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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SWOT berbasis persepsi konsumen untuk 

produk Bright Gas 5.5kg pada  PT. Pertamina Kantor Cabang Denpasar MOR V  

Provinsi Bali untuk memperoleh pengembangan strategi pada tingkatan fungsional 

dalam upaya meningkatkan volume penjualan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis SWOT, matriks SWOT, dan penilaian kuantitaif SWOT 

menurut O.C. Ferrel. Hasil dari analisis diketahui bahwa produk Bright Gas 5.5kg 

disarankan untuk melakukan strategi pemasaran yang agresif. Maka dari itu, diperlukan 

kegiatan implementasi seperti pembuatan channel full service produk Bright Gas 

5.5kg, pelaksanaan sosialisasi pada pekerja pemerintahan, dan pembuatan event atau 

sponsorship. Pelaksanaan strategi tersebut tentu harus impulsive dan tidak terputus. 

Maka dari itu, Pertamina dapat menggunakan sumber daya eksternal supaya 

pelaksanaan strategi Bright Gas 5.5kg dapat terus aktif 

 

Kata Kunci: analisis strategi, SWOT, O.C. Ferrel, persepsi konsumen, strategi 

agresif, implementasi. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze SWOT based on consumer perception for 

Bright Gas 5.5kg product at PT. Pertamina Persero Denpasar Branch Office MOR V 

Bali Province to obtain the development of strategy at functional level in an effort for 

increasing sales volume. This study used a descriptive method and collected data 

through interviews, observation, and documentation. Analysis techniques used in this 

study is SWOT analysis, SWOT matrix, and SWOT quantitative assessment according 

to O.C. Ferrel. The finding shows that Bright Gas 5.5kg product recommended for an 

aggressive marketing strategy. Implementation activity such as the creation of full 

service channel of Bright Gas 5.5kg, socialization on government workers, and 

makings event or sponsorship. Implementation of such strategies must be impulsive 

and uninterrupted. Therefore, Pertamina might use external resources so that the 

implementation of Bright Gas 5.5kg strategy could continuesly active. 

 

key words: strategy analysis, SWOT, O.C. Ferrel, consumer perception, agresive 

strategy, implementation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dengan  masuk posisi 

lima besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak. China menempati posisi 

pertama dengan jumlah populasi yang mencapai 1,355 miliar. Berada di nomor dua, 

India memiliki jumlah penduduk yang tak kalah dengan China yakni mencapai 1,236 

miliar. Amerika Serikat masih berada di posisi ketiga dari peringkat negara dengan 

jumlah penduduk terbanyak. Populasi AS mencapai 318.892 juta. Indonesia berada di 

peringkat keempat dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa. Yang berarti, 

Indonesia secara langsung menjadi negara dengan konsumsi energi yang sangat tinggi. 

 Pada tahun 2017, konsumsi energi Indonesia dikatakan naik sebesar 5,9% dari 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam 

daya beli masyarakat dengan didukung pertumbuhan ekonomi (Adi, 2017). Namun, 

pola konsumsi energi di Indonesia masih masuk dalam kategori boros karena angka 

pertumbuhan konsumsi energi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Pada 

umumnya, pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pertubuhan konsumsi energi. 

Namun, realisasi di Indonesia justru berbeda. Data BP Statistical Review 2017 

mencatat pertumbuhan konsumsi energi di Indonesia sebesar 5.9% sepanjang tahun 

2016 atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada semester II/2016 sebesar 
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5,18%. Besarnya konsumsi energi untuk menggerakan perekonomian masih tergolong 

besar. Hal ini penerapan menunjukan efisiensi energi masih kurang. (Julianto, 2017) 

 Sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dari hulu sampai hilir dan juga 

sebagai lokomotif perekonomian bangsa, PT. Pertamina Persero merupakan 

perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta 

energi baru dan terbarukan (Pertamina, 2017). Dimensi sehari-hari, Pertamina sendiri 

telah membantu memudahkan kegiatan-kegiatan di masyarakat Indonesia. Seperti 

produk BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti Premium dan Solar, lalu produk BBK 

(Bahan Bakar Khsuus) seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan 

Pertamina Dex. Selain itu, tidak kalah pentingnya peranan dalam masyarakat luas pada 

kegiatan dirumah terutama pada dapur, yaitu produk LPG. 

 LPG (Liquified Petroleum Gas) bisa diartikan sebagai gas yang dicairkan.  

Istilah "gas cair" mungkin tampak kontradiksi dalam istilah karena semua benda di 

alam adalah cairan atau padat atau gas. Namun, likuiditas adalah karakter unik LPG 

yang menjadikannya bahan bakar yang populer dan banyak digunakan. Pada suhu dan 

tekanan normal, LPG bersifat gas. Ini berubah menjadi cairan saat mengalami tekanan 

atau pendinginan yang sederhana. Bentuk cair tekanan tangki sekitar dua kali tekanan 

ban truk normal, yang berarti sangat aman bila ditangani dengan benar. LPG adalah 

turunan dari dua industri energi besar: pengolahan cairan gas alam dan pemurnian 

minyak mentah. (WLPGA, 2012) 

 Jumlah pengguna sumber energi gas atau LPG terus meningkat. Ratusan juta 

orang saat ini bergantung dengan LPG dalam beraneka macam kegiatan. Seperti dalam 
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bisnis komersial, untuk industri, energi transportasi (BBM), pertanian, pembangkit 

listrik, memanaskan, dan untuk tujuan rekreasi. Di Indonesia sendiri, penggunaan LPG 

paling sering ditemui di dalam rumah-rumah untuk kegiatan memasak. LPG menjadi 

sumber energi yang menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar utama. 

(WLPGA, 2016) 

 LPG sudah mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak tahun 

1968, namun tren menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak 

dimulai pada tahun 2007. Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan program 

Konversi Minyak Tanah ke LPG, dengan tujuan untuk mengubah pengguna minyak 

tanah bersubsidi yang mayoritas merupakan kalangan masyarakat ekonomi lemah 

menjadi pengguna LPG (Tabel 1.1). Dengan mengubah penggunaan minyak tanah 

bersubsidi menjadi LPG bersubsidi, pemerintah memperhitungkan akan mendapatkan 

penghematan dari sisi subsidi, selain juga memberikan akses kepada masyarakat 

ekonomi lemah terhadap bahan bakar yang lebih bersih. Agar ekonomis, LPG untuk 

rumah tangga yang selama ini dikemas dalam kemasan 12 kg, dibuat dalam kemasan 

yang lebih kecil, yaitu 3 kg. Dengan pemberian subsidi, maka harga jual dapat ditekan 

lebih rendah dan masyarakat pun dapat memperolehnya dengan relatif mudah. 
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Tabel 1.1 

Gambaran Penghematan Konversi LPG 

Sumber : PT . Pertamina (Persero), 2017 

 Pelaksanaan program Konversi tentu tidak bisa dimulai secara serentak di 

seluruh pelosok tanah air. Mulai tahun 2008 hingga saat ini, Program Konversi tentu 

saja telah mulai diterima pada kalangan masyarakat Indonesia (Gambar 1.1). Akan 

tetapi, program konversi yang menggunakan LPG 3 kg sebagai barang yang disubsidi 

mulai memperlihatkan kelemahannya. Hal tersebut bisa dikarenakan banyak faktor, 

salah satunya adalah tingkat ketidaktepatan sasaran subsidi.  

 Beratnya pelaksanaan Program Konversi ke LPG mulai memperlihatkan 

beberapa kelemahan setelah berjalan beberapa tahun. Tingginya tingkat ketidaktepatan 

sasaran tabung LPG bersubsidi salah satunya. Hal tersebut akan berdampak kepada 

beban anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi tabung LPG bersubsidi. 

Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan barang bersubsidi dan kemudahan 

masyarakat dalam mendapatkan tabung LPG bersubsidi merupakan penyebab utama. 

Namun potensi tabung-tabung LPG Non-Subsidi lainnya masih dapat dikatakan stabil 

di dalam pasar. 

 

Produk Harga Satuan Volume 

Pemakaian 

Untuk 8 

Hari 

Biaya 

Pemakaian 

Untuk 8 

Hari 

Biaya 

Pemakaian 

Dalam Sebulan 

(30 Hari) 

MITAN Rp. 2.500/ltr 8 Liter Rp. 20.000 Rp. 75.000 

LPG 3 Kg Rp. 4.250/Kg 3 Kg Rp. 12.750 Rp. 51.000 

Penghematan Rp.7.250 Rp. 24.000 
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Sumber: PT. Pertamina Persero, 2017 

Gambar 1.1. Daerah Konversi Minyak Tanah 

 

 Pertama adalah tabung LPG ukuran 50kg. Apabila dilihat dari massa 

tabungnya, tabung ini tentu tidak digunakan oleh konsumen rumah tangga. Potensi 

yang sangat tinggi dimiliki oleh tabung ini dalam sektor Industri. Untuk itu, diperlukan 

bahan bakar yang praktis, cepat dan dalam jumlah yang besar. Elpiji 50kg merupakan 

LPG yang dikemas dalam tabung baja dengan berat isi LPG sejumlah 50 kg. Tabung 

kapasitas 50 kg ini dibuat agar perusahaan/industri dapat menghemat biaya operasional 

penggantian atau refill tabung. Tingginya tingkat penjualan dalam LPG 3kg sudah jelas 

tidak mempengaruhi penjualan LPG ukuran 50kg. 

 Kedua adalah tabung LPG ukuran 12kg. Tabung LPG Non-Subsidi ini pada 

awalnya digunakan untuk masyarakat rumah tangga yang dikategorikan mampu dan 

 2007/2008        2013/2015 
 2009  
 2010/2012        Belum dikonversi 

 2007/2008        2013/2015 
 2009  
 2010/2012        Belum dikonversi 
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usaha-usaha kelas menengah yang memiliki aset bisnis 50jt keatas (diluar tanah). 

Namun potensi LPG ukuran 12kg menurun dikarenakan segmen rumah tangga yang 

memiliki akses pada LPG Subsidi. Beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa 

ukuran tabung LPG yang Non-Subsidi untuk pasar Rumah Tangga (Elpij 12kg) masih 

dirasa mahal bagi beberapa kalangan. Belum lagi berat massa tabung beserta isinya 

sebesar 27,1kg yang masih dirasa kurang bersahabat bagi konsumen rumah tangga 

terutama ibu-ibu yang dalam kesehariannya sebagai konsumen yang menggunakan 

LPG. 

Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat, dan 

sekaligus usaha untuk menurunkan tingkat ketidaktepatan sasaran tabung LPG 

bersubsidi, Pertamina pada tahun 2016 meluncurkan sebuah produk baru yaitu Bright 

Gas. Dengan kemasan 5,5 kg, varian produk Bright Gas ini menjadikan konsumen 

pengguna LPG bersubsidi sebagai pasar potensial. Bright Gas dengan kemasan 5.5kg 

merupakan LPG dengan target pasar Rumah Tangga.  

Bright Gas mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk 

LPG, yaitu katup pengaman ganda (Double Spindle Valve System) yang membuatnya 

2x lebih aman dari kebocoran. Sehingga jika salah satu katupnya rusak, gas tidak akan 

langsung keluar dari tabung, tetapi akan tertahan oleh katup pengaman yang lain. 

Produk ini diindikasikan dari program yang ditawarkan PT Pertamina (persero) 

di mana 2 (dua) buah tabung LPG ukuran 3 kg dapat ditukarkan dengan 1 (satu) buah 

tabung Bright Gas ukuran 5,5 kg. Dengan harga refill di angka Rp 57.500,- artinya 

untuk tiap kg produk Bright Gas ini ada di kisaran harga Rp 10.450,-. Harga tersebut 
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jelas lebih mahal daripada LPG bersubsidi ukuran 3 kg yang ada di kisaran harga 

Rp.4.500,-Rp 6.000,- per kg, tergantung daerah pemasarannya. Selisih harga tersebut 

adalah dari besaran subsidi pemerintah yang tidak lagi ada di produk Bright Gas ukuran 

5,5 kg ini. 

