dan sosial
media untuk memastikan
produk kaos Jakoz diterima
dipasaran.
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Komersialisasi
Memproduksi produk kaos
Jakoz dalam jumlah besar.

Sumber: Diolah dan Dirangkum Oleh Peneliti
Berdasarkan gambar diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa ketika peneliti
riset ke lapangan sebelum dilaksanakannya proses tahapan pengembangan produk,
Jakoz terlebih dahulu melakukan riset pasar atau observasi untuk melihat bagaimana
kondisi pasar dan peluang produk pada saat itu, karena keberhasilan perusahaan
untuk dapat bertahan dalam jangka panjang adalah tergantung kepada kemampuan
perusahaan dalam membuat produk yang menarik, memiliki daya saing tinggi dan
tentunya dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya
Jakoz juga telah melakukan delapan proses tahapan pengembangan produk kaos
secara baik, bertahap dan sistematis sesuai dengan teori Philip Kotler yaitu mulai
dari tahap pengajuan ide hingga tahap komersialisasi. Semua proses dilakukan agar
perusahaan terarah dan terencana dalam menghasilkan sebuah produk yang sesuai
dengan keinginan dan kebutuhan konsumen dengan selalu mengikuti perkembangan
zaman yang ada tetapi tidak meninggalkan ciri khas desain kaos Jakoz yang
mengutamakan nilai-nilai keberagaman wisata, khazanah dan budaya Jambi. Produk
kaos yang diterima oleh pasar nantinya yang akan bersaing dengan produk pesaing
lainnya. Garelli menyatakan bahwa pada perusahaan, pengembangan produk
merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing. Melalui
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pengembangan produk sebuah perusahaan diharapkan mampu bersaing, baik di
tingkat lokal, nasional, dan lingkungan global.81
B. Strategi Bauran Pemasaran Usaha Jakoz Dalam Meningkatkan Daya Saing
Salah satu cara yang baik untuk mulai mengahadapi persaingan adalah melalui
program pemasaran yang dirancang secara kreatif dan dilaksanakan dengan baik agar
tujuan perusahan dapat tercapai.82 Bauran pemasaran merupakan salah satu startegi
pemasaran yang berperan penting terutama dalam mengatasi persaingan dan merebut
peluang pasar yang ada. Bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga,
tempat/distribusi dan promosi melambangkan pandangan penjual terhadap perangkat
pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli.83 Seiring waktu telah banyak
usaha oleh-oleh baik skala kecil maupun skala besar yang ada di Jambi, sehingga
persaingan yang timbul antara usaha-usaha sejenis tidak dapat di hindari, tetapi Jakoz
mempunyai cara sendiri untuk menghadapi persaingan yaitu dengan selalu berpikir
positif dan terus menonjolkan keunggulan produk.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan
Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Kalau masalah persaingan itu persaingan sehat lah ya, kita tidak ambil pusing
biasa aja kalau usaha ya kita bersaing kalau teman ya teman. Saya pikir justru dengan
adanya persaingan kita semakin semangat untuk terus memperbaiki diri, apa
kelemahan kita apa kelebihan kita dan apa kelemahan dan kelebihan mereka kita bisa
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membaca. Kita tonjolkan saja keunggulan produk kita mulai dari kualitas bahan,variasi
produk, desain, warna, ukuran, tampilan produk dan lain sebaginya.84
Persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar dan konsumen memang tidak bisa
dihindari, apalagi dalam perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat seperti
sekarang ini. Sebuah perusahaan yang dapat bertahan dan tidak gulung tikar hanya
kepada mereka yang memiliki strategi sendiri dalam mengatasinya. Untuk itu didalam
wawancara peneliti dengan pemilik usaha ingin mengetahui bagaimana strategi bauran
pemasaran dari produk, harga, tempat/distribusi dan promosi yang dilakukan Jakoz
dalam meningkatkan daya saing yaitu :
1. Strategi produk kaos Jakoz
Berbicara tentang produk tidak terlepas dari sesuatu yang ditawarkan untuk
mencapai tujuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Jakoz sendiri telah memiliki banyak produk kaos dengan berbagai ukuran dan
desain serta memiliki kualitas bahan premium yaitu cotton combed nyaman. Pada
saat ini Jakoz selalu bertindak cepat dan tepat untuk menghadapi tingkat persaingan
yang semakin kompetitif dengan terus mengembangkan usahanya.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan
Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Awalnya pemain dibidang toko oleh-oleh ini belum banyak ya seperti
sekarang. Jadi supaya kita tetap bertahan kita melakukan pengembangan produk
seperti diversifikasi pada kaos oleh-oleh yaitu menambah variasi desain, ukuran
dan saya juga membuat inovasi baru dengan menghadirkan kaos rasheed muslim
wear, dan kaos oblong Jambi atau custome, saya juga merambah ke produk
makanan yaitu pempek ganteng (gabus dan tenggiring) yang dikelola oleh istri
saya, kita juga ada produk oleh-oleh dari UMKM lainnya. Kenapa saya buat seperti
itu agar pangsa pasar yang saya dapat lebih luas dan semua orang yang berkunjung
84
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dapat bebas memilih produknya. Semua produk yang ada di Jakoz masih tetap pada
produk khas oleh-oleh karena memang kita bergelut di sektor pariwisata. Tapi tetap
produk utama kita kaos karna memang skil kita disitu 85
Strategi produk yang dilakukan oleh pemilik Jakoz dalam meningkatkan daya
saing yaitu dengan melakukan pengembangan usaha yang tidak dilakukan oleh
pesaingnya. Dimana produk kaos Jakoz membuat produk-produk kaos terbaru dan
tentunya memberikan nilai dan manfaat kepada konsumen yang berkunjung ke
Jambi. Adapun strategi produk yang dilakukan Jakoz dalam meningkatkan
persaingan adalah sebagai berikut :86
a. Strategi positioning produk
Strategi ini digunakan untuk menciptakan kesan tertentu dibenak
konsumen sehingga memiliki keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan pesaing lain pada usaha dan pasar yang sama.87 Jakoz memiliki strategi
sendiri untuk membuat produk kaosnya berbeda dibanding produk oleh-oleh
lain. Strategi ini terletak pada desain kaos yang ditawarkan.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Untuk bersaing itu kita masukan unsur pembeda, yang pesaing tidak
punya bahwasannya kalau produk kaos bertuliskan Jambi itu sudah biasa nah
disini kebetulan saya juga seorang penulis saya masukan diksi kaos berbumbu
Jambi, jadi kaos berbumbu Jambi itu seperti kita ingin menjual budaya Jambi
dengan berkarya melalui media kaos. Jadi Jakoz itu punya brand yang besar
dan kuat kepada konsumen atau calon konsumen kita sehingga kita ingin
membuat jurang kepada pesaing-pesaing, artinya kalo semua orang bisa sih
85
Wawancara dengan Bapak Berlian Santosa, Selaku Pemilik Jakoz Pusat Oleh-Oleh Khas
Jambi, tanggal 03 Maret 2020.
86
Wawancara dengan Bapak Berlian Santosa, Selaku Pemilik Jakoz Pusat Oleh-Oleh Khas
Jambi, tanggal 03 Maret 2020.
87
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4, (Yogyakarta: Andi 2015), hlm.241

