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Abstract: The objectives of this reseach is tofind the application of strategic marketing and the position of 
Multi Level Marketing (MLM) companies in Lhokseumawe. The data gathered from comparation of 
Tuppenvare product and Tripleware and Tulipware. Boston Consulting Group (BCG) Matrix Analysis was 
used to analyze the data. The result is PT Medan Angkasa Raya (Tupperware Indonesia) used the Differen- 
tiation Strategy and Focus strategy. The result of Boston Consulling Group (BCG)shows that from 10 of 
dcyerent group ofproduct was grouped intofour group for difference quadran, and result also shows that 
from these difference quadran, there are fourteen alternatives strategies that applicable for MuNi Level 
Marketing (MLM) companies in Lhokseumawe. 
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Dunia usaha merupakan penggerak pembangunan 
ekonomi yang hams peka dan selalu tanggap terhadap 
pembahan-pembahan yang terjadi di pasar, mengingat 
pengembangan pasar dewasa ini melaju dengan pesat. 
Dalam situasi dan keadaan pasar pada saat sekarang, 
penyebab utama dari keadaan ini adalah terjadinya 
perubahan-perubahan dalam orientasi pemasaran, 
namun apa yang menjadi tujuan dasar dari kegiatan 
pemasaran tidak mengalami perubahan, yaitu bagai- 
mana menciptakan pertukaran, nilai tambah dan 
pertumbuhan perusahaan. 

Perubahan-oerubahan tersebut diakibatkan oleh 
karena kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan 
laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. 
Perusahaan dapat saja menciptakan produk dengan 
mutu yang lebih baik dan terjamin namun dapat saja 
ditiru oleh perusahaan lain yang memproduksikan 
produk sejenis serta dengan mudah dapat didistribusi- 
kan. Dilain pihak konsumen pun dibanjiri dengan 
berbagai informasi dari berbagai macam produk yang 
sejenis yang mempunyai standar kategori yang sama 
baiknya. Inilah yang menyebabkan pemsahaan perlu 
menetapkan orientasi yang berdasarkan kepada 

kebutuhan dan keinginan konsumen agar tujuan yang 
telah ditetapkan dapat dicapai. 

Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan 
produk-produknya sangat bergantung pada kiat-kiat 
dan strategi pemasaran yang dilakukan karena 
dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat 
perusahaan dapat menciptakan dan memelihara serta 
mengembangkan permintaan konsumen secara 
mantap dan berkesinambungan. 

Guna mempercepat penyampaian barang dan 
jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen dalam waktu, jumlah dan kualitas yang 
tepat, maka aktivitas pemasaran mempunyai peran 
yang sangat penting. Pemasaran itu sendiri adalah 
kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
dan keinginan melalui proses pertukaran. 

Pemasaran merupakan ujung tombak perusa- 
haan yang harus dirumuskan dalam bentuk suatu 
strategi yang komprehensif dan terpadu, pemasaran 
juga membantu produsen dalam mengenal pasar. 
Dengan pemasaran dapat diketahui apa yang dibeli, 
dan siapa yang membeli dengan harapan produk dapat 
terserap oleh pasar. Dengan kata lain, produk tetjual 
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habis sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. 
Apabilaomzet penjualan mengalami peningkatan yang 
lambat, maka harus dianalisis apakah ha1 tersebut 
disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran 
yang dilakukan atau mungkin dipengaruhi oleh selera 
dan perilaku konsumen yang sudah berubah. 

Dalam memasarkan produk Tuppenvare untuk 
sampai ke konsumen, PT Medan Angkasa Raya 
menyalurkan/mendistribusikan produknya kepada 
outletyang ada di daerah. Dalam ha1 ini strategi pema- 
saran yang digunakan belum mampu membawa 
produk Tuppenvare pada posisi yang diharapkan, 
namun, PT Medan Angkasa Raya telah melakukan 
berbagai upaya strategi pemasaran agar produk 
Tuppenvare mampu memasuki pasar secara luas dan 
berkesinambungan yang pada akhirnya diharapkan 
dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, 

Perkembanganjenis produk yang ditawarkan dan 
peningkatan jumlah konsumen sangat dipengaruhi oleh 
strategi pemasaran yang diterapkan, sehingga konsu- 
men semakin sadar akan manfaat yang ditawarkan 
oleh produkTuppenvare yang memposisikan produk- 
nya sebagai produk sehat dan aman. Idealnya sebuah 
usaha yang sukses selalu diikuti oleh persaingan yang 
semakin ketat pula. Demikian juga, halnya dengan 
produk Tupperware, untuk kawasan pemasaran 
Sumatera Utara dan NAD terdapat 2 perusahaan 
pesaing utamaTuppenvare sebagaimana terlihat pada 
Tabel 1. 