Selain masalah tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran subsidi, alasan lain 

yang membuat Pertamina mengeluarkan produk Bright Gas dapat dikatakan karena 

adanya permintaan konsumen. Produk Bright Gas ini diharapkan dapat menjadi pilihan 

utama untuk konsumen-konsumen rumah tangga yang dikategorikan mampu sehingga 

dapat menurunkan tingkat ketidak tepatan sasaran subsidi energi LPG. 

 Pertamina dalam hal mengembangkan potensi penjualan Bright Gas 5.5kg tentu 

sudah menyusun rencana strategi yang siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan dari 

strategi tentu merupakan bagian yang sangat vital, dikarenakan harus memperhatikan 

banyak aspek. Dimulai dari program, waktu kegiatan, dan rancangan anggaran akan 

menjadi kegiatan implementasi strategi yang harus dilalui agar produk Bright Gas 

5.5kg dapat diterima pada pasar dan target penjualan dari Pertamina sendiri tercapai. 

Namun ada satu faktor tambahan yang perlu menjadi pertimbangan bagi PT. Pertamina 

Persero dalam mengembangkan sebuah strategi yaitu persepsi Agen. 

 Persepsi dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana seseorang 

mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengelola 

pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya lalu mengolah hal-hal 

tersebut untuk memberikan makna bagi lingkungannya. Persepsi Agen merupakan hal 

yang sangat penting dijadikan faktor pertimbangan dalam mengembangkan sebuah 
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strategi. Hal tersebut dikarenakan Agen LPG merupakan perusahaan yang 

menyalurkan LPG langsung kepada konsumen sebagaimana yang diilustrasikan pada 

Gambar 1.2. Dalam hal ini, agen LPG tentu mengetahui keadaan pasar LPG yang dapat 

menjadi informasi untuk meningkatkan penjualan produk baru LPG yaitu Bright Gas. 

 Peran penting Agen LPG Non PSO dalam penyaluran produk Bright Gas 5.5kg 

membuat Agen LPG Non PSO mendapatkan banyak informasi yang mungkin tidak 

diketahui Pertamina. Kegiatan distribusi yang dilakukan sampai kepada end customer 

membuat sudut pandang Agen LPG Non PSO terhadap produk Bright Gas menjadi 

lebih luas. Maka dari itu, Persepsi Agen LPG Non PSO dalam SWOT produk Bright 

Gas tentu mempengaruhi sebuah keputusan strategi untuk peningkatan volume 

penjualan produk Bright Gas 5.5kg. SWOT yang nantinya didapat berdasarkan hasil 

persepsi akan muncul dari sudut pandang yang berbeda dan mungkin akan membantu 

PT. Pertamina Persero dalam merumuskan sebuah pengembangan strategi baru. 

Sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi pasar yang cukup 

menjanjikan,terutama di sektor pariwisata, Provinsi Bali juga menjadi target pasar 

produk Bright Gas ukuran 5,5 kg ini. Wilayah pemasaran Provinsi Bali berada di bawah 

Marketing Operation Region V PT Pertamina (persero) yang wilayah kerjanya meliputi 

Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk teknis pemasaran dan 

penjualannya terdapat 22 agen LPG non PSO yang tersebar di 9 Kabupaten / Kota di 

Provinsi Bali. 

 Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat ketidak 

tepatan sasaran tertinggi di Indonesia. Menurut Sales Executive LPG wilayah Bali 
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(Rainier Axel Gultom), apabila rata-rata penggunaan LPG per kepala keluarga secara 

nasional adalah 3 Tabung per bulannya, provinsi Bali sendiri memiliki rata-rata 2 (dua) 

kali lipatnya, yakni 6 Tabung LPG per kepala keluarga perbulannya. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor budaya masyarakat sekitar. 

Kurangnya brand awareness dari masykat sekitar tentu juga menjadi masalah bagi 

Pertamina sendiri untuk mencapai target penjualan produk bar iuni. 

  

 

Sumber: PT. Pertamina Persero, 2017 

Gambar 1.2. Pola Distribusi LPG Pertamina 

 

 Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

strategi melalui persepsi agen LPG pada Kantor Cabang PT. Pertamina Persero MOR 
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V. Dampak positif dari persepsi agen tentu dapat menjadi faktor penting dalam 

pertimbangan mengembangkan sebuah strategi untuk meningkatkan penjualan produk 

Bright Gas 5.5kg pada Provinsi Bali. 

 Berdasarkan berbagai macam latar belakang yang telah penulis ungkapkan di 

atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengembangan strategi dengan judul 

“ANALISIS PENGEMBANGAN STRATEGI PENINGKATAN VOLUME 

PENJUALAN PRODUK BRIGHT GAS 5.5kg BERBASIS PERSEPSI AGEN 

LPG PADA PT. PERTAMINA PERSERO MOR V KANTOR CABANG 

DENPASAR DI PROVINSI BALI” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diangkat pada 

penelitian ini yakni : 

1. Bagaimana analisis SWOT berbasis Persepsi Agen-LPG pada Produk Bright 

Gas 5.5kg? 

2. Bagaimana perumusan pengembangan strategi baru berbasis Persepsi Agen-

LPG pada produk Bright Gas 5.5kg? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis SWOT berbasis Persepsi Agen-LPG pada produk Bright 

Gas 5.5kg 

2. Untuk merumuskan pengembangan strategi baru berbasis Persepsi Agen LPG 

pada produk Bright Gas 5.5kg 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menyumbangkan pemikiran terkait dengan pengembangan strategi 

produk Bright Gas 5.5kg khususnya di Provinsi Bali. 

2. Manfaat Praktis 

A. Bagi Peneliti 
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a) Penlitian ini sebagai wadah bagi peneliti mengembangkan 

pengetahuan dan wujud ketertarikan serta bakti peneliti untuk 

mengembangkan potensi Kabupaten Bali khususnya di bidang 

Energi. 

b) Penelitian ini sebagai wadah bagi peneliti untuk menggali teori 

Manajemen Strategi yang dapat diterapkan di berbagai disiplin 

ilmu. 

c) Sebagai syarat kelulusan program sarjana dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

B. Bagi Pembaca 

a) Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada 

pembaca terkait pengembangan strategi pada PT. Pertamina 

Persero yang dapat menjadi jawaban atas peningkatan penjualan 

produk. 

b) Membantu para membaca dalam mencari teori guna membahas 

masalah yang sama. 

C. Bagi Objek yang Diteliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terkait 

pengembangan strategi produk Bright Gas 5.5kg yang selama 

ini telah dijalankan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Waring Ajeng, 

2017 

Strategi 

Pengembangan 

Obyek Wisata 

Melalui 

Evaluasi 

Pengalaman 

Pengunjung 

- SWOT berbasis 

pengalaman 

pengunjung 

Hasil analisis 

Obyek Wisata 

Suroboyo 

Carnival Park 

memilih Strategi 

Agresif atau 

Berkembang 

2 Bella Iriana, 

2017 

Analisis 

Strategi 

Persaingan Tour 

Operator (Studi 

pada Ourtrip1st 

Tour Operator 

di Malang) 

- SWOT, IFE, 

EFE, IE, 

SPACE, dan 

QSPM 

Hasil analisis 

menemukan 

Obyek 

Ourtrip1st Tour 

Operator untuk 

menjalankan 

strategi 

alternative 

Intensif. 

3 Adnan Kamal, 

2015 

Analisis 

Strategi 

Pengrajin Kain 

Sasiringan di 

Kampung 

Sasiringan, 

Banjarmasin 

(Studi Pada 

UKM Nida 

Sasirangan) 

- IFE, EFE, 

SWOT, CPM, 

SPACE dan 

QSPM 

Hasil analisis 

menemukan 

obyek UKM 

Nida Sasiringan 

untuk 

memprioritaskan 

strategi intensif, 

dan strategi 

prioritas kedua 

yaitu strategi 

integrasi. 
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4 Hanna Tua 

Marina, 2016 

Strategi 

Pengembangan 

Pariwisata 

Melalui 

Ekowisata Pada 

Dayak Tarik 

Wisaya Bowele, 

Malang Selatan 

 Pengolahan 

Data 

wawancara/ 

interview 

Hasil analisis 

pengolahan data 

menunjukan 

bahwa strategi 

diferensiasi 

tingkat 

manajemen 

merupakan 

strategi 

alternative yang 

baik untuk 

Obyek 

Ekowisata 

Bowele. 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2018 

2.2 Manajemen Strategi 

2.2.1 Pengertian Stategi 

 Menurut Webster’s New World Dictionary dalam Fred R. David (2011:37), 

strategi adalah “ilmu perencanaan dan pengarahan operasi militer berskala besar, ilmu 

bagaimana memanuver kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum 

benar-benar berhadapan dengan musuh.” 

 Kata strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang merujuk pada Jenderal 

Militer dan menyatukan stratos (pasukan) dan ago (memimpin). Sejarah perencanaan 

strategis bermulai dari militer. Tujuan utama dari strategi bisnis maupun strategi militer 

adalah “untuk memperoleh keunggulan kompetitif” (David, 2011:37). 

 Menurut Pearce dan Robinson (2013: 4), strategi (strategy) adalah rencana 

berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi 

persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi mencerminkan pengetahuan 
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perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan dimana perusahaan akan bersaing; 

dengan siapa perusahaan sebaiknya bersaing; dan untuk tujuan apa perusahaan 

bersaing. 

 Menurut David (2011: 18), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka 

panjang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, 

akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan 

usaha patungan atau joint venture. 

 Fred R. David (2011: 252) mengklasifikasikan 11 alternatif strategi menjadi 

empat jenis strategi yaitu: 

1. Strategi Integrasi 

Strategi ini kadang disebut sebagai strategi vertikal, yang memiliki tiga jenis 

strategi, yaitu : 

a. Integrasi ke depan 

Strategi ini berkaitan dengan usaha untuk memeroleh kepemilikan atau 

kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel. 

b. Integrasi ke belakang 

Sebuah strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang 

lebih besar atas pemasok perusahaan. Strategi ini sangat tepat ketika 

pemasok perusahaan yang ada saat ini tidak bisa diandalkan, terlampau 

mahal, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.  

c. Integrasi Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Strategi ini mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar 

atas pesaing perusahaan. Merger, akuisisi, dan pengambilalihan 

(takeover) di antara pesaing memungkinkan peningkatan skala ekonomi 

serta mendorong transfer sumber daya dan kompetisi. 

2. Strategi Intensif 

Strategi intensif merupakan strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya 

intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif sebuah perusahaan. Ada tiga 

bentuk strategi intensif, yaitu : 

a. Penetrasi Pasar 

Strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk 

atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang 

lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga 

penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-

produk promosi penjualan secara ekstensif, atau pelipatgandaan upaya-

upaya pemasaran. 

b. Pengembangan Pasar 

Strategi ini meliputi pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke 

wilayah-wilayah geografis yang baru. 

c. Pengembangan Produk 

Sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan 

cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. 

Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar 

untuk penelitian dan pengembangan. 
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3. Strategi Diversifikasi 

Strategi ini bertujuan untuk menambah usaha atau produk baru. Ada dua jenis 

umum strategi ini, yaitu : 

a. Diversifikasi Terkait 

Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian 

strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Jadi strategi ini 

adalah strategi dengan menambah produk atau jasa yang baru tetapi 

masih berkaitan dengan produk atau jasa sebelumnya. 

b. Diversifikasi tidak Terkait 

Bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai bisnis sangat tidak 

miripsehingga tidak ada hubungan lintas bisnis yang bernilai secara 

kompetitif. Sehingga strategi ini menambah produk atau jasa yang baru 

tetapi tidak berkaitan. 