69

ada ide cetak kaos produksi udah, tapi apakah sampe sebatas itu nah kita gak
mau, kita ingin pulahan tahun atau bahkan ratusan tahun, jadi jangan sekedar
berjualan tok, kalo orang jualan tok, semua orang bisa jualan yang tapi bisanya
jangka panjang atau pendek, kita maunya jangka panjang. Jadi kita buat kaos
dengan desain-desain yang beda unik dan tidak pasaran.88
Jakoz memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan
pesaingnya. Keunggulan ini terletak pada desain kaos yang di jualnya, yaitu
dengan menggabungkan antara seni grafis dan literasi sehingga dapat
menciptakan daya tarik produk yang berbeda dan khas dibandingkan dengan
produk pesaing. Gabungan antara seni menulis dan seni desain ini menjadi kan
sebuah kaos yang bercerita tentang Jambi yang millennial, trendy dan tentunya
terdapat unsur budaya dan sejarah didalamnya. Kedua gabungan tersebut
memberikan banyak manfaat dan nilai positif dari desain koas yang bisa
dipelajari seperti beberapa contoh desain kaos Jakoz sebagai berikut :89
1.

Kaos Jambi Unlimited Treasure
Gambar 4. 2
Desain Kaos Jambi Unlimited Treasure

88
Wawancara dengan Bapak Berlian Santosa, Selaku Pemilik Jakoz Pusat Oleh-Oleh Khas
Jambi, tanggal 03 Maret 2020.
89
https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/liputanukm1517254194025/bisnisoleh-oleh-khas-jambi-jakoz, Akses pada tanggal 28 November 2019.

70

Sumber: Dokumentasi Jakoz
Kaos ini merupakan kaos best seller dari beberapa produk kaos lainnya.
Desain kaos ini menceritakan tentang destinasi yang ada di Jambi seperti
candi Muaro Jambi, Geopark Merangin, gunung Kerinci, Pulau Berhala,
bukit khayangan, dll. Sehingga ketika para wisatawan membeli kaos ini
dapat mengetahui apa saja destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi.
2.

Kaos save Harimau
Gambar 4. 3
Desain Kaos Save Harimau

Sumber: Dokumentasi Jakoz
Harimau Sumatera (Phantera Tigris Sumatera) merupakan satwa asli
Sumatera yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Satwa
ini tergolong langka dan saat ini diperkirakan hanya terdapat sekitar 400
ekor saja di alam liar. Desain Kaos Save Harimau Sumatera adalah kaos
yang mengajak wisatawan untuk peduli terhadap satwa Harimau yang
hampir punah.
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3.