Tabel lProduk dan Perusahaan Pesaingnpperware 

No. Narna Produkll'orurahnan Ka"tor Sirtern Pernasarnn Pusat 
I .  Tc,ppcnvore, Orland0,AS MuNiLevelMorkrling 

Tupprr Plm1ic Co,npr,y 
2. Tr~plewurr. Jakarta Mtrlfr LrvelMurkelig 

PTSrIm S q i h  Se)uh,rm 
3, Tdipvmrc, Scmarang Mn1,iLevdMorkelig 

TwinTzd,prur~ 1ndonm.m 

(Suntber: Data diolah, 2006) 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa ketiga perusa- 
haan peralatan kebutuhan rumah tangga tersebut 
menggunakan sistem pemasaran yang sama, yaitu 
Multi Level Marketing (MLM), strategi yang 
digunakan tersebut terbukti efektifdalam meningkat- 
kan penjualan produk perusahaan bal ini juga dapat 
dibuktikan dengan masih eksis dan bertahannya selu- 
ruh produk di pasaxan. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan 
Mulfi Level Marketing (MLM) di Kota Lhokseu- 
mawe (2) Untukmengetahui posisi produkTuppenvare 

pada perusahaan Multi Level Marketing (MLM) di 
Kota Lhokseumawe. 

METODE 
Penelitian ini dilakukan pada di Kota Lhokseu- 

mawe Nanggroe Aceh Darussalam dengan objek 
difokuskan pada Analisis Strategi Pemasaran dan 
posisi produk Multi Level Marketing(MLM) di Kota 
Lhokseumawe (Studi Kasus Terhadap Produk 
Tuppenvare pada PT Medan Angkasa Raya). 

Yangmenjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 
Strategi Pemasaran merupakan rencana yang 
menyeluruh, terpadu meliputi pasar sasaran, pe- 
nentuan pasar, promosi, penjualan, penelitian dan 
pengembangan serta riset pasar yang dijalankan 
untuk mencapai tujuan pemasaran suatu peru- 
sahaan. 
Tingkat Pertumbuhan Pasar Produk adalah rasio 
perbandingan antara selisih Penjualan tahun 
terakhir (the lastsales) dan Penjualan tahun per- 
tama (thefirst sales) dengan selisih Penjualan 
tahun pertama (the first sales) dan Penjualan 
tabun terakhir (the last sales). 
Posisi Pangsa Pasar Relatif dalam Industri adalah 
rasio perbandingan antara Penjualan Perusahaan 
(Sales) dengan Total Penjualan (Sum of sales). 
Untukmenganalisis datayang diperoleh dari hasil 

penelitian, digunakan metode deskriptif dimana data- 
datayang sudah terkumpul dalam penelitian kemudian 
dibahas dengan didukung oleh pendapat para ahli 
sebagai landasan teoritis. Perangkat yang digunakan 
adalah Analisis Matriks Boston Consulting Grozy 
(BCG) di mana: 

Question Marks (Kuadran I) 
Pada posisi ini perusahaan memutuskan mem- 
perbesar pangsa pasar dengan memiliki jaringan 
distribusi di berbagai kota. 
Stars (Kuadran 11) 
Pada posisi ini perusahaan meningkatkan pema- 
saran yang lebih besaruntuk meningkatkan pang- 
sa pasar yang maksimal. 
Chash cows (Kuadran 111) 
Pada posisi ini perusahaan berusaha mengatasi 
penurunan penjualan agar mereka dapat berada 
pada posisi ini selama mungkin. . Dog (Kuadran N) 
Pada posisi ini perusahaan melakukan perbaikan 
efisiensi operasional dengan mengurangi biaya 
perusahaan yang dianggap kurang perlu. 
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Gambar 1Mafrik Boston Consulting Group (BCG) 
(Sumber: Koller (1997:40)) 

Untuk menentukan alternatif strategi yang dapat 
disarankan bagi perusahaan PTMedan Angkasa Raya 
dengan pertimbangan matrik BCG maka analisis yang 
digunakan mengacu pada Gambar 2. 

telah memiliki lebih dari 91 distributor resmi yang 
tersebar di beberapa kota di Indonesia. 

Tupperware telah sukses lebih dari 50 tahun 
dengan filosofi yang sangat sederhana. Perusahaan 
Tuppenvare percaya bahwa yang menjadi dasar untuk 
sukses tergantung pada: orang (People), Produk 
(Product) dan Rencana (Party Plan/Home Party). 
Pembelian produk-produkTuppenvare dapat dilaku- 
kan dengan beberapa cara yaitu: Party. Boutique, 
Direct Selling dan Pesan Online, sedangkan keung- 
p l a n  dari produk tersebut antara lain: garansi seumur 
hidup, keunikan, tidak mengandung zat kimia beracun, 
penting, kedap cairan atau anti bocor serta aman. 