4. Strategi Defensif 

Ada tiga jenis strategi dari strategi difensif ini, yaitu : 

a. Penciutan 

Penciutan (retrenchment) terjadi manakala sebuah organisasi 

melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan asset 

untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Kadang kala disebut 

sebagai pembalikan atau strategi reorganisasional, penciutan dirancang 

untuk memperkuat kompetensi khusus dasar suatu organisasi. Penciutan 
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bisa dilakukan dengan cara memangkas lini produk, menutup bisnis 

yang tidak menguntungkan, menutup pabrik yang usang, 

mengotomatisasi proses, mengurangi jumlah karyawan dan 

membangun sistem pengendalian beban 

b. Divestasi 

Divestasi merupakan strategi menjual satu divisi atau bagian dari suatu 

organisasi. Strategi ini sering dipakai untuk mendapatkan modal guna 

akuisisi atau investasi strategis lebih jauh. 

c. Likuiditas 

Strategi ini dilakukan dengan menjual seluruh aset perusahaan, secara 

terpisah-pisah, untuk kekayaan berwujudnya. Strategi ini dilakukan 

karena ingin berhenti berbisnis. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Strategi 

 Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, organisasi bisnis atau 

perusahaan memerlukan suatu konsep strategis manajemen yang tepat dan 

berkesinambungan agar tujuan perusahaan tercapai dan dapat memaksimal potensi 

perolehan laba. Perusahaan harus mempunyai sistem manajemen strategi yang seusai 

untuk proses transformasi dan alokasi sumber daya sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan jangka panjang yang optimal berikut ini adalah definisi strategis menurut 

beberapa ahli. 

 Menurut Hunger dan Wheellen (2015), manajemen strategi adalah serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka 
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panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi 

(perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan 

evaluasi serta pengendalian. 

 Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas-fungsional 

yang membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh 

definisi ini, manajemen strategis berfokus pada usaha mengintegrasikan manajemen, 

pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta 

sistem informasi komputer untuk mencapai kesuksesan organisasional (David, 

2011:5). 

 Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas menunjukan bahwa manajemen 

strategis merupakan kesatuan keputusan yang dirumuskan dan dikembangkan 

berdasarkan tinjauan terhadap faktor internal dan eksternal melalui tahapan-tahapan 

tertentu. Melalui strategi yan telah dirancang, manajemen mengrahkan dan 

mengendalikan sumber daya perusahaan pada rencana berskala besar dengan orientasi 

jangka panjang yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan persaingan bisnis dan 

perusabahan lingkungan. 

 Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam 

merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusankeputusan lintas-

fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana 

disiratkan oleh definisi ini, manajemen strategis berfokus pada usaha mengintegrasikan 

manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan 
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pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai kesuksesan 

organisasional (David, 2011: 5). 

  Istilah manajemen strategis secara sinonim sama dengan istilah perencanaan 

strategis. Istilah perencanaan strategis lebih sering digunakan dalam dunia bisnis, 

sementara manajemen strategis lebih sering dijumpai di dunia akademis. Kadang, 

istilah manajemen strategis digunakan untuk merujuk para perumus, implementasi dan 

evaluasi strategis, sedangkan perencanaan strategis menunjuk pada hanya pada 

perumusan strategi. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta 

menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. (David, 2011: 5). 

 

2.1.3 Manfaat Manajemen Strategi 

 Menurut Pearce dan Robinson (2013:11) menyatakan manfaat Manajemen 

Strategik adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas formulasi strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk 

mencegah timbulnya masalah. 

2. Keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan besar akan diambil dari 

alternatif terbaik yang tersedia. 

3. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai hubungan antara produktivitas dengan imbalan pada setiap 

rencana strategis, sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi mereka. 
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4. Kesenjangan dan tumpang tindih aktivitas antar individu dan kelompok akan 

berkurang karena partisipasi dalam formulasi strategi mengklarifikasi 

perbedaan peran. 

 

2.1.4 Tingkatan Strategi 

 Menurut Husien Umar yang menyatakan bahwa: “Strategi sebuah kesatuan 

atas tingkatan-tingkatan berdasarkan ruang lingkup strategi itu sendiri. Strategi yang 

dimaksud adalah strategi bersaing generik yang akan dijabarkan menjadi strategi 

utama induk yang kemudian akan dijabarkan menjadi strategi fungsional”. Dalam 

Manajemen Strategik, perusahaan pada umumnya mempunyai tiga level atau tiga 

tingkatan strategi, yaitu : 

1) Strategi Korporasi 

Strategi ini berusaha mengeksploitasi kompetensi khusus perusahaannya 

dengan mengadopsi pendekatan portofolio terhadap manajemen bisnisnya dan 

mengembangkan rencana jangka panjang, umumnya untuk periode tiga sampai 

lima tahun. 

2) Strategi Unit Bisnis 

Strategi ini biasa dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada 

perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam 

industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis 

yang diimplementasikan biasanya merupakan salah satu strategi overall cost 

leadership, atau diferensiasi. 
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3) Strategi Fungsional 

Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimal sumber daya 

produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan yang berada di sekitar mereka, 

departemen fungsional seperti fungsi-fungsi pemasaran, SDM, Keuangan, 

Operasional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama 

berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Menurut David Hunger dan Thomas Wheelen yang menyatakan bahwa: 

“Strategi terdiri atas strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan 

terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan ini untuk 

mencapai keseimbangan produk dan jasa, strategi bisnis bersaing 

menggambarkan segmen pasar yang dilayani divisi tersebut, dikembangkan 

pada level divisi, dan menekankan pada perbaikan posisi persaing produk barang 

atau jasa perusahaan dalam industri khusus, strategi fungsional menekankan 

pada memaksimalkan sumber daya produktivitas perusahaan dan strategi bisnis 

di sekitar mereka.” 

 

2.1.5 Manfaat Manajemen Strategis 

 Menurut Pearce dan Robinson (2013:11) menyatakan manfaat Manajemen 

Strategik adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas formulasi strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk 

mencegah timbulnya masalah. 
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2. Keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan besar akan diambil dari 

alternatif terbaik yang tersedia. 

3. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai hubungan antara produktivitas dengan imbalan pada setiap 

rencana strategis, sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi mereka. 

4. Kesenjangan dan tumpang tindih aktivitas antar individu dan kelompok akan 

berkurang karena partisipasi dalam formulasi strategi mengklarifikasi 

perbedaan peran. 

 Menurut Fred R. David (2011:19), manajemen strategis menawarkan manfaat 

berikut ini: 

1. Memungkinkan mengenali, menetapkan prioritas, dan memanfaatkan 

berbagai peluang. 

2. Menyediakan pandangan obyektif mengenai masalah manajemen. 

3. Menjadi kerangka kerja untuk memperbaiki koordinasi dan pengendalian 

aktivitas. 

4. Meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan. 

5. Memungkinkan keputusan utama yang lebih baik mendukung sasaran yang 

telah ditetapkan. 

6. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk 

mengenali peluang. 
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7. Memungkinkan sumber daya yang lebih kecil dan waktu lebih sedikit 

dicurahkan untuk mengoreksi kesalahan atau keputusan ad hoc. 

8. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf. 

9. Membantu memadukan tingkah laku individual menjadi usaha total. 

10. Menyediakan dasar untuk penjelasan tanggung jawab individu. 

11. Memberikan dorongan untuk pemikiran kedepan. 

12. Menyediakan pendekatan kerja sama, terpadu, dan antusias dalam menangani 

berbagai masalah dan peluang. 

13. Mendorong sikap yang menerima perubahan. 

14. Memberikan tingkat disiplin dan formalitas yang yepat pada manajemen dari 

suatu bisnis. 

2.2 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT mencakup lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

Secara internal, kerangka kerja tersebut membahas kekuatan dan kelemahan 

perusahaan pada dimensi utama seperti kinerja keuangan dan sumber daya, sumber 

daya manusia, fasilitas produksi dan kapasitas, pangsa pasar, persepsi pelanggan, 

kualitas produk, ketersediaan produk, dan komunikasi organisasi. Penilaian lingkungan 

eksternal mengatur informasi di pasar (pelanggan dan persaingan), kondisi ekonomi, 

tren sosial, teknologi, dan peraturan pemerintah. (Ferrel, 2011;122) 

1. Kesederhanaan 
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 Analisis SWOT tidak memerlukan pelatihan intensif atau keterampilan 

teknis untuk digunakan dengan sukses. Analis hanya membutuhkan 

pemahaman menyeluruh tentang sifat perusahaan dan industri di mana 

perusahaan bersaing. 

2. Biaya yang lebih rendah 

 Karena pelatihan dan keterampilan khusus tidak diperlukan, 

penggunaan analisis SWOT sebenarnya dapat mengurangi biaya yang terkait 

dengan perencanaan strategis. Ketika perusahaan mulai mengenali manfaat 

analisis SWOT ini, banyak pihak memilih untuk mengurangi atau 

menghilangkan departemen perencanaan strategis. 

3. Flexibility 

 Analisis SWOT dapat meningkatkan kualitas perencanaan strategi 

organisasi bahkan tanpa sistem informasi pemasaran yang ekstensif. Namun, 

ketika sistem yang komprehensif hadir, perusahaan dapat terstruktur untuk 

memberi umpan informasi secara langsung ke dalam kerangka kerja SWOT. 

Kehadiran sistem informasi yang komprehensif dapat membuat analisis SWOT 

yang berulang berjalan lebih lancar dan efisien. 

4. Integration and Syhntesis 

 Analisis SWOT memberi analis kemampuan untuk mengintegrasikan 

dan mensintesis beragam informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Ini mengatur informasi yang diketahui secara luas, serta informasi yang baru 

saja diperoleh atau ditemukan. Analisis SWOT juga dapat menangani beragam 

sumber informasi. Sebenarnya, analisis SWOT membantu mengubah 
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keragaman informasi dari kelemahan proses perencanaan menjadi salah satu 

kekuatan utamanya. 

5. Collaboration 

 Analisis SWOT memupuk kolaborasi dan membuka pertukaran 

informasi antara berbagai bidang fungsional. Dengan mempelajari apa yang 

dilakukan rekan-rekan mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka 

pikirkan, dan bagaimana perasaan mereka, analis pemasaran dapat 

memecahkan masalah, mengisi kekosongan dalam analisis, dan menghilangkan 

kemungkinan ketidaksepakatan sebelum finalisasi rencana pemasaran. 

2.2.1 Membuat Analisis SWOT Produktif 

 Apakah perusahaan menerima manfaat penuh dari analisis SWOT tergantung 

pada cara manajer menggunakan kerangka kerja tersebut. Jika dilakukan dengan benar 

dan cerdas, analisis SWOT bisa menjadi mekanisme yang tepat untuk pengembangan 

rencana pemasaran. Jika dilakukan secara sembarangan atau tidak benar, bisa jadi 

membuang-buang waktu dan sumber berharga lainnya. Untuk membantu memastikan 

bahwa yang pertama, dan bukan yang terakhir, terjadi, kami menawarkan arahan 

berikut untuk membuat analisis SWOT lebih produktif dan bermanfaat. Menurut Ferrel 

(2011:123) ada lima keunggal yang dapat membuat analisis SWOT Produktif, yaitu: 

1. Stay Focused 

 Perencana pemasaran sering membuat kesalahan dengan melakukan 

satu analisis SWOT generik untuk keseluruhan organisasi atau unit bisnis. 

Pendekatan semacam itu menghasilkan generalisasi basi dan tidak berarti yang 
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berasal dari puncak kepala manajer atau dari file siaran pers. Meskipun jenis 

usaha ini dapat membuat manajer merasa baik dan memberikan pemahaman 

yang cepat tentang pencapaian, tidak banyak yang menambah kreativitas dan 

visi proses perencanaan. Ketika mengatakan analisis SWOT, kita benar-benar 

bermaksud SWOT harus menjadi serangkaian analisis, masing-masing 

berfokus pada kombinasi produk / pasar tertentu. 

2. Search Extensively for Competitors 

 Selama analisis SWOT, bagaimanapun, perusahaan harus mengawasi 

setiap produk subtitusi langsung atau potensial untuk produknya. Produk 

pesaing, generik, dan total anggaran juga penting. Perusahaan harus berfokus 

untuk melihat competitor saat ini, dan bukan melihat kompetitor-kompetitor 

terdahulu. 

3. Collaborate with other Functional Area 

 Analisis SWOT harus mendukung pembagian informasi dan perspektif 

antar departemen. Kolaborasi tersebut memungkinkan perusahaan 

mendapatkan solusi kreatif dan inovatif untuk masalah pemasaran. 