Kaos Bujang Gadis Jambi
Gambar 4. 4
Desain Kaos Bujang Gadis Jambi

Sumber: Dokumentasi Jakoz
Bujang adalah sebutan untuk laki-laki Jambi yang masih single sedangkan
gadis adalah sebutan untuk perempuan Jambi yang juga masih single.
Kaos Bujang Gadis Jambi adalah desain kaos yang menunjukkan peran
pemuda pemudi Jambi dalam mengenalkan nilai budaya dan wisata Jambi.
4.

Kaos Keris Siginjai
Gambar 4. 5
Desain Kaos Keris Siginjai
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Sumber: Dokumentasi Jakoz
Kaos Keris Siginjai adalah desain kaos yang menunjukkan warisan
budaya dari yang digunakan oleh pejuang-pejuang Jambi dalam melawan
penjajah di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah dan daerah sekitarnya.
Desain kaos ini untuk mengingatkan bahwa rasa Nasionalisme itu masih
ada dan tak akan pernah pudar.90
Keunikan yang dimiliki membuat kaos Jakoz memiliki kesan
tersendiri di hati para konsumen. Ciri khas ini menjadi nilai tambah dan
nilai jual Jakoz dalam produk kaosnya serta dapat memberikan identitas
dan perbedaan terhadap produk pesaing, karena biasanya

setiap

wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tentu mencari ciri khas yang
unik dari daerah tersebut. Memuaskan kebutuhan keinginan dan
kebutuhan pelanggan adalah inti dari pemasaran. Dalam ekonomi yang
sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli yang rasional yang
dihadapkan

dengan

segudang

pilihan,

maka

perusahaan

harus

memberikan sebuah nilai atau manfaat yang lebih unggul dan lebih baik
kepada konsumen dibandingkan dengan pesaing. 91 Selain itu tujuan Jakoz
bukan hanya berdagang saja tetapi bagaimana mereka memberikan nilai
wisata dan manfaat kepada konsumen melalui usaha desain kreatif
miliknya sehingga usahanya dapat bertahan dalam waktu yang panjang.
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Ciri khas ini terus dikembangkan dengan menghadirkan desain-desain
yang terbaru, tidak pasaran dan tentunya mengikuti perkembangan yang
ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa startegi yang dilaksanakan
melalui cara-cara yang tepat memberikan dampak bagi perusahaan
sehingga mereka dapat lebih mengembangkan perusahaan dan dikenal.
Karena Jakoz tidak hanya berdagang saja tetapi mereka mempunyai
tujuan usaha jangka panjang dengan menciptkan nilai value dan
memberikan manfaat kepada konsumen sehingga mempunyai peluang
untuk menarik konsumen lain dari strategi yang dilakukan.
b. Strategi pengembangan produk
Pengembangan produk sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk
dapat bertahan. Pengembangan produk dapat menunjang perusahaan baik
dengan cara menciptakan produk baru, mempertahankan keunggulan produk
ataupun menyempurnakan produk yang sudah ada. Oleh karena itu Jakoz selalu
mengembangkan produknya. Berikut adalah hasil dari pengembangan produk
Jakoz:92

92



Kaos oleh-oleh berbumbu Jambi



Kaos Rasheed muslim wear



Kaos custome / oblong Jambi



Pempek ganteng (gabus dan tenggiri)

Observasi Hasil Pengembangan Produk Jakoz, 02 Maret 2020.
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Pada hakikatnya tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan
produk adalah:
-

Untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan
sebagai inovator, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru
daripada produk sebelumnya. Dalam hal ini startegi produk baru merupakan
strategi ofensif.

-

Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang ada, yaitu dengan
jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasaan yang
baru. Bentuknya bisa tambahan terhadap lini produk yang sudah ada
maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Dalam hal ini, startegi
produk baru merupakan startegi defensif.93
Hal yang paling utama disini adalah menghadirkan produk yang
berbeda dengan konsumen, tujuanya demi menghindari desain-desain kaos
yang bersifat umum dan pasaran, sehingga dari tampilannya mampu
menghadirkan kaos yang berbeda, unik dan ekslusif lain dari yang lain
tentunya dengan memasukan unsur budaya khas Jambi yang bertujuan
untuk mengenalkan kebergaaman yang ada di Jambi. Hal tersebut dilakukan
untuk membuka peluang dalam persaingan pasar lokal, pasar antarkota,
antardaerah, bahkan Nasional dan luar negeri.