Strategi Pemasaran ProdukTupperware 

PT Medan Angkasa Raya (Tupperware lndo- 
nesia) dalam menjalankan bisnis lebih menekankan 
strategi pemasaran pada Strategi Diferensiasi (Df- 
ferentiation) dan Fokus (Focus). 

Strategi Diferensiasi (Differentintion Strntegy) 
4. Horiwntnl ina&ation 
5 .  D#YPIL~~U~E 
6. Liquidation 
7. concen,ric Divei~iSrriion 

Poriri 
P~rrsingnn 
Lemah 

Knsdran 3 

Persningan Psrar Lemah 

GambarZ Diagram Analisis Matriks Boston Consult- 
ing Group 

(Sumber: Umar (2001:243)) 

Tahun 1938, Mr. Earl Tupper, seorang ahli kimia 
dari Amerika Serikat berusia 3 1 tahun mendirikan 
perusahaan Tupper Plastic Company dan pabrik 
pertamanya di Farnumsville, Massachussets, USA. 
Mulai dijual tahun 1946 melalui toko dan katalognamun 
penjualan kurang sukses, keadaan berubah ketika 
seorang wanita bemama Brownie Wise memperke- 
nalkan cara penjualan produk Tuppenvare melalui 
"Party Plan/Home Party". 

Tahun 1991-1994 merupakan masa peletakan 
pondasi bagi Tupperware Indonesia, tahun 1995 
perlahan-lahan Tuppenvare bangkit dan berkembang 
pesat pada periode berikutnya. Pada saat ini Tupper- 
ware Indonesia yang diwakili oleh PT Imawi Benjaya 

Diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk 
menawarkan produk dengan harga tinggi, menjual 
produknya semakin banyak pada harga tertentu, atau 
memperoleh sejumlah manfaat yang setara: misalnya, 
besamya kesetiaan pembeli selainamasa menurunnya 
permintaan dalam daur usaha (Porter, 1994: 1 18). 

Diferensiasi di sini dimaksudkan PT Medau 
Angkasa Raya berusaha menjadi unik dalam industri- 
nya sepanjang beberapa dimensi yang secara umum 
dihargai oleh pembeli. Perusahaan menyeleksi satu 
atau lebih atribut yangdipandangpentingoleh banyak 
pembeli dalam suatu industri, dan secara unik menen- 
patkan diri untuk memenuhi kebutuhan itu. Perusa- 
haan dihargai dengan harga prerni (Premium Price) 
kareiia keunikannya. Perusahaan juga berhasil meraih 
sukses dengan menciptakan keunikan lewat sejumlah 
aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas 
pengembangan teknologi dapat mendorong pembuat- 
an desain produk yang memungkinkan produk 
Tupperware merniliki kinerja unik, seperti keunikan 
produk yang terletak pada tutup Tuppenvare agar 
makanan menjadi lebih higienis dan tahan lebih lama, 
sehingga menghemat tempat, waktu dan uang. 

Aktivitas operasi dapat mempengaruhi bentuk 
keunikan seperti penampilan produk, kesesuaian 
dengan spesifikasi dan tahan uji. ProdukTuppenvare 
terbuat dari bahan plastik terbaik, tidak mengandung 
zat kimia beracun dan sudah mendapat pengakuan 
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dari FDA (FoodAndDrugs Administration) sehing- 
ga bukan saja aman digunakan untuk menyimpan 
bahan makanan (Food Grade) namun juga ramah 
bagi lingkungan karena Produk Tuppenvare dapat 
didaur ulang. 

Keterkaitan dengan saluran distribusi dapatjuga 
mendorong tercapainya keunikan dalam beberapa 
cara. Bisnis Tuppenvare dijalankan dengan metode 
Multi Level Marketing (MLM), yaitu metode pema- 
saran barang danlatau jasa dari sistem Penjualan 
Langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih 
dari satu tinzkat. di mana mitra usaha mendaoatkan " ,  
komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil pen- 
jualan barang danlatau jasayang dilakukannya sendiri 
dan anggota jaringan di dalam kelompoknya, atau 
dapatjuga dikatakan memberi komisi tambahan pada 
distributor independen yang berhasil merekrut, melatih, 
dan membantu anggota baru itu untuk ikut menjual 
produk. Metode ini memungkinkan seorang distribu- 
tor terus merekrut anggota baru dengan kedalaman 
dan keluasan yang tidak terbatas. 