4. Examine Issues from the Customers’ Perspective 

 Pada tahap awal analisis SWOT, penting untuk mengidentifikasi 

masalah secara mendalam. Namun, semua masalah tidak sama pentingnya 

dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan fokus strategis untuk 

rencana pemasaran. Seiring analisis berlangsung, manajer pemasaran harus 

mengidentifikasi isu-isu yang paling penting dengan melihat masing-masing 
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melalui pandangan pelanggan perusahaan. Untuk melakukan ini, manajer harus 

selalu mengajukan pertanyaan seperti ini: 

 Apa yang pelanggan (dan nonkonsumen) percaya tentang perusahaan 

tersebut? 

 Apa yang pelanggan (dan nonkonsumen) memikirkan kualitas produk, 

layanan pelanggan, harga dan nilai keseluruhan, kenyamanan, dan 

pesan promosi perusahaan dibandingkan dengan pesaing pesaing? 

 Manakah dari kelemahan perusahaan yang diterjemahkan yang dapat 

menurunkan kinerja perusahaan dalam melayani pelanggan? 

 Bagaimana kecenderungan lingkungan eksternal mempengaruhi 

pelanggan (dan nonkonsumen)? 

 Apa hal yang penting dalam masalah ini? bukan seperti yang kita lihat 

tapi juga seperti pelanggan melihat mereka? 

5. Look for Cause, not Characteristic 

 Meskipun mengambil perspektif pelanggan itu penting, namun 

seringkali memberikan informasi yang cukup untuk membuat Anda mendapat 

masalah serius. Artinya, ia memberikan tingkat detail yang seringkali sangat 

deskriptif, namun tidak terlalu konstruktif. Masalahnya terletak pada kekuatan 

daftar, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai deskripsi atau karakteristik 

sederhana dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan tanpa 

mempertimbangkan lebih dalam untuk penyebab karakteristik ini.  Meskipun 

perspektif pelanggan cukup berharga, pelanggan tidak melihat balik layar untuk 
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memahami alasan karakteristik perusahaan. Lebih sering daripada tidak, 

penyebab setiap masalah dalam analisis SWOT dapat ditemukan dalam sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan dan / atau pesaingnya. 

 Dari sudut pandang berbasis sumber daya, setiap organisasi dapat 

dianggap sebagai kumpulan sumber daya nyata dan tak berwujud yang unik. 

Jenis utama dari sumber daya ini adalah sebagai berikut: 

 Financial Resources – keuangan. akses pada finansial, fasilitas fisik, 

peralatan, bahan baku, dan sistem. 

 Intelectual Resources – para ahli, penemuan, kreatifitas, inovasi 

 Legal Resources – hak paten, hak merk, kontrak. 

 Human Resources – keahlian karyawan, skill, kepemimpinan. 

 Organizational Resources – budaya perusahaan, visi, rutinitas, 

hubungan dalam pekerjaan, proses dan system. 

 Informational Resources – pengetahuan konsumen, pengetahuan 

kompetitif, system informasi pemasaran. 

 Relational Resources – alliansi strategi, hubungan dengan konsumen, 

pemasok, dan pemilik saham, kemampuan penawaran, biaya berpindah. 

 Reputaional Resources – nama brand, symbol, citra, dan reputasi. 

6. Seperates Internal Issues from External Issues 

 Jika sebuah masalah akan ada bahkan jika perusahaan itu tidak ada, 

masalahnya harus diklasifikasikan sebagai eksternal. Dalam kerangka SWOT, 

peluang (dan ancaman) ada secara independen dari perusahaan dan dikaitkan 
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dengan karakteristik atau situasi yang ada di lingkungan ekonomi, pelanggan, 

persaingan, budaya, teknologi, politik, atau hukum tempat perusahaan berada. 

Pilihan pemasaran, strategi, atau taktik bukan merupakan bagian dari analisis 

SWOT. 

2.2.2 Perencanaan Strategis Berbasis SWOT 

 Peran analisis SWOT adalah membantu manajer pemasaran membuat transisi 

dari pemahaman lingkungan pemasaran yang luas terhadap pengembangan fokus 

strategis untuk usaha pemasaran perusahaan. Isu potensial yang dapat dipertimbangkan 

dalam analisis SWOT sangat banyak dan akan bervariasi tergantung pada perusahaan 

atau industri tertentu yang diperiksa. Untuk membantu pencarian Anda akan isu-isu 

yang relevan, kami telah menyediakan daftar potensi kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman pada Gambar 2.1. Daftar ini tidak lengkap, karena item ini hanya 

menggambarkan beberapa masalah potensial yang mungkin timbul dalam analisis 

SWOT. 

2.2.3 Kekuatan dan Kelemahan 

 Sehubungan dengan kebutuhan pasar dan karakteristik pesaing, manajer 

pemasaran harus mulai berpikir dalam hal apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan 

baik dan dimana hal itu mungkin memiliki kekurangan. Kekuatan dan kelemahan ada 

baik karena sumber daya yang dimiliki (atau tidak dimiliki) oleh perusahaan, atau sifat 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya, karyawannya, atau organisasi luarnya 

(misalnya, mitra rantai pasokan, pemasok, lembaga pemberi pinjaman, instansi 

pemerintah, dll). Mengingat bahwa analisis SWOT harus berfokus pada pelanggan 
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untuk mendapatkan keuntungan maksimal, kekuatan hanya bermakna bila mereka 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Bila ini masalahnya, kekuatan itu menjadi sebuah 

kemampuan. Manajer pemasaran kemudian dapat mengembangkan strategi pemasaran 

yang memanfaatkan kemampuan ini dalam bentuk keunggulan kompetitif strategis. 

Pada saat yang sama, manajer dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi 

kelemahan perusahaan atau menemukan cara untuk meminimalkan dampak negatif 

dari kelemahan ini. (O.C. Ferrel, 2011) 

 

Sumber: O.C Ferrel 2011 

Gambar 2.2 Masalah Potensial dalam Mempertimbangkan Analisis SWOT 

 

 Jadi, berdasarkan Gambar 2.1, potensi kekuatan dan kelemahan biasanya dilihat 

melalui aspek: 
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Tabel 2.2 

Poin Potensial Analisis Kekuatan dan Kelemahan O.C. Ferrel 

No Kekuatan Kelemahan 

1 Sumber Keuangan Perusahaan Kurangnya arahan Strategis 

2 Brand Nama yang dikenal Sumber keuangan terbatas 

3 Kekuatan Kompetitif dalam Industri Lemahnya pengeluaran untuk penelitian 

4 Skala Ekonomi Jangkauan produk yang sempit 

5 Teknologi Eksklusif Distribusi produk terbatas 

6 Proses Paten Biaya bahan baku yang lebih tinggi 

7 Harga Produksi Produk yang lebih rendah Teknologi produk yang ketinggalan zaman 

8 Rasa Hormat pada perusahaan atau brand Maslaah operasional internal 

9 Manajemen Perusahaan yang unggul Masalah politik internal perusahaan 

10 Keterampilan dalam pemasaran Lemahnya produk dipasar 

11 Kualitas produk yang unggul Keterampilan pemasaran buruk 

12 Aliansi dengan perusahaan lain. Aliansi dengan perusahaan lain lemah 

13 Keterampilan distribusi yang baik Keterampilan manajemen terbatas 

14 Karyawan yang berkomitmen Karyawan yang tidak terlatih 

Sumber: O.C. Ferrel, Data diolah (2017) 

2.2.3 Peluang dan Ancaman 

 Dengan memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan kemampuan dan 

keunggulan kompetitif, manajer pemasaran harus memperhatikan tren dan situasi di 

lingkungan eksternal. Menekankan kekuatan internal sambil mengabaikan masalah 

eksternal dapat menyebabkan sebuah organisasi yang, walaupun efisien, tidak dapat 

menyesuaikan diri ketika perubahan eksternal salah satu pelanggannya. Kekuatan 

internal terlepas dari peluang dan ancaman, atau pilihan pemasaran. Peluang dan 

ancaman biasanya terjadi dalam lingkungan persaingan, pelanggan, ekonomi, politik, 

teknologi, dan sosial budaya. Setelah mengidentifikasi peluang dan ancaman, manajer 

dapat mengembangkan strategi untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan atau 

mengatasi ancaman perusahaan. 

 Jadi, berdasarkan Gambar 2.1, potensi peluang dan ancaman biasanya dilihat 

melalui aspek: 
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2.2.4 Mengembangkan dan Memaksimalkan Keunggulan Kompetitif 

 Setelah besarnya dan pentingnya setiap elemen dalam matriks SWOT telah 

dinilai, manajer harus fokus untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dengan 

mencocokkan kekuatan dengan peluang. Kekuatan kunci yang kemungkinan besar 

akan diubah menjadi kemampuan adalah kemampuan yang memiliki kesesuaian 

dengan peluang penting dan cukup besar. Ingatlah bahwa kemampuan yang 

memungkinkan perusahaan untuk melayani kebutuhan pelanggan lebih baik daripada 

persaingan memberikan keunggulan kompetitif. Seperti yang ditunjukkan pada Pada 

Gambar 2.1, keunggulan kompetitif dapat timbul dari banyak sumber internal atau 

eksternal. 

Tabel 2.3 

Poin Potensial Analisis Peluang dan Ancaman O.C. Ferrel 

No Peluang Ancaman 

1 Pertumbuhan Pasar yang pesat Masuknya pesaing asing 

2 Posisi perusahaan pada persaingan Pengenalan produk Pengganti 

3 Dapat mengganti kebutuhan konsumen Siklus hidup produk menurun 

4 Terbuka untuk pasar luar negeri Berubahnya kebutuhan konsumen 

5 Perusahan pesaing memburuk Menurunnya kepercayaan konsumen 

6 Penemuan produk baru Perusahaan pesaing mengadopsi 

strategi yang baru 

7 Terjadinya economic boom Beratnya peraturan pemerintah 

8 Diregulasi oleh Pemerintah Merosotnya ekonomi 

9 Teknologi Baru Teknologi baru 

10 Pergeseran demografis Pergeseran demografis 

11 Perusahaan lain mencari aliansi Terhambat produk luar negeri 

12 Peralihan produk yang tinggi Kinerja yang buruk dari aliansi 

perusahaan 

13 Penurunan penjualan untuk produk 

pengganti 

Gejolak politik internasional 

14 Pengubahan metode distribusi Melemahnya nilai tukar mata uang 

Sumber: O.C. Ferrel, Data Diolah (2017)  
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 Bila kita mengacu pada keunggulan kompetitif, biasanya kita berbicara 

mengenai perbedaan nyata antara perusahaan pesaing. Bagaimanapun, keunggulan 

kompetitif berasal dari kekuatan nyata yang dimiliki oleh perusahaan atau kelemahan 

nyata yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. Namun keunggulan kompetitif juga bisa 

lebih didasarkan pada persepsi daripada kenyataan.  

 Mengelola persepsi pelanggan secara efektif telah menjadi tantangan bagi 

pemasar dari generasi ke generasi. Masalahnya terletak pada pengembangan dan 

pemeliharaan kemampuan dan keunggulan kompetitif yang dapat dipahami oleh 

pelanggan dengan mudah dan yang memecahkan kebutuhan spesifik mereka. 

Kemampuan atau keunggulan kompetitif yang tidak diterjemahkan ke dalam 

keuntungan spesifik bagi pelanggan tidak banyak berguna bagi perusahaan. Dalam 

berapa tahun terakhir, banyak perusahaan sukses telah mengembangkan kemampuan 

dan keunggulan kompetitif berdasarkan satu dari tiga strategi dasar, yaitu: 
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Sumber: O.C Ferrel (2011) 

Gambar 2.3. Sumber Umum dari Keunggulan Kompetitif 

 

 Operational Excellence 

 Fokus pada efisiensi operasi dan proses. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi 

dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka, yang memungkinkan mereka 

mengantarkan barang dan jasa kepada pelanggan mereka dengan harga lebih rendah 

atau nilai yang lebih. 
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2.3 Analisis SWOT 

 Ketika kita mempertimbangkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mendorong pengembangan rencana 

pemasarannya, ingatlah bahwa analisis SWOT dirancang untuk mensintesis beragam 

informasi dan membantu transisi ke fokus strategis perusahaan. Untuk mengatasi 

masalah ini dengan benar, manajer pemasaran harus menilai setiap kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menentukan dampak totalnya terhadap usaha 

pemasaran perusahaan. Untuk memanfaatkan analisis SWOT dengan sukses, manajer 

pemasaran harus menyadari empat hal: 

1. Penilaian kekuatan dan kelemahan harus terlihat di luar sumber daya 

perusahaan dan penawaran produk untuk memeriksa proses yang merupakan 

kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini sering memerlukan 

'solusi' '' untuk mengatasi masalah pelanggan, bukan produk tertentu. 

2. Pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan bergantung pada kemampuannya 

untuk menciptakan kemampuan dengan mencocokkan kekuatannya dengan 

peluang pasar. Kemampuan menjadi keunggulan kompetitif jika memberikan 

nilai lebih pada pelanggan daripada penawaran yang bersaing. 

3. Perusahaan sering mengubah kelemahan menjadi kekuatan atau kemampuan 

dengan menginvestasikan secara strategis di bidang utama (misalnya, 

dukungan pelanggan, penelitian dan pengembangan, efisiensi rantai pasokan, 

pelatihan karyawan). Demikian juga, ancaman seringkali dapat diubah menjadi 

peluang jika sumber daya yang tepat tersedia. 
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4. Kelemahan yang tidak bisa diubah menjadi kekuatan menjadi keterbatasan 

perusahaan. Keterbatasan yang jelas dan berarti bagi pelanggan atau pemangku 

kepentingan lainnya harus diminimalkan melalui pilihan strategi yang efektif. 

  

 Salah satu metode yang berguna dalam melakukan penilaian ini adalah untuk 

memvisualisasikan analisis melalui matriks SWOT. Dalam Gambar 2.4 memberikan 

contoh rangkaian empat sel ini yang dapat digunakan untuk mengevaluasi secara visual 

setiap elemen analisis SWOT. Pada titik ini, manajer harus mengevaluasi masalah di 

dalam setiap sel matriks dalam hal besarnya dan kepentingannya. Seperti yang telah 

kami nyatakan sebelumnya, evaluasi ini idealnya didasarkan pada persepsi pelanggan. 

Jika persepsi pelanggan tidak dapat dikumpulkan, manajer harus mendasarkan 

penilaian pada masukan dari karyawan, mitra bisnis, atau intuisi dan keahliannya 

sendiri. 

 Tidak semua bahwa matriks SWOT dinilai secara kuantitatif, namun bisa jadi 

informatif untuk melakukannya. Gambar 2.4 mengilustrasikan bagaimana penilaian 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan informasi. Adapun langkah-langkah dalam 

melakukan pembobotan yakni:  

Langkah pertama adalah untuk mengukur besarnya masing-masing elemen di 

dalam matriks. Besaran mengacu pada seberapa kuat setiap elemen 

mempengaruhi perusahaan. Metode sederhana adalah dengan menggunakan 

skala 1 (magnitudo rendah), 2 (magnitude sedang), atau 3 (magnitudo tinggi) 
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untuk setiap kekuatan dan peluang, dan -1 (magnitudo rendah), -2 (magnitude 

sedang), atau - 3 (tinggi) untuk setiap kelemahan dan ancaman.  

Sumber: O.C. Ferrel (2011) 

Gambar 2.4. The SWOT MATRIX 

 

 Langkah kedua adalah menilai kepentingan setiap elemen dengan 

menggunakan skala 1 (kepentingan lemah), 2 (kepentingan rata-rata), atau 3 

(kepentingan utama) untuk semua elemen dalam matriks. 

 Langkah terakhir adalah mengalikan peringkat besarnya dengan peringkat 

pentingnya untuk menciptakan nilai total untuk setiap elemen. Ingat bahwa 

peringkat besarnya dan kepentingan harus sangat dipengaruhi oleh persepsi 

pelanggan, bukan hanya persepsi manajer. 
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 Unsur-unsur dengan peringkat tertinggi (positif atau negatif) harus memiliki 

pengaruh terbesar dalam mengembangkan strategi pemasaran. Kekuatan yang cukup 

besar di area yang penting tentu harus ditekankan untuk mengubahnya menjadi 

kemampuan atau keunggulan kompetitif.  

 Di sisi lain, kesempatan yang cukup kecil dan tidak berarti seharusnya tidak 

memainkan peran sentral dalam proses perencanaan. Besarnya dan pentingnya peluang 

dan ancaman akan bervariasi tergantung pada produk atau pasar tertentu. Sebagai 

contoh, peningkatan dramatis dalam memulai perumahan baru akan sangat penting 

bagi industri kayu, hipotek, atau real estat, namun tidak penting untuk industri yang 

melibatkan semikonduktor atau telekomunikasi. Dalam contoh ini, besarnya 

kesempatan akan sama untuk semua industri; Namun, peringkat pentingnya akan 

berbeda di seluruh industri. 

2.3.1 Matriks SWOT 

 Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi 

perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki Rangkuti (2015). Matrik ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan alternatif strategi. Salah satu alat yang dipakai untuk menyusun faktor-

faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang) adalah 

matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancamaneksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 
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kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan 

alternatif strategis. 

Sumber: O.C. Ferrel (2011) 

Gambar 2.5. Contoh Penilaian Kuantitaif dari MATRIX SWOT 

 Matriks SWOT berguna untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan 
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dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan alternatif strategis. 

Keterangan:  

 Strategi SO  

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya.  

Tabel 2.4 

Matrik SWOT 

 Sumber: Rangkuti (2015)  

 

 

SW 

 

OT 

STRENGHT 

 

tentukan 5-10 faktor-

faktor kekuatan 

internal 

WEAKNESS 

 

Tentukan 5-10 faktor 

kelemahan internal 

Opportunity 

 

Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

Strategi SO 

 

Menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Thread 

 

Tentukan 5-10 faktor – 

faktor ancaman 

external 

Strategi ST 

 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi WT 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 
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 Strategi ST  

Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan 

yang dimiliki untuk mengatasi ancaman  

 Strategi WO  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelamahan yang ada.  

 Strategi WT   

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta menghindari 

ancaman yang ada.  

 

2.4 Persepsi 

2.4.1 Definisi Persepsi 

 Menurut Robbins dalam buku “Organizational Behavior”(2017: 209), Persepsi 

adalah proses dimana kita mengatur dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi 

makna pada lingkungan kita. Apa yang kita anggap berbeda secara substansial dari 

realitas obyektif. Misalnya, semua karyawan di perusahaan dapat menganggapnya 

sebagai tempat yang tepat untuk bekerja dengan kondisi kerja yang menguntungkan, 

tugas pekerjaan yang menarik, gaji yang baik, manfaat yang sangat baik, pemahaman 

dan manajemen yang bertanggung jawab - namun, seperti yang kita ketahui, sangat 

tidak biasa untuk menemukan kesepakatan pendapat universal. 
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 Sama halnya dengan menurut Mutmainnah (1997), mengatakan bahwa persepsi 

adalah cara kita menginterpretasikan atau mengerti pesan yang telah diproses oleh 

system inderawi kita. Dengan kata lain persepsi adalah proses memberi makna pada 

sensasi.  

 Mengapa persepsi penting? Dikarenakan persepsi adalah cara masing-masing 

orang dalam mengartikan sesuatu pesan. Dalam kasus penelitian ini, Agen LPG 

merupakan orang yang memberikan langsung produk LPG kepada konsumen. Yang 

berarti Agen LPG tentu memiliki persepsi akan produk Bright Gas dalam membantu 

PT. Pertamina Persero meningkatkan penjualan. 

2.4.2 Proses Terjadinya Persepsi 

 Menurut Bimo Walgito (2010), proses terjadinya persepsi berkaitan erat dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kita ketahui bersama bahwa setelah objek 

menimbulkan stimulus dan mampu memberikan perhatian, dan stimulus mengenai alat 

indera pada tahap ini sering disebut pengindraan atau proses fisiologi yang kemudian 

diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat kesadaran yang disebut proses 

psikologi. 

 Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut : objek 

menimbulkan stimulus dan stimulus megenai alat indera (reseptor). Proses ini 

merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf 

sensorik ke otak. Proses ini merupakan proses psikologis. Kemudian terjadilah proses 

di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat,apa yang 

didengar atau apa yang diraba. Proses ini adalah proses terakhir dari persepsi dan 
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merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat 

diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan 

mendapatkan respon dari individu tergantung pada individu yang bersangkutan. 

(Faisal, 2015). 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Menurut Robbins (2017), faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu : 

a. Orang yang melakukan Persepsi 

 Sikap individu yang bersangkutan terhadap objek persepsi 

 Motivasi atau keinginan yang belum terpenuhi yang ada didalam 

diri seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi 

 Interest atau ketertarikan, faktor perhatian individu dipengaruhi 

oleh keterikan tentang sesuatu. 

 Harapan, seseorang akan mempersepsikan suatu objek atau 

kejadian sesuai dengan apa yang diharapkan pada orang tersebut 

b. Target atau objek persepsi 

c. Faktor keadaan atau situasi persepsi 

 Konteks social 

 Konteks pekerjaan, persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa 

dalam lingkungan pekerjaan, 

 Waktu saat objek dipersepsikan. 
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2.5 Definisi dan Istilah terkait LPG 

2.5.1 LPG 

 Kata LPG (Liquified Petroleum Gas, arti secara harfiah yaitu "gas minyak bumi 

yang dicairkan"). LPG atau kita sering menyebut gas LPG berasal dari hasil pengolahan 

minyak bumi. Di alam ini, minyak bumi (petroleum) ditemukan bersama -sama dengan 

gas alam (natural gas). Kemudian minyak bumi dipisahkan dari gas alam. Minyak 

bumi yang telah dipisahkan dari gas alam disebut juga minyak mentah (crude oil). 

Minyak mentah merupakan campuran yang kompleks dengan komponen 

utama alkana dan sebagian kecil alkena, alkuna, siklo-alkana, aromatik, dan senyawa 

anorganik. Meskipun kompleks, untungnya terdapat cara mudah untuk memisahkan 

komponen-komponennya, yakni berdasarkan perbedaan nilai titik didihnya. Proses ini 

disebut destilasi bertingkat. Untuk mendapatkan produk akhir sesuai dengan yang 

diinginkan, maka sebagian hasil dari destilasi bertingkat perlu diolah lebih lanjut 

melalui proses konversi, pemisahan pengotor dalam fraksi, dan pencampuran fraksi. 

(Pertamina, 2017) 

 Liquefied Petroleum Gas (LP Gas) adalah sumber energi portabel, bersih dan 

efisien yang tersedia bagi konsumen di seluruh dunia. LP Gas adalah produksi co-

product gas alam dan minyak mentah; Sifat uniknya membuatnya menjadi sumber 

energi serbaguna yang bisa digunakan di lebih dari 1.000 aplikasi berbeda.  (WLPGA 

Anuual Report, 2012) 
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 LP Gas adalah solusi energi bersih, yang memancarkan emisi CO2 50% lebih 

sedikit dari batu bara dan 20% lebih sedikit dari minyak pemanas, membuatnya ideal 

untuk digunakan dalam pemanasan dan memasak. Gas LP juga meningkatkan kualitas 

udara di dalam dan luar ruangan dengan mengurangi polutan berbahaya seperti SOx, 

NOx dan Particulate Materials. (WLPGA Annual Report, 2012) 

 Gambaran besar untuk LP Gas di tahun 2011 menunjukkan industri dengan 

produk yang diminati di wilayah dan sektor tertentu - dan sibuk memperluas jangkauan 

dan menarik pasar dan aplikasi baru. Industri ini melihat inovasi dalam berbagai 

aplikasi, mulai dari silinder domestik ringan sampai penggunaan baru yang imajinatif 

seperti bahan bakar ganda di kedua boiler dan sebagai bahan bakar kendaraan. 

 LP Gas memiliki lebih dari 1.000 aplikasi: digunakan dalam transportasi, 

komersial, industri, pertanian, pemanasan domestik dan memasak, dan untuk keperluan 

rekreasi Sektor domestik merupakan salah satu aplikasi yang paling populer untuk LP 

Gas dengan hampir 45% permintaan LNG global. berasal permintaan memasak dan 

pemanasan perumahan Secara keseluruhan permintaan Autogas global mencapai 23,7 

juta ton 2011, 3% lebih tinggi dari tahun 2010 dan hampir mewakili 9% dari total 

konsumsi LP Gas di seluruh dunia (data 2011). Autogas sudah mapan di banyak negara 

di dunia yang memungkinkan legislasi. 