c. Startegi diversifikasi produk
Strategi diversifikasi produk yang dilakukan Jakoz untuk tetap bertahan
dalam persaingan adalah dengan memberikan berbagai produk yang sesuai
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dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Diversifikasi produk kaos yang
dilakukan yaitu dengan menambah varian desain yang sedang trend,
menambah ukuran desain dari yang ukuran bayi sampai dengan ukuran big size
untuk bule dan melakukan inovasi produk kaos dengan melahirkan kaos-kaos
terbaru untuk memperluas pangsa pasar. Bahan baku kaos Jakoz yang
berkualitas dan mudah didapat yaitu menggunakan bahan baku utama cottoon
combed dengan kualitas premium. Pemilihan bahan baku diperlukan agar
kualitas produk kaos dapat tahan lama dan nyaman ketika dipakai. Jakoz
mempunyai jenis produk yang bervariasi, pilihan warna, desain, motif dan
ukuran kaos yang beragam. Hal ini dilakukan karena mengikuti perkembangan
zaman dan pasar dan tentunya untuk memberikan banyak pilihan kepada
konsumen dan meningkatkan laba perusahaan. Selain menjual produk yang
diproduksi sendiri Jakoz juga menjual produk yang diproduksi oleh UMKM
lainnya seperti gelang, ganci, keripik, kerupuk, dodol dan oleh-oleh khas
berbumbu Jambi lainnya.
Dari hasil penilitian diatas menunjukkan bahwa Jakoz memiliki produk
yang beragam. Dengan adanya Jenis produk yang bervariasi maka akan
menarik konsumen agar tetap membeli produk yang di jual oleh Jakoz.
Sehingga usaha yang ada dapat terus berjalan, bertahan bahkan berkembang
menjadi lebih besar walaupun persaingan tidak dapat dihindari dan selalu ada.
Selain itu Jakoz juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak UMKM
dengan tujuan untuk saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi khususnya disektor pariwisata bidang toko oleh-oleh.
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2. Startegi harga
Harga juga merupakan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap persaingan
yang ada. Karena konsumen selalu membuat pilihan terhadap harga dan produk.
Rata-rata konsumen yang datang ke Jakoz ini adalah orang-orang menengah keatas
seperti orang-orang kantoran yang berkunjung untuk urusan tertentu, lembaga
pemerintah dan wisatawan luar maupun lokal yang mengetahui tentang kualitas.
Oleh karena itu dalam menetapkan harga disesuaikan dengan bahan karena Jakoz
mengedepankan kualitas pada produk kaosnya agar ketika dipakai dapat nyaman
dan tahan lama.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan
Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Strategi harga kita buat sesuai dengan kualitas bahan yaitu premium. Strategi
harga buat yang premium, kita harga nya mulai dari 80-130 yang ukuran big size,
ya sesuai kualitas bahannya , jenis sablon, varian, Karena kita buat ini memang
untuk kalangan menengah dan ketika dipakai dapat tahan lama serta nyaman.
Selanjutnya kami juga ingin melahirkan lagi produk dengan harga yang terjangkau
atau semua dapat memakainya tetapi juga sesuai dengan kualitas nama kaosnya itu
oblong Jambi atau kaos pesanan sesuai keinginan konsumen.”94
Menguasai pasar hanya masuk akal dalam kondisi tertentu. Pertama, kualitas
dan gambar produk harus mendukung harganya yang lebih tinggi dan harus ada
cukup pembeli yang menginginkan produk itu pada harga tersebut. Kedua, biaya
memproduksi volume yang lebih kecil tidak boleh terlalu tinggi sehingga
menghilangkan manfaat yang didapat dan harga yang lebih mahal. Terakhir,
pesaing harus tidak dapat memasuki pasar dengan mudah dan memotong harga
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yang tinggi tersebut.95 Oleh karena itu harga memainkan peran strategi dalam
pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk bersangkutan bakal tidak
terjangkau oleh pasar sasaran tertentu. Sebaliknya, jika harga telampau murah,
maka perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan
kualitasnya yang buruk. Seperti halnya elemen-elemen bauran pemasaran lainnya,
bila dipergunakan secara cepat, maka harga dapat menjadi senjata strategis untuk
bersaing secara efektif.