Mengadakan koordinasi dengan saluran atau 
bekerjasama dengan saluran untuk mengoptimumkan 
pembagian kegiatan antara perusahaan dan saluran 
distribusi yang bersangkutan seringkali dapat mengha- 
silkan keunikan. Sejumlah contoh tentang cara keter- 
kaitan dengan saluran adalah, sebagai berikut: 

Melatih salesforce dalam penjualan dan praktek 
bisnis lainnya. 
Melakukan kerjasama penjualan dengan sales 
force. 
Menyediakan subsidi untuk diinvestasikan ke 
dalam salur distribusi dalam bidang kepegawaian, 
fasilitas, dan aktivitas tambahan lainnya. 
Perusahaan PT Medan Angkasa Raya juga 

mendiferensiasikan produknya melalui pengaturan 
waktu, dimana keunikan dapat merupakan hasil dari 
waktu yang ditentukan oleh perusahaan untuk mulai 
melakukan suatu aktivitas. Menjadi yang pertama 
dalam memakai citra produk dapat menghalangi peru- 
sahaan lain untuk melalukan ha1 yang sama sehingga 
perusahaan menjadi unik. 

Keunikan aktivitas nilai dapat timbul dari 
menjalankan aktivitas hubungan timbal balik secara 
bersama-sama dengan unit-unit usaha yang berada 
di bawah satu perusahaan induk. Secara bersama 
sama memiliki gugus wiraniaga bagi asuransi dan 
produk finansial lainnya sebagaimana yang telah mulai 
dilakukan oleh sejumlah perusahaan terkemuka, 

memungkinkan sales force bersangkutan untuk 
menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada pen- 
beli. 

Bagi pembeli, PT Medan Angkasa Raya mencip- 
takan nilai yang dapat dipakai untuk membenarkan 
harga premi (atau preferensi pada harga yang sama) 
lewat dua mekanisme, yaitu: 

Dengan menurunkan biaya pembeli, yang ditem- 
puh dengan cara: 
- Menurunkan biaya penyerahan barang, 

biaya pemasangan, atau biaya pendanaan. 
- Menurunkan biaya langsung pemakaian 

produk, seperti tenaga kerja, bahan bakar, 
pemeliharaan dan ruangan yang diperlukan. 

- Menurunkan biaya tak langsung pemakaian 
produk atau dampak produk atas aktivitas 
nilai lainnya, misalnya komponen ringan 
dapat mengurangi biaya transportasi produk 
akhir. 

- Menurunkan biayapembeli dalam aktivitas 
nilai yang tidak berhubungan dengan produk 
fisik. 

- Menurunkan risiko kerusakkan produk dan 
dengan begitu menurunkan biaya kerusakkan 
produk yang telah dihitungoleh pembeli. 

Dengan menaikkan kinerja pembeli berskala 
industri, pedagang, atau lemhaga disadarkan pada 
upaya membatu konsumen mencapai sasaran 
non ekonomi seperti status, citra, atau prestise. 
Bagi produk Tuppenvare yang dijual kepada 
pembeli perorangan, meningkatkan kinerja pem- 
beli merupakan ha1 yang ditentukan oleh kemam- 
puan memuaskan kebutuhan konsumen. 

Strategi Fokus (Focus Strategy) 

PT Medan Angkasa Raya menjalankan strategi 
fokus dengan memilih segmen atau kelompok segmen 
dalam satu industri dan menyesuaikan strateginya 
untuk melayani mereka dengan mengesampingkan 
yang lain. Dengan mengoptimumkan strateginya 
untuk segmen sasaran, perusahaan berusaha menca- 
pai keunggulan bersaing di dalam segmen sasaran 
walaupun tidakmemiliki keunggulan bersaingsecara 
keseluruhan. 

Produk Tupperware dikbususkan di bidang 
wadah plastik untuk penyimpanan maupun penyajian 
yang berkualitas tinggi yang umumnya disasarkan bagi 
konsumen wanita. Hal ini dilakukan mengingatjumlah 
konsumen wanita lebih besarjumlahnyadibandingkan 
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jumlah konsumen pria. Namun demikian, bisnis PosisiProdukTnpperware . . 
Tupperware yang dijalankan dengan metode MLM Salah satu cara atau teknik untuk mengetahui 
inijuga menutup kemungkinan bagi pria, kondisi posisi persaingan produk adalah Teknik BCG Growth 
ini dapat dilihat dari banyaknya kaum pria yang suk- Share Matrix, 
ses berbisnis dan berintegrasi dengan konsumen Analisa yang dilakukan terhadap 10 jenis produk 
Tuppenvare yang umumnya adalah wanita. Tuppenvare adalah, sebagai berikut: 