2.5.2 Aplikasi dari LPG 

 Berdasarkan WLPGA (2017), saat ini LPG telah digunakan oleh ratusan juta 

orang, kegunaan LPG digunakan dalam bisnis komersial, industri, transportasi, 
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pertanian, pembangkit listrik, memasak, memanaskan dan untuk tujuan rekreasi. 

Secara umum kegunaan LPG dibagi menjadi 6, yaitu: 

1. Di Rumah 

 LPG mungkin telah menjadi pilihan utama energi dalam rumah-rumah 

modern di kota-kota, namun untuk mengembangkan masyarakat pedesaan, 

LPG dapat memberikan alternatif modern untuk bahan bakar memasak 

tradisional (seperti kayu bakar, arang), berkontribusi terhadap peningkatan 

kualitas udara dalam ruangan yang memungkinkan orang menghabiskan 

lebih sedikit waktu untuk mengumpulkan kayu bakar dan membatasi 

penggundulan hutan. 

 LPG dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah individu baik untuk 

dapur dan tempat lain dan memiliki keuntungan tambahan untuk 

mengasuransikan rumah terhadap kerentanan pemotongan pasokan listrik. 

Bentuk LPG yang popular ditemui dirumah-rumah adalah bentuk Cylinders, 

dikarenakan kapasitas yang tidak terlalu besar dan fleksibel. 

 Oranng-orang biasanya menggunaan LPG dalam lingkungan rumah 

untuk : 

 Sebagai pemanas yang bersih dan efisien. 

 Memasak atau memanggang. 

 Merawat kebun dengan menggunakan mesin pemotong rumput 

bertenaga LPG 

 Sebagai bahan bakar untuk Genset. 
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 Sebagai pemanas air. 

2. Sebagai Bahan Bakar Transportasi 

 LPG merupakan alternative pilihan bahan bakar transportasi otomotif. 

Dibanyak negara di dunia, LPG merupakan bahan bakar pilihan utama 

dikarenakan kontrbusi yang signifikan dan berkelanjutan terhadap 

peningkatan hasil lingkungan (mengurangi tingkat polusi). Tren LPG juga 

semakin banyak digunakan sebagai bahan bakar tranposrtasi laut. 

3. Di Tempat Kerja 

 Jutaan bisnis, dari industri besar hingga restoran dan hotel, bisnis kecil 

independen dan kontraktor, bergantung pada LPG sebagai sumber energi 

untuk berbagai aplikasi. Ini adalah pilihan bahan bakar yang ideal untuk 

bisnis. Portabilitasnya mengakibatkan LPG dapat digunakan di berbagai 

tempat. Kesediaan LPG membuat bisnis di seluruh penjuru dunia menjadi 

berkembang menggunaan energi yang bersih dan aman. 

4. Untuk Rekreasi 

 Fleksibilitas LPG dan karakteristiknya yang ramah lingkungan 

menjadikannya bahan bakar yang ideal untuk aplikasi rekreasi. LPG biasanya 

digunakan dalam hal-hal seperti Camping dan Balon Udara. 

 

5. Di Kebun dan Ternak 

 LPG memungkinkan petani untuk memenuhi tantangan tetap kompetitif 

di lingkungan pertanian modern sambil mempertahankan komitmen terhadap 

pembangunan berkelanjutan. Tidak ada bahan bakar lain yang menawarkan 
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kombinasi portabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan penggunaan yang 

sebanding. 

 LPG digunakan dalam Pertanian untuk meningkatkan produksi dan 

kualitas dari sebuah produk. Kegunaan LPG biasanya sebagai penghangat 

(mengontrol temperatur) baik untuk tanaman maupun ternak, mengontrol 

hama, menggenerasi CO2 untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman 

dirumah kaca, irigasi, dll. 

6. Untuk Aplikasi lainnya 

 Karena fleksibilitas dan manfaatnya, LPG merupakan pilihan ideal 

untuk berbagai aplikasi seperti: sebagai aerosol, pendingin dan bahan baku 

kimia. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

 Kerangka pemikiran merupakan arahan pemikiran penulis yang akan ditulis di 

dalam skripsi sesuai dengan judul untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah 

kerangka pemikiran penelitian ini. 
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Sumber: Data Diolah, 2017 

Latar Belakang 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014) , penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti bertindak sebagai 

intrumen kunci, teknik pengumpulam data dilakukan secara trianggulasi (gabungan, 

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Penelitian kualitatif menjelaskan fenomena – fenomena sosial dengan 

mengembangkan konsep dan menghimpun informasi. (Marina, 2016) 

 Penelitian ini juga akan bersifat eksploratif. Menurut Suharsimi Arikunto 

(1992) dalam Ajeng (2017), penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 

fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan sesuatu. Dalam penelitian ini juga akan menggambarkan secara 

sistematis mengenai fakta, karakter obyek, dan hubungan antar aspek yang diteliti, 

namun tidak dilakukan uji hipotesis. 

 Pada penelitian kali ini, peneliti akan mendeskripsikan keadaan sosial terkait 

dengan persepsi Agen LPG pada produk Bright Gas di Provinsi Bali. Persepsi Agen 

LPG diteliti tentu bertujuan untuk mendapatkan sebuah alternatif atau pengembangan 

strategi untuk PT. Pertamina Persero MOR V Bali. Dampak positif yang akan didapat 
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dari penelitian ini mungkin bisa mengurangi tingkat ketidaktepatan sasaran subsidi 

energi LPG dan sekaligus meningkatkan volume penjualan produk Bright Gas di 

Provinsi Bali. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian tentang Strategi Pengembangan Produk Bright Gas dilakukan pada 

Provinsi Bali tempat dimana perusahaan Agen-agen LPG Non PSO tersebar dan pada 

Kantor Cabang PT. Pertamina Persero MOR V Denpasar yang akan dilaksanakan pada 

Januari 2018. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Gas LPG merupakan sumber energi yang mungkin telah digunakan kebanyakan 

orang di Indonesia maupun di dunia. Dengan kemunculan produk LPG terbaru PT. 

Pertamina Persero yaitu produk Bright Gas merupakan suatu langkah yang baik 

dikarenakan produk tersebut berupaya untuk menurunkan tingkat ketidak tepatan 

sasaran penggunaan subsidi energi. Namun rendahnya brand awareness dari 

masyarakat membuat penjualan produk Bright Gas masih belum maksimal. 

 Penjelasan diatas menunjukan bahwa gejala dari suatu obyek penelitian 

kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan). Keseluruhan situasi 

social yang diteliti tersebut meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang secara 

sinergis berinteraksi. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian. Batasan dari penelitian dalam penelitian 
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kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum 

(Sugiono, 2014). Berdasarkan pengertian di atas maka fokus penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui proses perencanaan pengembangan produk Bright Gas 

b. Mengetahui upaya – upaya pengelolaan atau kegiatan yang telah dilakukan oleh 

PT. Pertamina Persero MOR V Bali dalam meningkatkan penjualan produk 

Bright Gas. 

c. Mengeksplorasi potensi dari produk Bright Gas di Provinsi Bali serta 

mendeskripsikan berdasarkan persepsi dari Agen LPG Pertamina. 

3.4 Data dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

adalah para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

a. Wawancara dengan pimpinan perusahaan/manajer (PT. Pertamina Persero 

MOR V Bali) 

b. Wawancara dengan pimpinan perusahaan/manajer Agen LPG Non PSO, 

adapun data perusahaan Agen LPG Non PSO di Bali adalah: 

c. Observasi langsung pada Kantor Cabang PT. Pertamina Persero MOR V 

Denpasar dan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengiriman Bahan Bakar 

Elpiji) di kota Denpasar. 
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Tabel 3.1 

Daftar Informan 

 Sumber: Data Diolah, 2017 

2. Data Sekunder, melalui penelitian terdahulu yaitu skripsi/thesis yang terkait, 

jurnal nasional dan internasional, dan lain-lain. 

 Menurut Umar (2008:41), ada 2 jenis sumber data yang dapat digunakan dalam 

penelitian, yaitu data internal dan eksternal dimana internal merupakan data yang 

didapat dari dalam perusahaan atau organisasi dimana penelitian atau riset dilakukan. 

Sedangkan data eksternal merupakan data yang didapatkan dari luar perusahaan atau 

organisasi dimana penelitian atau riset dilakukan. 

3.4.1 Biodata Informan 

Informan PT. Bali Pandak Sari 

Nama    : I.A Chandra Sadhyani SE.Ak 

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 7 Juni 1996 

Alamat Kantor   : Jl. Gatsu Timur 86 Denpasar 

Alamat Email   : gektu76@gmail.com 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Manager 

 

 

 

NO NAMA AGEN ALAMAT KOTA 

1 PT. BALI PANDAK SARI Jl. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra, Ketewel Denpasar 

2 PT. DWIPA NUSA GAS Jl. Penebel Wanasari Tabanan Bali Tabanan 

3 PT. GEDONG PRIMANTHARA Jl. Cargo Permai No. 81 Denpasar Denpasar  

4 PT. LIQTRO SANUR BALI Jl. By Pass I Gst Ngurah Rai Br. Pesanggaran  Denpasar  

5 PT. OMANG NURATNI Desa Banyu Biru Kec. Negara Kab. Negara Jembrana 
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Informan PT. Omang Nuratni 

Nama    : Ni Wayan Suartini 

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 21 Februari 1961 

Alamat Kantor   : Desa Banyu Biru – Negara Bali. 

Alamat Email   : agen.lpg.nonpso.on@gmail.com 

Pendidikan Terakhir  : SMA 

Jabatan   : Administrasi 

 

Informan PT. Bali Pandak Sari 

Nama    : I.A. Chandra Sadhyani SE.Ak 

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 7 Juni 1976 

Alamat Kantor   : Jl. Gatsu Timur No. 86 Denpasar 

Alamat Email   : gektu76@gmail.com 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Manager 

 

Informan PT. Liqtro Sanur Bali 

Nama    : Dewi Andasari 

Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 8 Juli 1974 

Alamat Kantor   : Jl. Bypass Ngurah Rai No.8X, Denpasar 

Alamat Email   : marketing@liqtrosanurbali.com 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Jabatan   : Manager Pemasaran 
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Informan PT. Gedong Primantara 

Nama    : Ni Gusti Agung Sri Hermawati 

Tempat, Tanggal Lahir : Tabanan, 30 Oktober 1976 

Alamat Kantor   : Jl. Cargo Permai No. 81, Denpasar 

Alamat Email   : srihermawati76@yahoo.com 

Pendidikan Terakhir  : S1, Ekonomi 

Jabatan   : Manager Operational 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian karena 

tanpa adanya data tidak akan bisa dilakukan tahap selanjutnya. Dalam proses 

pengumpulan data akan lebih baik menggunakan teknik yang tersusun secara 

sistematis, karena proses pengumpulan data akan membantu tahapan penelitian 

selanjutnya dan akan menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Strauss & Corbin 

(2013) menyebutkan sarana untuk mengumpulkan data-data penelitian kualitatif dapat 

berupa pengamatan (observasi) dan wawancara, dan bisa juga mencakup dokumen, 

buku, kaset video, dan melalui sensus. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data 

penelitian, yaitu: 

1. Interview 

 Metode interview merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab langsung terhadap pihak PT. Pertamina Persero MOR V dan pihak 

Agen LPG Non PSO baik langsung tatap muka ataupun tanya jawab melalui 
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telepon. Teknik ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat lebih terpirinci 

dan lebih jelas. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode ini adalah: 

a. Gambaran Umum Perusahaan. 

b. Kebijakan perusahaan dalam tujuan peningkatan volume penjualan produk 

Bright Gas. 

c. Gambaran umum tentang Produk Bright Gas 

d. Persepsi Agen LPG mengenai produk Bright Gas. 