96

Untuk dapat menarik perhatian konsumen mengenai

strategi harga yang ditetapkan oleh Jakoz, maka langkah yang harus dilakukan
yaitu dengan strategi penyesuaian harga:
a. Pemotongan harga/ Diskon, yaitu Jakoz memberikan potongan harga produk
kaos kepada konsumen yang membeli produk kaos Jakoz baik ke toko langsung
atau melalui media sosial.
b. Penetapan harga promosi, yaitu Jakoz mengadakan promo seperti promo akhir
tahun pada kaos kaos yang dijual di Jakoz. Promo ini berlaku ketika produk
kaos masih ada.
c. Komisi, memberikan komisi kepada driver, seperti sopir wisatawan yang
membawa wisatawan ke Jakoz untuk membeli produknya. Ketika tamu atau
konsumen membeli produknya maka driver akan mendapatkan persentase
komisi atas pembelian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
perusahaan. Dengan syarat driver atau sopir ini harus mempunyai Id Card yang
telah disediakan oleh pihak Jakoz.
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Dari hasil penelitian diatas meskipun harga produk kaos Jakoz yang diproduksi
tergolong membidik kalangan menengah dan lebih mahal dibanding pesaing
lainnya, tetapi Jakoz mampu membuktikan dan memberikan kualitas yang bagus
bagi para pencinta oleh-oleh. Dalam hal ini Jakoz melakukan strategi
mempertahankan harga. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan
posisi dalam pasar.
3. Strategi distribusi/tempat
Strategi distribusi merupakan aktivitas pemasaran untuk memperlancar
penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui arus pemasaran yakni
dengan berbagai perantara dan saluran distribusi untuk menawarkan produk
kaosnya kepasaran. Dalam hal ini strategi yang dilakukan Jakoz dalam
mendistribusikan produk kaosnya yaitu adalah dengan menyalurkan produknya
melalui berbagai perantara agar dapat dijangkau oleh kalangan luas.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan
Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Kalau jakoz itu kan pasarnya di Jambi ini cuma segini ya kecil, karena itu kami
ingin mngembangkan lagi tapi tetap kami bermain di kaos. Jadi Jakoz ini bukan
hanya brand jakoz saja, jadi ada lagi brand sendiri jakoz itu saya nyebutnya jakoz
coorporation tidak berdiri sendiri ada kaos rasheed muslim wear, kaos dakwah, ada
oblong jambi atau pesanan kaos custome, misalnya komunitas kampus , insitusi,
Jakoz pempek ganteng (gabus dan tenggiri) , jadi di Jakoz corporation ini ada
beberapa divisi brand jadi induknya adalah Jakoz dan Jakoz menaungi brand-brand
lain karena kami akan merambah tidak hanya Jambi tapi juga Indonesia atau
bahkan luar negeri. Kami juga akan teus mengembangkan kaos-kaos lain dengan
inovasi dan kreativitas dengan cara membuka reseller, dropshipper dan agen. Agar
produk ini sampai kepada konsumen diseluruh Indonesia.97
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Hasil produksi kaos Jakoz disalurkan melalui perantara seperti reseller,
dropshipper dan agen. Hal ini dilakukan agar cakupan produk nya lebih luas baik
lokal dan Nasional. Persediaan kaos Jakoz juga terus dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen mulai dari harga standar sampai kepada harga
yang premium tergantung kualitas, desain, varian dan jenis sablon. Dengan
memperbanyak berbagai pilihan desain terbaru dan kekinian.
Untuk lokasi Jakoz terletak di tengah-tengah kota karena dekat dengan pusat
pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat fashion. Tepatnya Jakoz beralamat di Jl.
Kol. Amir Hamzah No. 4, Sei. Kambang, Telanaipura, (Depan Asrama Tentara
Kambang), Kota Jambi, dapat di katakan lokasi Jakoz sangat strategis untuk sebuah
usaha sehingga dapat mengundang investor dan membuka outlet yang lebih
banyak.
4. Strategi promosi
Promosi merupakan salah satu kegiatan dan faktor penentu program pemasaran.
meskipun kualitas produk itu bagus, bila konsumen belum pernah mendengar
ataupun melihat bahkan tidak bermanfaat bagi mereka, maka mereka tidak akan
tertarik untuk membelinya.98 Dalam hal promosi Jakoz menggunakan banyak cara
untuk memperkenalkan produk kaosnya baik secara online maupun offline.
Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan
Bapak Berlian selaku pemilik usaha Jakoz mengatakan :
“Promosi kita ada online dan offline, untuk offline dulu ya banyak macemmacem, kita di toko kita ada diskon, voucher, flash sale, strategi lainnya kita
melakukan kerjasama dengan garuda, bptp sebagai member dengan memberikan
diskon minimal belanja, kerjasama dengan beberapa hotel, kerjasama dengan
98
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driver, dengan data driver yang kita punya selanjutnya kita juga kasih id card
sebagai identitas dia, dengan dia bawa tamu dia dapat komisi dari transaksi yang
dilakukan tamu, selanjutnya kita juga ikut event-event dari pemerintah, ikut
pemeran terbesar sampe yang kecil dan melakukan branding yaitu ada wisata
edukasi untuk anak-anak, buat mentoring usaha kepada usaha-usaha lain dan
kepada mahasiswa yang berminat di dunia usaha, memberikan sponsorhip untuk
kegiatan kampus. Kalo onlinenya kita dengan google bisnis, instagram, facebook
dan juga sekarang kita lagi merambah ke youtube.99
Berdasarkan wawancara diatas dari segi pemasaran kaos Jakoz melakukan
promosi dengan cara offline (periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat
dan penjualan personal) sedangkan online (pemasaran langsung melalui internet
atau media sosial) antara lain sebagai berikut :
1. Periklanan (adversiting)
Periklanan Jakoz dilakukan dengan cara menjadi sponsorship kegiatan
organisasi kampus. Caranya adalah dengan memasukan proposal setelah itu
jika dirasa sesuai dengan pemilik Jakoz maka akan disetujui dan mendapatkan
handbag atau cinderamata dari Jakoz. Selain itu Jakoz juga melakukan wisata
edukasi untuk anak-anak dengan tujuan branding atau promosi melalui
mentoring kepada UMKM-UMKM lainnya dan mahasiswa yang berminat ke
dunia usaha.
2. Promosi penjualan (sales promotion)
Jakoz mengikuti kegiatan bazar ataupun pameran yang diselenggarakan oleh
pemerintahan provinsi Jambi ataupun pameran diluar kota untuk lebih
mengenalkan produk-produk Jakoz terutama pada sektor pariwisata khususnya
produk Kaos. Kegiatan terbesar Jakoz adalah INACRAFT yaitu pameran
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bergengsi yang di selenggarakan di Jakarta yang dihadiri berbagai usaha-usaha
binaan daerah dan luar negeri.
3. Hubungan masyarakat (public relation)
Jakoz melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak. Seperti pihak
pemerintah, penerbangan, hotel, btpt, UMKM dan driver wisata.
4. Penjualan personal (personal selling)
Personal selling, yaitu melalui offline (di toko) dengan langsung menawarkan
produk kepada konsumen yang datang ke toko. Selanjutnya yaitu dengan
memberikan flash sale dan juga voucher.
5. Pemasaran langsung (direct marketing)
Online yaitu melalui internet dan media sosial seperti :
-