PEMBAHASAN 

Menggarap Pasar Usia Remaja 
Selain memanfaatkan hasil riset, padaakhir tahun 

2004 Tupperware Indonesia mengadakan focus 
group discussion (FGD) yang melibatkan anak-anak 
muda.Tuppenvare juga tengah menggalakkan pro- 
gramgo to campus yang sebelumnya juga telah dija- 
lankan secara sporadis oleh sejumlah distributor- 
ship-nya Di sini para sales force akan aktif membe- 
rikan kuliah-kuliah umum mengenai industri MLM, 
peluang dan karier bisnis ini, serta aktivitas mendu- 
kung. Strategi membidik pasar remaja juga diikuti 
dengan berbagai aktivitas promosi untuk meningkat- 
kan brand awareness melalui program Tupperware 
in Every Home, My First Collection, Tuppenvare 

' 

Experience, dan masih banyak lagi. 

Menggenjot Penjualan Saat Liburan 
PT Medan Angkasa Raya mengantisipasi penu- 

runan penjualan saat liburan dengan menggunakan 
beberapa strategi penjualan, di antaranya: Special 
holiday discount, Special combination price, Free 
bonus, Free fast delivery dan Bill me later or bill 
my credit card later option. 

Berkat penggunaan strategi pemasaran yang 
tepat serta upaya tenaga sales force yang luar biasa, 
Tuppenvare Indonesia meraih Superbrands, sebuah 
penghargaan merek kategori internasional yang 
diberikan kepada merek-merek temama di 26 negara. 
Superbrands sendiri merupakan organisasi interna- 
sional independen yang memberi penghargaan kepa- 
da merek-merek dan badan usaha ternama yang 
memenuhi kriteria-kriteria seperti; market domi- 
nance, [on-gev i~  customer loyal@, good willdan 
overall market accep-tance. Pada akhir Septem- 
ber 2004 Tuppenvare Indonesiajuga meraih peringkat 
prestisius di jajaran Tuppenvare Worldwide, yaitu 
peringkat Top Ten dengan menggeser posisi Portu- 
gal dan Belgia. 

Tahap Pertama: Menentukan tingkat pertum- 
buhan pasar dalam industri (Industry Sales 
Growth Rate), dengan menggunakan data-data 
penjualan yang diperoleh dari PTMedanAngka- 
sa Raya dengan persamaan, sebagai berikut: 

Di mana: 
G = Tingkat pertumbuhan penjualan (sales 

growth rate) 
Sn = Penjualan tahun terakhir (the last sales) 
So = Penjualan tahun pertama (the first 

sales) 
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tahap Kedua: Menentukan persentase penjual- 
an, dengan menggunakan data-data penjualan 
yang diperoleh dari PT Medan Angkasa Raya, 
dimana persentase penjualan tahun 2005 dihitung 
dengan menggunakan persamaan persentase, 
sebagai berikut: 

Di mana: 
S = Persentase Penjualan (Percenlage of 

sales) 
Sn = Penjualan Perusahaan tahun n (Sales) 
0% =Total Penjualan tahun n (Sum of sales) 
Selengkapnya dapat dilihat padaTabel2. 
Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa secara 
umum tingkat penjualan produk Tupperware 
pada PT. Medan Angkasa Raya dari tahun 2001- 
2005 mengalami pertumbuhan yang signifikan, 
yaitu rata-rata sebesar 9,74%, ha1 ini lebih dikare- 
nakan oleh semakin membaiknya sistem dan 
strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusa- 
haan. Namun demikian, pada beberapa jenis 
produkjuga mengalami penurunan tingkat pen- 
jualan terutama terjadi pada tahun 2002 dan tahun 
2003 yang lebih disebabkan oleh terganggunya 
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Tabel 2 Tingkat Pertumbuhan PasarProduklbppemare pada PT Medan Angkasa Raya 

Jenis Produk 

(Sumber: Data diolah, 2006) 

jalur distribusi pemasaran kesebagian besar Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang meru- Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa secara 
pakan pasar yang cukup potensial akibat kondisi umum produk-produkTuppenvare lebih mengua- 
keamanan yang tidak stabil. Persentase penjualan sai pangsa pasar (Market Share), yaitu sebear 
produk pada tahun 2005 sangat bervariasi dari 43,85% dibandingkan dua pesaingnya, di maria 