2. Observasi 

 Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek maupun subyek penelitian tanpa 

melakukan komunikasi terhadap individu yang diteliti. Teknik ini digunakan 

untuk menilai apakah data yang diberikan PT. Pertamina (Persero) MOR V dan 

Agen LPG Non PSO sesuai dengan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh 

dengan menggunakan metode ini adalah: 

a. Gambaran mengenai keadaan lingkungan disekitar lokasi perusahaan. 

b. Aktivitas perusahaan. 

c. Mekanisme pelaksanaan program perusahaan. 

d. Mekanisme pendistribusian LPG Bright Gas. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat, mempelajari, dan menyalin laporan-laporan, catatan-catatan, serta data-

data yang ada dalam perusahaan. Data yang diperoleh dengan menggunakan 

metode ini adalah: 
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a. Struktur organisasi perusahaan. 

b. Visi dan misi serta tujuan perusahaan. 

c. Program-program produk Bright Gas. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Pada Penelitian ini, penguji menggunakan sebuah teknik analisis data 4 tahap. 

Teknik ini telah dikembangkan oleh Jonker, Pennik, dan Wahyuni (2011) sebagai alat 

untuk mengkaji permasalahan dalam penerapan strategi fungsional. Teknik 4 tahap 

tersebut meliputi: 

 Teknik menghasilkan data 

 Pada penelitian ini data dihasilkan dari berbagai sumber melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini penulis melakukan beberapa kali 

wawancara agar mendapatkan data semaksimal mungkin. 

 Teknik mendaftarkan data 

 Wawancara yang dilakukan menggunakan pendekatan yang lebih terbuka 

dengan cara mengajukan sedikit pertanyaan agar responden dapat menafsirkan 

jawaban seluas mungkin. 

 Teknik mengklasifikasikan data 

 Pada tahap ini, data disusun dan di kategorikan berdasarkan pandangan, 

pendapat atau kriteria tertentu. 

 Teknik menganalisis data 

 Data mentah yang dikumpulkan selanjutnya diolah sehingga menjadi data yang 

sesuai dan diperlukan oleh penulis. Dalam tahap ini persepsi agen LPG Non PSO 
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dan kerangka kerja Analisis SWOT yang berdasarkan O.C. Ferrel digunakan 

sebagai alat bantu. 

 Setelah melakukan analisis terhadap persepsi agen LPG Non PSO, penulis akan 

mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan penulisan. Maka selanjutnya penulis 

memasukan data-data tersebut ke dalam Matriks SWOT. Selanjutnya langsung 

melakukan pembobotan dari masing-masing poin SWOT dengan cara: 

 Langkah pertama adalah untuk mengukur besarnya masing-masing elemen di dalam 

matriks. Besaran mengacu pada seberapa kuat setiap elemen mempengaruhi 

perusahaan. Metode sederhana adalah dengan menggunakan skala 1 (magnitude 

rendah), 2 (magnitude sedang), atau 3 (magnitude tinggi) untuk setiap kekuatan dan 

peluang, dan -1 (magnitude rendah), -2 (magnitude sedang), atau - 3 (magnitude 

tinggi) untuk setiap kelemahan dan ancaman.  

 Langkah kedua adalah menilai kepentingan setiap elemen dengan menggunakan 

skala 1 (kepentingan lemah), 2 (kepentingan rata-rata), atau 3 (kepentingan utama) 

untuk semua elemen dalam matriks. 

 Langkah terakhir adalah mengalikan peringkat besarnya dengan peringkat 

pentingnya untuk menciptakan nilai total untuk setiap elemen. Ingat bahwa 

peringkat besarnya dan kepentingan harus sangat dipengaruhi oleh persepsi 

pelanggan, bukan hanya persepsi manajer. 

 Poin-poin SWOT dengan bobot tertinggi (positif atau negatif) harus memiliki 

akan memiliki pengaruh terbesar dalam mengembangkan strategi pemasaran. Kekuatan 

yang cukup besar di area yang penting tentu harus ditekankan untuk mengubahnya 
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menjadi kemampuan atau keunggulan kompetitif. Di sisi lain, peluang dengan bobot 

yang kecil bukan berarti tidak memainkan peran utama dalam proses perencanaan. 

Besarnya bobot dan pentingnya peluang dan ancaman akan bervariasi tergantung pada 

produk atau pasar tertentu. 

3.7 Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian. Kebenaran data menurut penelitian kualitatif tidak 

bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada hasil proses mental tiap individu 

dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu diperlukan uji keabsahan (Sugiono, 

2014). Berikut ini adalah beberapa uji keabsahan data pada penelitian ini : 

a. Uji kredibilitas 

 Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan. Dengan Perpanjangan pengamatan, Peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan dengan pengecekan kembali apakah data 

yang telah ditemukan itu salah atau tidak serta memberikan deskripsi data 

yang sistematis tentang apa yang diamati (Sugiono, 2014). 

b. Uji transferability 

 Nilai transfer ini terkait dengan pertanyaan, hingga mana penelitian 

dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bila pembaca laporan 
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penelitian mendapat gambaran yang jelas terkait “semacam apa” suatu hasil 

penelitian (terjadi transfer) maka laporan tersebut memenuhi standar. 

c. Triangulasi 

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

crosscheck data terhadap berbagai sumber. Triangluasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek 

wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda 

(Sugiono, 2014). Penelitian ini menggunakan, triangulasi sumber dan waktu. 

 Dalam penelitian ini, penguji akan melakukan Triangulasi data 

terhadap pohak PT. Pertamina Persero MOR V Kantor Cabang Denpasar 

Provinsi Bali. Data hasil interview kepada Agen LPG non PSO akan 

dikonfirmasi oleh Pertamina sebagai bentuk keabsahan informasi persepsi 

konsumen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah 

 Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas yang dimiliki Pemerintah 

Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 

dengan nama PT. Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. 

Permina dan setelah merger dengan PN Pertamin di tahun 1968 namanya berubah 

menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 

sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina 

berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 

2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada 

tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

 PT. Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis 

Ishak,SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & 

HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. 

Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan – ketentuan yang tercantum 

dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan 

Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan 

Pemerintah No. 45 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah N0. 12 tahun 

1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 ”Tentang Pengalihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero)”. Sesuai akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan 

Perseroan adalah untuk 82 menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, 

baik di dalam maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau 

menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. 

 Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk: 

1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara 

efektif dan efisien. 

2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroaan melaksanakan 

kegiatan usaha sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan 

dan turunanya. 

2. Menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang panas bumi yang ada pada saat 

pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang 

telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroaan. 

3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan 

produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG. 

4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan 

usaha sebagaimana dalam nomor 1, 2, dan 3. 
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 Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang MIGAS baru, Pertamina 

tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS dimana 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar. 

 Adapun visi, misi dan tata nilai dari PT. Pertamina (Persero) dalam mencapai 

tujuan umum perusahaan adalah sebagai berikut: 

 Visi  

“Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia” 

 Misi 

“Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara 

terintegrasi, berdasarkan prinsi-prinsip komersial yang kuat” 

 Tata Nilai 

PT. Pertamina (Persero) memiliki enam tata nilai yaitu: 

1. Bersih: Dikelola secara profesional, menghindari benturan 

kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan 

dan integritas. Berpedoman pada asas – asas tata kelola korporasi yang 

baik. 

2. Kompetitif: Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun 

internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun 

budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. 

3. Percaya diri: Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, 

menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan 

bangsa. 
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4. Fokus pada pelanggan: Beorientasi pada kepentingan pelanggan, dan 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.  

5. Komersial: Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, 

mengambil keputusan berdasarkan prinsip – prinsip yang sehat. 

6. Berkemampuan: Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang 

profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, 

berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan 

4.1.2 Arti Logo Perusahaan 

 

 

 

Sumber: Pertamina, 2018 

Gambar 4.1. Logo Perusahaan PT. Pertamina 

 

Makna dari logo Pertamina adalah: 

1. Warna biru memiliki arti andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 

2. Warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. 

3. Warna merah memiliki arti keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam 

menghadapi berbagai macam kesulitan. 
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Simbol grafis memiliki arti: 

1. Bentuk anak panah menggambarkan aspirasi organisasi Pertamina untuk 

senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Simbol ini juga 

mengisyaratkan huruf “P” yakni huruf pertama dari Pertamina. 

2. Tiga elemen berwarna melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang 

merupakan bentuk negara Indonesia. 

4.2 Jenis-jenis Produk Olahan LPG Pertamina 

 Sampai saat ini, sudah ada 6 jenis Produk olahan LPG oleh Pertamina, 

diantaranya: 

4.2.1 Elpiji 

 ELPIJI adalah brand Pertamina untuk LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG 

merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan 

komponen utama gas propane (C3H8) dan butane (C4H10). Pada tekanan atmosfir, LPG 

berbentuk gas, tetapi untuk kemudahan distribusinya, LPG diubah fasanya menjadi cair 

dengan memberi tekanan. Dalam bentuk cair, LPG mudah didistribusikan dalam 

tabung ataupun tanki. 

 Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. 

Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, 

hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada 

industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift.  
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 Pertamina sendiri membagi LPG menjadi 2 sektor produk, yaitu Sektor Produk 

Rumah Tangga dan Sektor Produk Industri. 

1) Sektor Produk Rumah Tangga 

 Elpiji yang digunakan dalam sektor produk rumah tangga merupakan 

Elpiji dengan wadah Tabung 3 kg dan 12 kg. Untuk Elpiji ukuran tabung 3 kg 

sendiri merupakan barang bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat 

kurang mampu. Untuk kategori yang bukan merupakan kelompok konsumen 

yang berhak menerima Elpiji 3kg dapat menggunakan tabung Elpiji 12 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabung LPG 3 kg     Tabung LPG 12 kg 
Sumber: Pertamina, 2018 

 

Gambar 4.2. Sektor Gas LPG Rumah Tangga 

 

2) Sektor Produk Industri 

 Elpiji yang digunakan dalam sektor produk Industri merupakan Elpiji 

dengan wadah tabung 50 kg dan Elpiji Bulk. Pada usaha catering, restoran 

ataupun hotel, kualitas dan kecepatan mempersiapkan makanan adalah 

kebutuhan yang utama. Untuk itu, diperlukan bahan bakar yang praktis, cepat 

dan dalam jumlah yang besar. Elpiji 50kg merupakan LPG yang dikemas dalam 
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tabung baja dengan berat isi LPG sejumlah 50 kg. Tabung kapasistas 50 kg ini 

dibuat agar perusahaan/industri dapat menghemat biaya operasional 

penggantian atau refill tabung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 LPG Bulk                    

          Tabung LPG 50 kg 
Sumber: Pertamina, 2018  

 

Gambar 4.3. Sektor Gas LPG Industri 

 

 

 Sedangkan, untuk Elpiji Bulk umumnya digunakan oleh Indsutri yang 

membutuhkan LPG dalam skala besar dan digunakan untuk berbagai keperluan 

antara lain sebagai campuran bahan baku, pembakaran, membantu proses 

produksi. Baru-baru ini Elpiji Bulk juga dipasang untuk bisnis apartemen baru 

dan perumahan. Elpiji Bulk dikirimkan dalam bentuk curah dengan tangki 

berukuran besar, dalam satuan MT (Metrik Ton). Untuk Industri yang 

membutuhkan Elpiji Bulk diharuskan memiliki instalasi penimbukan LPG, 

mengingat produk tersebut akan ditransfer dari skid tank (kendaraan yang 
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membawa Elpiji dalam tangki berukuran besar) ke tempat penyimpanan LPG 

yang ada. Beberapa SPPBE yang dimiliki swasta memperoleh bulk LPG secara 

konsinyasi dari LPG FP (SPPBE milik Pertamina). 