Google bisnis yaitu dengan menyediakan web dengan memberikan
berbagai informasi katalog produk dan harga Jakoz, serta update stock
produk dan desain terbaru.

-

Instagram yaitu dengan memberikan big promo special dan kuis atau
giveaway kepada pengguna instagram yang mengikuti Jakoz di Instagram.

-

Facebook yaitu dengan mengucapkan ulang tahun kepada konsumen atau
pengikut.

-

Youtube yaitu dengan membuat video kreatif tentang Jakoz dan sharingsharing mengenai dunia usaha.
Namun dalam hal ini ada beberapa faktor eksternal yang terkadang

membuat Jakoz perlu meningkatkan startegi pada setiap aspek terutama aspek
promosi. Strategi yang perlu ditekankan yaitu promosi dan kerja sama yang
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dilakukan dengan berbagai pihak. Seperti kurang gencarnya promosi dimedia
sosial atau dapat dikatakan tidak begitu aktif untuk mempromosikan secara
lebih lagi produk yang telah ada secara berulang-ulang dan pemerintah yang
masih belum maksimal pada kerja sama promosinya yaitu belum adanya
kebijakan strategis pada sektor pariwisata khususnya pada bidang toko oleholeh seperti ketika tamu atau pejabat yang datang hanya dibiarkan saja pulang
begitu saja belum diarahkan untuk berkunjung ke toko oleh-oleh. Selanjutnya
dukungan materi maupun non materi sehingga diharapkan untuk kedepan dapat
mengeratkan kerja sama agar sektor pariwisata Jambi dapat berkembang dan
dikenal. Selain itu juga dalam kerjasama dengan penerbangan yaitu Jakoz
terkendala dengan adanya pembatasan bagasi yang dilakukan oleh kebijakan
maskapai. Sehingga wisatawan akan kurang untuk membeli produk oleh-oleh.
Selain itu Jambi bukanlah tujuan utama kota destinasi sehingga kurangnya
wisatawan yang berkunjung ke Jambi dan tingkat daya beli dan pengaruh
ekonomi yang tidak stabil.100
Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa
Jakoz telah menyusun strategi dengan baik dan matang untuk mengatasi
persaingan. Jakoz menjalankan bauran pemasaran yang meliputi produk, harga,
tempat, dan promosi untuk mempengaruhi pembeli sehingga tujuan perusahaan
dalam strategi pemasaran dapat tercapai sesuai dengan yang di inginkan. Hal
yang menjadi penentu daya saing dari perusahaan adalah daya saing sebuah
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perusahaan tercerminkan dari daya saing dari produk dan bahan baku
perusahaan tersebut. Selanjutnya perusahaan itu sendiri dan pelaku kuncinya
adalah pengusaha dan pekerja. Didalam perusahaan, pengusaha atau pemilik
merupakan penggerak utama perusahaan. Dalam hal ini kreativitas, jiwa
kewirausahaan dan jiwa inovatif dari pengusaha yang didukung oleh keahlian
atau keterampilan para pekerja adalah sumber utama peningkatan daya saing
perusahaan.101 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat daya saing
yang ada di Jakoz yaitu:
1. Produk kaos yang dihasilkan Jakoz memiliki ciri khas yang berbeda yang
belum dilihat oleh pesaing. Hal ini dapat dilihat dari desain-desain kaos
dengan berbagai ukuran dari bayi hingga big size, terbaru dan kekinian serta
koas berbumbu Jambi yaitu tidak meninggalkan unsur budaya, khazanah
dan wisata yang ada di Jambi.
2. Jakoz memiliki bahan baku yang mudah didapat dan berkualitas premium
cotton combed. Tujuannya agar produk kaos tersebut dapat dipakai tahan
lama dan nyaman sesuai dengan kualitas produk.
3. Pemilik yang juga sebagai seorang coach bagi para pelaku usaha lainnya.
Ini terlihat dari berbagai macam mentoring yang telah dilakukannya.
4. Jakoz memiliki struktur organisasi perusahaan yang baik. Dalam hal ini
karyawan yang berkerja di Jakoz adalah orang-orang yang mempunyai jiwa
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kewirausahaan dan kreativitas yang tinggi. Ini terlihat dari beberapa desaindesain kaos yang dijual Jakoz adalah ide dari tim.