yang terendah sebesar 1,38% hingga yang Tulipware hanya meraih pangsa pasar sebesar 
tertinggi sebesar 27,50%. 29,45% dan Tripleware sebesar 26,70%. Namun 
Tahap Ketiga: Menentukan posisi pangsa pasar demikian, ProdukTripleware berhasil mengung- 
relatif dalam industri (Relative Market Share guli pangsa pasar Tuppe~ware dalam kelompok 
Position in the Industry), dengan menggunakan produk keleksi istimewa (43,09%) dan Tulipware 
data-data yang diperoleh dari PT Medan Angka- pada kelompok produk koleksi pertamaku 
sa Raya dan membandingkannya dengan dua (45,43%). 
perusahaan pesaing, yaitu produk Tulipware Tahap Keenzpat: Melakukan Plot posisi masing- 
yang dipasarkan oleh Twin Tulipware Indonesia masing jenis produk Tupperware ke dalam 
dan Tripleware yang dipasarkan oleh PT Sehat Matriks Boston Consulting Group (BCG). 
Sugih Sejahtera Untuk melakukan plot tersebut, data-data yang 

S 
ada pada Tabel 2 dan Tabel 3 terlebih dahulu 

dengan MS = - x 100% digabungkan ke dalam sebuah tabel yang meru- 

-L C s  pakan Tabel resume untuk memudahkan identi- 
menggunakan persamaan: fikasi dan penempatan posisi produk, sebagai- 
Di mana: mana ditampilkan padaTabel4. 
MS = Pangsa pasar (Market share) 
S = Penjualan Perusahaan (Sales) 
os = Total Penjualan (Sum of sales) 
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m a  Raya 

Tahel4 Tingkat  Per tumbuhan  Pasar  d a n  Posisi Pangsa Pasar  Relatif da lam Industr i  P r o d u k  Tupperware p a d a  PT 
Medan Angkasa Raya 

Persentase Pertumbuhan per Pasar 
No Jenis Produk Penjualan tahun 

Bingkisan 8.34% 8.02% 3.66% 
(~iji set) 
Gaya Hidup Sehat 27.50% 6.02% 12.06% 
(Healthy Lifestyle) . . . .  
Koleksi lstimewa 4.72% 6.69% 2.07% 
(Premium Collection) 
Koleksi Pertarnaku 6.75% 4.52% 2.96% 
(My First Collection) 
Lemari Dapur 
(Kibhen Orzanizersl - 
Lemari Es 1.38% 14.13% 0.61% 
(Frirz Organizers) 
Penyiapan & Penyajian 24.96% 12.94% 10.94% ' (Preparation &Serving) 
Penyirnpapan 
/storape) -, 
Perlengkapan Anak 7.65% 5.03% 3.36% 
(Kid's Slu@,l 
Koleksi Anak 10 Thn 5.89% 4.05% 2.58% 
(Teena~er 's Colleclion) 

(Sumber: Data dioloh, 2006) 
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Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa masing- 
masing kelompok produk Tuppenvare pada PT 
Medan Angkasa Raya memiliki persentase 
penjualan, pertumbuhan per tahun dan pangsa 
pasar yang berbeda, di mana persentase pen- 
jualan tertinggi terdapat pada kelompok produk 
gaya hidup sehat (healthy lifestyle) sebesar 
27,50%, pertumbuhan per tahun tertinggi terjadi 
pada kelompok produk lemari es @itz orga- 
nizer) sebesar 14,13% dan pangsa pasar terbe- 
sar kelompok produk gaya hidup sehat (healthy 
lifestyle) sebesar 12,06%. Selanjutnya, data yang 
terdapat pada Tabel 4, diplot ke dalam matriks 
Boston Consulting Group (BCG) sebagaimana 
tampak pada Gambar 3. 
Dari Gambar 3 di atas dapat diilustrasikan bahwa 
sebagian besar kelompok produk Tuppenvare 
pada PT Medan Angkasa Raya berada pada 
kuadran IV (Dogs), kuadran I (Question 
Marks) dihuni oleh dua kelompok produk 
Tuppenvare, yaitu kelompok Bingkisan (Gift Set) 
dan Lemari Es (Fritz Organizer), sementara 
kuadran I1 (Stars) diisi oleh kelompok produk 

Penyiapan & Penyajian (Preparation & Serv- 
ing), sedangkan kelompok produk Gaya Hidup 
Sehat (Healthy Lifestyle) berada pada kuadran 
I11 (Cash Cows). 
Langkah terakhir pada tahap keempat ini adalah 
menggambarkan posisi produk sebagaimana 
tampak pada Gambar 4. 
Tahap Kelima: Intepretasi. Padatahap ini dilaku- 
kan intepretasi terhadap seluruh kelompok produk 
yang tergambar padaPlot Matriks Boston Con- 
sulting Group (BCG). Besar-kecilnya lingkaran 
sangat ditentukan oleh penjualan masing-masing 
kelompokproduk, semakin besartingkat penjual- 
an maka semakin besar pula lingkaran (diagram 
pie) yang dimiliki. Dari hasilplotdapat dijelaskan 
bahwa kesepuluh kelompok produk Tuppenvare 
yang dianalisa menempati kuadaran yang ber- 
beda. 
Kuadran Star ditempati kelompok produk 