Selanjutnya peran pemerintah merupakan salah satu penentu daya
saing. Dalam wawancara bersama Pemilik Bapak Berlian Santosa
menyebutkan bahwa jambi bukanlah tujuan utama destinasi sehingga ini
menjadi tantangan tersendiri kedepannya bagi pemilik Jakoz untuk terus
melakukan strategi disetiap bauran pemasaran yang ada. Selain itu
menurutnya peran pemerintah juga kurang dalam memberikan suatu arahan
yang kuat sehingga pemiliki usaha masih berjalan sendiri-sendiri untuk
sektor pariwisata apalagi ditengah persaingan usaha dibidang oleh-oleh
yang semakin ketat ini. Untuk kedepannya kebijakan startegis pemerintah
diharapkan dapat mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan daya
saingnya. Disituasi bisnis persaingan memang ada dan pasti terjadi dalam
menjalankan usaha, namun ketika perusahaan mampu menawarkan desain
produk yang terbaik dan memiliki ciri khas yang berbeda serta tak lupa
gencar dalam promosi dan dengan adanya peran atau kerjasama pemerintah,
maka perusahaan akan mencapai tujuannya dan mampu meningkatkan daya
saingnya. 102
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada babbab sebelumnya mengenai Analisis Pengembangan Produk dalam Meningkatkan
Daya Saing pada Usaha Jakoz Oleh-Oleh Khas Jambi maka, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengembangan produk di Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi ditinjau dari proses
atau tahapan telah melakukan delapan proses tahapan pengembangan produk
sesuai dengan teori Philip Kotler dan dilakukan secara baik dan sistematis.
Selanjutnya semua proses tahapan pengembangan produk dilakukan untuk
menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
konsumen dengan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada tetapi tidak
meninggalkan ciri khas desain kaos Jakoz yang mengutamakan nilai-nilai
keberagaman wisata, khazanah dan budaya Jambi.
2. Untuk meningkatkan daya saing strategi yang dilakukan yaitu dilihat dari
strategi bauran pemasaran yang dilakukan, berupa :
-

Strategi produk yaitu, strategi positioning produk (memberikan ciri khas
atau keunggulan yang berbeda pada produk kaos), strategi pengembangan
produk (menciptakan kaos dengan kreativitas dan inovasi baru sesuai
keinginan dan kebutuhan konsumen) dan strategi diversifikasi produk
(membuat produk lebih beragam mulai dari ukuran, desain, warna dan
varian).
85
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-

Strategi harga dengan penyesuaian harga yaitu dengan menyesuaikan
kualitas bahan baku yang premium, memberikan diskon dan harga promosi
kepada konsumen serta komisi kepada driver wisatawan yang berkunjung
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan.

-

Strategi tempat/distribusi yaitu dengan bekerjasama dengan perantara
seperti agen, dropshipper dan reseller. Selanjutnya Jakoz juga mempunyai
toko yang dekat dengan pusat kota dan dapat dikatakan letaknya strategis.

-

Strategi promosi yaitu Jakoz menggunakan periklanan, promosi penjualan,
hubungan masyarakat, personal selling dan pemasaran langsung.

-

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan daya saing Jakoz adalah produk
kaos yang mempunyai ciri khas tersendiri, bahan baku berkualitas premium
dan mudah didapat, pemilik Jakoz yang juga seorang coach bisnis dan tim
Jakoz yang mempunyai kreativitas yang tinggi.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Saran bagi pemilik usaha Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi
-

Mempertahankan dan meningkatkan lagi pada tiap aspek baik produk
maupun promosi, serta menjaga kualitas produk kaos Jakoz.

-

Untuk strategi promosi perlu ditekankan atau lebih aktif lagi promosi
melalui media sosial dan kerjasama dengan pemerintah agar Jakoz lebih
dikenal lagi oleh masyarakat luas.

87

2. Saran bagi pemerintah
Memberikan dukungan materi maupun non materi dan membuat kebijakan
strategis untuk para pelaku usaha khususnya pada sektor pariwisata toko oleholeh baik itu promosi, kerjasama dengan tourguide, mengadakan kegiatan
pameran, bazar dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang ada serta
mengenalkan potensi sektor wisata Jambi keseluruh Indonesia bahkan
Internasional.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya
Dalam penelitiaan ini, peneliti hanya membahas tentang pengembangan produk
pada suatu usaha dalam meningktakan daya saing. Kepada peneliti selanjutnya
semoga dapat mengembangkan lagi penelitian nya dengan menambah faktor
lain atau indikator lain dalam meningkatkan daya saing pada suatu usaha.
C. Kata penutup
Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT dan bimbingan yang luar
biasa dari kedua pembimbing peneliti serta doa restu dari kedua orang tua sehingga
penelitian ini dapat terselesaikan. Saran dan Kritik yang membangun sangat
diharapkan dalam penelitian selanjutnya. Terimakasih untuk semuanya. Semoga
bermanfaat.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran I : Instrumen Pengumpulan Data
PROFIL JAKOZ
1. Bagaimana sejarah berdirinya Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi?
2. Berapa modal awal untuk membuka usaha oleh-oleh ini?
3. Apa visi , misi dan value Jakoz sebagai pusat oleh-oleh khas Jambi?
4. Bagaimana struktur organisasi Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi?
5. Produk apa saja yang disediakan Jakoz dan berapa harga dari masingmasing produk yang ditawarkan?
6. Bagaimana Jam kerja di Jakoz?

PENGEMBANGAN PRODUK
1. Bagaimana proses atau tahapan pengembangan produk yang didasarkan
pada teori Philip Kotler?
o Bagaimana proses pengajuan ide yang dilakukan Jakoz pusat oleholeh khas Jambi?
o Bagaimana proses penyaringan ide yang dilakukan Jakoz pusat
oleh-oleh khas Jambi?
o Bagaimana proses pengembangan dan pengujian konsep yang
dilakukan Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi?
o Bagaimana proses pengembangan strategi pemasaran yang
dilakukan Jakoz pusat oleh-oleh khas Jambi?
o Bagaimana proses analisis bisnis yang dilakukan Jakoz pusat oleholeh khas Jambi?
o Bagaimana proses pengembangan produk yang dilakukan Jakoz
pusat oleh-oleh khas Jambi?s
o Bagaimana proses pengujian pasar yang dilakukan Jakoz pusat oleholeh khas Jambi?
o Bagaimana proses komersialisasi yang dilakukan Jakoz pusat oleholeh khas Jambi?

PESAING
1. Apa perbedaan Jakoz dengan pesaing lainnya?
2. Bagimanakah menanggapi persaingan yang terjadi saat ini?
3. Bagamainam menghadapi permasalahan yang dihadapi dari dulu sampai
sekarang?

STRATEGI PEMASARAN
1. Bagaimana bentuk pemasaran yang dilakukan Jakoz?
2. Apakah Jakoz pernah mengikuti event atau pameran untuk mengenalkan
produk Jakoz?
3. Apakah Jakoz menjalin kerjasama dengan usaha-usaha lainnya?
4. Bagaimana strategi dalam meningkatkan daya saing dilihat dari strategi
bauran pemasaran?
a. Strategi Harga
b. Startegi Produk
c. Strategi Tempat
d. Strategi Promosi

Lampiran II : Dokumentasi
Wawancara Bersama Pemilik Jakoz Pusat Oleh-Oleh Khas Jambi

(Sumber: Wawancara Peneliti dengan Bapak Berlian, 03 Maret 2020)
Proses Pembuatan Kaos

Contoh Diversifikasi Produk Kaos oleh-oleh Jakoz

Contoh Inovasi Produk Jakoz

1. Produk Kaos Dakwah atau Rasheed Muslim Wear

2. Produk Kaos Oblong Jambi (Custome)

3. Pempek Ganteng (gabus dan tenggiri)

Katalog Produk Jakoz

Kaos Dewasa

Kaos Bayi

Jaket/Hoodie

Kaos Anak

Kaos Rasheed Muslim Wear

Bagpack

Kaos Oblong Jambi/Custome

Dompet Batok Kelapa

Pempek ganteng (gabus dan
tenggiri)

Tanjak/Lacak

Bantal Berlogo Jakoz

Sandal

Miniature
Rumah Adat
Pempek
Ganteng

Dompet Batik
Topi

Gelang
Bantal

Produk UMKM Lainnya
Gantungan
KunciDodol Dan Lain
Snack, Kerupuk,
Keripik,
Kaos OblongSebagainya.
Jambi/Custome

Ruangan dalam Jakoz

Event yang Pernah Diikuti Jakoz dan Penghargaan yang di Capai Jakoz Selama
12 Tahun Berkreasi di Industri Desain Kreatif

Lokasi Atau Tempat Jakoz

Konsumen yang berkunjung ke Jakoz

(Sumber: Observasi Peneliti di Jakoz & Dokumentasi Jakoz, 03 Maret 2020)
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