Penyiapan & Penyajian (Preparation &Serving). 
Kuadran Question Mark ditempati kelompok produk 
Bingkisan (Gift Set) dan Lemari Es (Fritz Oi'gani- 
zers). Kuadran Cash Cow ditempati kelompok produk 

Relative Market Share Position in the Industry 

Gambar3 Plot Posisi Produk'hppenraredalam Matrik BCC 
(Sunrber: Data diolah, 2006) 
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Relative Market SIzare Position in the Industry 

7.5 
Gambar4 Posisi ProdukTupperware dalam Matrik BCG 
(Sumber: Dara diolnh. 2006) 

Gaya Hidup Sehat (Healthy Lfestyle). Sedang pada 
kuadran Dogs ditempati kelolnpok produk Koleksi 
Istimewa (Premium Coflectiorz), Koleksi Pertamaku 
(My First Collection), Lemari Dapur (Kitchen 
Orgarzizer~~), Penyimpanan (Storage), Perlengkapan 
Anak (Kid's S t u i  dan Koleksi Anak 10 Thn (Teena- 
ger's Collection). 

Alternatif Strategi Pemasaran ProdukTupper-  
ware  

Kelompok produk yang terletak pada kuadran I 
berada pada posisi strategi yang excellent. Produk- 

produk ini terus berkonsentrasi pada pasar saat i n i  
dengan melaksanakan strategi yang sesuai, yaitu marn- 
ket penetratron, market deveiopmenl, atau prod- 
uct developn~ent. Tidaklah bijaksana bagi perusahaan 
untukmengubah strategi mereka bila kelompok produk 
lebih unggul dalam persaingan. Narnun, jika perusa- 
haan nie~niliki sumber dayayang lebih, makastrategi- 
strategi backward, forward atau horizonla1 irzte- 
gration merupakan pilihan utama. 

Kelompok produk pada Kuadran Question Mark 
ditempati kelo~iipok produk Bingkisan (Giji Set) dan 
Lemari Es (Fritz Organizers) dan berkomitmen 
untuk berbisnis hanya pada kelompok produk tertentu, 
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dapat digunakan concentrict diversification untuk 
mengurangi resiko yang berhubungan dengan lini 
produk yang sempit. Kelompok produk berpeluang 
sukses untuk memanfaatkan peluang-peluang ekster- 
nalnva. 

Kelompok produk yang terletak pada kuadran I1 
perlu mengevaluasi pendekatan yang mereka lakukan 
ke pasar secara serius, meskipun pasar industri dari 
bisnis mereka sedang tumbuh, mereka sulit bersaing 
secara efektif. Mereka perlu mencari tahu mengapa 
pendekatan memburuk dan bagaimana perusahaan 
dapat melakukan perubahan terbaik agar dapat me- 
ningkatkan persaingannya. Karena kelompok produk 
pada kuadran I1 berada pada industri yang pertum- 
buhan pasarnyacepat, maka strategi insentive biasa- 
iiya merupakan pilihan utama yang harus dipeitim- 
bangkan. Bagaimanapun juga, jika perusahaan tidak 
mempunyai con~petitive advantage, dan horinzontal 
integration seringdijadikan altematifpilihan strategi 
yang dianggap terbaik. Altematif terakhir, yakni di- 
vestiture atau liquidation dapat dipertimbangkan. 
Divestiture dapat memberikan dana yang diperlukan 
untuk mengakuisisi kelompok produk lain atau untuk 
membeli saham-saham. 

Kelompok produk pada kuadran 111 bersaing 
dalarn pe~tumbuhan indushi yang lambatdan memiliki 
persaingan yang lemah. Perusahaan harus mainpu 
membuat beberapa perubahan yang cukup drastis dan 
cepat untuk menghindari kebangkrutan atau tindakan 
likuidasi. Mencegah terjadinya biaya atau pengeluaian 
dana tunai yang besar dan penjualan asset adalah 
pekerjaan yang penting dilakukan. Strategi alternatif- 
nya adalah mengganti sumber daya dari bisnis yang 
sekarang ini ke area bisnis yang lain yang berbeda. 
Jika dengan cara ini cara lainpun temyata gagal, maka 
pililian terakhir bagi kelonipok produk pada kuadran 
111 adalah ~nenjalankan strategi divestiture atau liqui- 
dation. 

Kelompok produk yang berada kuadran IV 
memiliki posisi persaingan yang kuat tetapi berada 
pada pertumbuhan industri yang lambat. Kelompok 
produk ini meiniliki kekuataii untuk meluncurkan pro- 
gram-program diversifikasi ke dalam area-area bisnis 
yang tumbuh dan menjanjikan. Kelolnpok produk ter- 
sebut inemiliki tingkat cashflow yang tinggi. Strategi 
yang dibutulikan perusahaan adalah concentrict, 
horizontal atau conglomerate diverversification 
dan joint venture. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan 
pembahasan yang telah dikemukakan maka ditarik 
kesiinpulan sebagai berikut: 

Cara pembelian produk Tupperware pada PT 
Medan Angkasa Raya dilakukan dengaii metode 
par@, boutique, direct selling, dan pesan on-line. 
Keunggulan produk Tupperware terletak pada garansi 
seumur hidup produk, keistitnewaaii, aman dan rainah 
bagi lingkungan, penting, kedap cairan dan anti bocor, 
serta ainan. 

PT Medan Angkasa Raya (Tupperware Indo- 
nesia) dalam merijalankan bisnis lebih menekankan 
strategi pemasaran pada Strategi Diferensiasi (D$ 
ferentiation Strategy) yang lebill ditekankan pada 
jenis produk yang unik dan berbedadari produk pro- 
duk pesaiiig serta Strategi Fokus (Focus strnte~g),) 
di mana perusahaan bahkan secara khusus memposi- 
sikan produknya bagi kaum wanita dan akan lebili 
progresif menggarap pasar anak inuda. 

Dari hasilplot matrik Boston Consulting Group 
(BCG) dapat dijelaskan baliwa kesepuluh kelompok 
produk Tupperware yang dianalisa melieinpati kuad- 
ran (posisi) yang berbeda. Kuadran Star ditempati 
kelo~npok produk Penyiapan & Penyajian (Prepara- 
tion &Serving). Kuadran Question Mark ditempati 
kelompok produk Bingkisan (Giji Set) dan Lemari 
Es (Fritz Organizers). Kuadran Cash Cow diteinpati 
kelompok produk Gaya Hidup Seliat (Henlthy Life- 
sryle). Sedang pada kuadran Dogs dite~npati keloinpok 
produk Koleksi Istiinewa (Preininrin Collectionj, 
Koleksi Pertamaku (My First CoNection), Lemari 
Dapur (Kitchen Organizersj, Penyimpanan (Stora- 
ge), Perlengkapan Anak (Kid's St@ dan Koleksi 
Anak 10 Tlni (Teenager 's Collection). 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan 
peinbahasan seita kesiinpulan yang telah dikeinuka- 
kan di atas maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

Perusallaan dapat kembali mempertiinbangkan 
pangsa pasar yang relatif besar dan dapat digarap 
dengan baik di Nanggroe Aceh Darussalam, ha1 ini 
dikarenakan kondisi keamanan yangtelah pulih seita 
pertumbuhan ekonomi ~nulai bergerak kearah yang 
lebili baik di Nanggroe Aceh Darussalam pasca tsu- 
nami dan pasca penandatanganan MOU Helsinki. 
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Alternatif strategi yang dapat disaran bagi peru- 
sahaan adalah: bagi kelompok produk yang terletak 
pada kuadran I, jika perusahaan memiliki sumber daya 
yang lebih, maka strategi-strategi backward, forward 
atau horizontal integrat ion merupakan pilihan 
utama. Kelompok produk yang terletak pada kuadran 
I1 dapat menggunakan alternatif strategi insentive 
namun jika perusahaan tidak mempunyai competi- 
t i ve  advantage ,  hor i zon ta l  in tegra t ion  ser ing 
dijadikan altematif pilihan strategi yang dianggap 
terbaik atau staregi divestiture maupun liquidation. 
Kelompok produk pada kuadran 111 adalah menjalan- 
kan strategi divestiture atau liquidation. Bagi kelom- 
pok produk yang berada kuadran IV, strategi yang 
dibutuhkan perusahaan adalah concentric!, horizon- 
tal atau conglomerate diverversifcation dan joint 
venture. 

Penentuan posisi produk dengan menggunakan 
Matriks Boston Consulting Groups (BCG) dapat 
menghasilkan altematif strategi dengan baik, namun 
bila peneliti berikutnya dapat memadukan metode 
matriks BCG dengan analisis SWOT maka altematif 
strategi yangdihasilkan akan semakin tajam dan sesuai 
dengan kondisi internal dan ekstemal perusahaan. 
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