4.2.2 Musicool 

 Musicool adalah refrigerant hidrokarbon yang ramah lingkungan. Banyak jenis 

refrigerant yang merupakan bahan perusak ozon dan dapat menimbulkan efek rumah 

kaca. Dengan menggunakan Musicool berarti Anda turut berkontribusi dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. Musicool tersedia dalam beberapa varian sesuai kegunaannya, 

yaitu MC-12, MC-22, MC-134, MC-600, MC-600N 

 Keunggulan khusus produk Musicool adalah : 

 Hemat energi ( + 20%) 

 Lebih irit daripada refrigerant lainnya ( + 30%) 

 Ramah lingkungan (Non-CFC) 

 Awet mesin 

 Memenuhi persyaratan internasional 

 Musicool dikemas dalam tabung ukuran 3kg dan 6kg. Musicool dipasarkan 

melalui distributor yang menyalurkannya ke bengkel-bengkel, yang kemudian 

menyalurkannya ke pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

Sumber: Pertamina, 2017 

Gambar 4.4. Logo dan Tabung Musicool Pertamina 
 

4.2.3 Vi-Gas 

 Seperti halnya Elpiji, Vi-Gas juga merupakan turunan dari LPG yang 

dinamakan LGV (Liquified Gas for Vechile), dengan campuran propane dan butane. 

Vi-Gas sendiri biasanya dapat ditemui dibeberapa SPBU (Lihat Gambar). Beberapa 

keluaran mobil di luar negeri ada yang menggunakan bahas bakar Gas sebagai bahan 

bakar utama, namun apabila ingin menggunakan Vi-Gas sebagai bahan bakar mobil 

pribadi, seseorang harus sedikit memodifikasi mobilnya dengan menambahkan bulk 

LGV kecil di bagasi mobil. 

 Vi-Gas sendiri telah dikenal luas di negara seperti Korea, Australia, dan negara-

negara Eropa. Harga BBM yang semakin tinggi serta rendahnya emisi LGV merupakan 

faktor utama yang membuat konsumen lebih memilih menggunakan LGV daripada 

BBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pertamina, 2017 

Gambar 4.5. Logo dan Produk Vi-Gas di SPBU 
 

4.2.4 HAP 

 Hap adalah propellant ramah lingkungan, dengan bahan dasar dari hidrokarbon 

murni yang berfungsi sebagai pendorong produk aerosol dari dalam kemasan sehngga 

produk dapat keluar dalam bentuk kabut (Gambar 2.5). HAP merupakan hasil blending 

hidrokarbon fraksi ringan yang diformulasikan menjadi produk propellant dengan 

spesifikasi disesuaikan kebutuhan industri pengguna. HAP tersedia dalam berbagai 

jenis dengan spesifikasi disesuaikan dengan kelompok industri pengguna seperti: 

industri parfum, industri hair spray, industri insektisida, industri cat (paint), dan 

industri lainnya yang menggunakan propellant sebagai media pengkabutan produknya. 
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Sumber: Pertamina, 2017 

Gambar 4.6. Logo dan Produk HAP Pertamina 
 

4.2.5 Bright Gas 

 Sama halnya seperti Elpiji, Bright Gas merupakan LPG dengan target pasar 

Rumah Tangga. Bright Gas mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh 

produk Elpiji, yaitu katup pengaman ganda (Double Spindle Valve System) yang 

membuatnya 2x lebih aman dari kebocoran. Sehingga jika salah satu katupnya rusak, 

gas tidak akan langsung keluar dari tabung, tetapi akan tertahan oleh katup pengaman 

yang lain. 

 Tabung Bright Gas hadir dengan dua pilihan warna, yaitu ungi dan merah 

muda. Hal tersebut dibuat demikian agar keberadaan tabung Bright Gas di dalam dapur 

rumah akan mempercantik suasana dapur (Gambar 4.7). Untuk kapasitas tabung 

sendiri, Bright Gas memiliki 2 pilihan. Yaitu kapasitas 12 kg yang sama halnya dengan 

Elpiji 12 kg dan varian kapasitas baru yaitu 5.5 kg. 
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Sumber: Pertamina, 2017 

Gambar 4.7. Logo dan Produk Bright Gas. 

 

 Varian kemasan baru dari produk LPG merk Bright Gas yang hadir dengan 

kemasan 5.5 kg dibuat agar konsumen lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. 

Selain memiliki keunggulan Double Spindle Valve System, Bright Gas juga memiliki 

layanan home delivery melalui Contact Pertamina pada 1 500 000 atau dapat langsung 

berhubungan dengan Agen LPG Non PSO Pertamina yang resmi. Dengan varian 

kemasan baru 5.5 kg tentu akan membuat harga Bright Gas lebih terjangkau. Bright 

Gas memiliki harga isi ulang Rp 60.000 dan harga tabung awal Rp 320.000 
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4.3 Analisis Faktor Potensial SWOT 

 Ada beberapa alasan mengapa Peneliti hanya menggunakan beberapa faktor 

Potensial SWOT dalam Penelitian ini, yaitu: 

1. Strategi hanya dalam Tingkat Fungsional 

 Pada tabel Poin Potensial yang dimiliki oleh O.C. Ferrel, poin-poin 

tersebut merupakan poin pertimbangan sebuah strategi yang dalam 

perumusannya akan berada pada tingkat Korporat. Sedangkan, penelitian ini 

hanya membandingkan SWOT antara 2 produk, yaitu produk Bright Gas 5.5kg 

dan produk LPG PSO. 

 Maka dari itu, poin-poin analisis Lingkungan Makro seperti 

Lingkungan Makro (seperti Lingkungan Ekonomi, Politik, dan SosBud), atau 

poin-poin Internal perusahaan yang memiliki sebuah sumber atau manajemen 

yang sama akan di eliminasi. 

2. Poin Potensial tidak ada dalam produk Bright Gas 5.5kg 

 Dikarenakan Penelitian ini akan berfokus pada produ Bright Gas 5.5kg, 

penelitian ini akan mendahulukan poin potensial yang dimilki oleh Produk 

Bright Gas 5.5kg. Hal tersebut dikarenakan, produk Bright Gas 5.5kg yang 

masih baru dalam pasar tentu akan memiliki poin potensial yang lebih sempit 

dibandingkan produk LPG PSO yang telah berada dalam pasar selama lebih 

dari 10 tahun. 
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4.3.1 Eliminiasi Faktor Internal SWOT 

 Dalam analisis Internal, akan ada beberapa poin potensial yang akan di 

eliminasi. Diantaranya: 

Tabel 4.3 

Eliminasi Poin Potensial pada Lingkungan Internal 

No Kekuatan Kelemahan 

1 Sumber Keuangan Perusahaan Kurangnya arahan Strategis 

2 Brand Nama yang dikenal v Sumber keuangan terbatas 

3 Kekuatan Kompetitif dalam Industri v Lemahnya pengeluaran untuk 

penelitian 

4 Skala Ekonomi Jangkauan produk yang sempit 

5 Teknologi Eksklusif v Distribusi produk terbatas 

6 Proses Paten Biaya bahan baku yang lebih tinggi 

7 Harga Produksi Produk yang lebih 

rendah 

Teknologi produk yang ketinggalan 

zaman 

8 Rasa Hormat pada perusahaan atau 

brand v 

Masalah operasional internal 

9 Manajemen Perusahaan yang unggul Masalah politik internal perusahaan 

10 Keterampilan dalam pemasaran Lemahnya produk dipasar 

11 Kualitas produk yang unggul Keterampilan pemasaran buruk 

12 Aliansi dengan perusahaan lain. Aliansi dengan perusahaan lain 

lemah 

13 Keterampilan distribusi yang baik Keterampilan manajemen terbatas 

14 Karyawan yang berkomitmen Karyawan yang tidak terlatih 

Sumber: Data Diolah, 2018 

Dalam poin potensial kekuatan, ada 4 Poin yang akan dielminasi, yaitu: 

1. Sumber Keuangan Perusahaan 

Sumber keuangan PT. Pertamina Persero Kantor Cabang Denpasar merupakan 

sebuah anggaran yang digunakan dalam sebuah Divisi yang sama. Dalam hal ini, 

brand dari produk Bright Gas dan Elpiji memiliki sumber anggaran yang sama. 

2. Skala Ekonomi 
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Skala ekonomi merupakan sebuah perbandingan untuk tingkatan Strategi 

Korporasi. 

3. Proses Paten 

PT. Pertamina Persero merupakan sebuah BUMN yang hampir tidak mungkin 

menemukan masalah dalam Proses Paten. 

4. Manajemen Perusahaan yang Unggul 

Manajemen dalam penanganan produk brand Elpiji dan Bright Gas merupakan 

sebuah manajemen dengan sumber daya manusia yang sama. Namun, yang 

membedakan adalah invoasi dan Program untuk brand tersebut. 

Dalam poin potensial Kelemahan, ada 4 Poin yang akan dieliminasi, yaitu: 

1. Sumber Keuangan Terbatas 

Sumber keuangan PT. Pertamina Persero Kantor Cabang Denpasar merupakan 

sebuah anggaran yang digunakan dalam sebuah Divisi yang sama. Dalam hal ini, 

brand dari produk Bright Gas dan Elpiji memiliki sumber anggaran yang sama. 

2. Lemahnya pengeluaran untuk Penelitian 

Biaya pengeluaran untuk penelitian merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

Kantor Cabang Pusat. Selain itu, produk LPG merupakan bahan bakar utama bagi 

hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

berfokus pada Perumusan Program dalam peningkatan Volume Penjualan. 

3. Masalah politik Internal Perusahaan 

Hal ini diluar jangkauan Peneliti. 
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4. Keterampilan Manajemen Terbatas 

5. Manajemen dalam penanganan produk brand Elpiji dan Bright Gas merupakan 

sebuah manajemen dengan sumber daya manusia yang sama. Namun, yang 

membedakan adalah invoasi dan Program untuk brand tersebut. 

4.3.2 Eliminasi Faktor Eksternal SWOT 

Tabel 4.4 

Eliminasi Poin Potensial pada Lingkungan Eksternal 

No Peluang Ancaman 

1 Pertumbuhan Pasar yang pesat Masuknya pesaing asing 

2 Posisi perusahaan pada persaingan Pengenalan produk Pengganti 

3 Dapat mengganti kebutuhan konsumen Siklus hidup produk menurun 

4 Terbuka untuk pasar luar negeri Berubahnya kebutuhan konsumen 

5 Perusahan pesaing memburuk Menurunnya kepercayaan konsumen 

6 Penemuan produk baru Perusahaan pesaing mengadopsi 

strategi yang baru 

7 Terjadinya economic boom Beratnya peraturan pemerintah 

8 Diregulasi oleh Pemerintah Merosotnya ekonomi 

9 Teknologi Baru Teknologi baru 

10 Pergeseran demografis Pergeseran demografis 

11 Perusahaan lain mencari aliansi Terhambat produk luar negeri 

12 Peralihan produk yang tinggi Kinerja yang buruk dari aliansi 

perusahaan 

13 Penurunan penjualan untuk produk 

pengganti 

Gejolak politik internasional 

14 Pengubahan metode distribusi Melemahnya nilai tukar mata uang 

Sumber: Data Diolah, 2018 

Dalam poin potensial Peluang, ada 8 Poin potensial yang akan dieliminasi, diantaranya: 

1. Posisi Perusahaan dalam Persaingan. 

Poin ini merupakan poin potensial untuk menganalisis strategi dalam tingkatan 

Korporat. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis produk Bright Gas dan 

Elpiji. 
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2. Dapat mengganti kebutuhan konsumen 

Brand Produk Bright Gas dan Elpiji merupakan bahan bakar yang sama-sama 

menggunakan LPG. 

3. Terbuka untuk Pasar luar negeri 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis dalam pasar Provinsi Bali. 

4. Perusahaan pesaing memburuk 

Poin ini merupakan poin analisis untuk strategi tingkatan Korporasi. 

5. Penemuan produk Baru 

Poin potensial ini merupakan poin analisis untuk strategi tingkatan Korporasi. 

6. Terjadinya economic boom 

Poin potensial ini merupakan poin analisis untuk Lingkungan Makro. 

7. Perusahaan lain mencari aliansi 

Poin Potensial ini merupakan poin analisis untuk strategi tingkatan Korporasi 

 

Dalam poin potensial Peluang, ada 8 Poin potensial yang akan dieliminasi, diantaranya: 

1. Masuknya pesaing asing 

Poin ini merupakan poin potensial untuk menganalisis strategi dalam tingkatan 

Korporat. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis produk Bright Gas dan 

Elpiji. 

2. Pengenalan produk Pengganti. 

LPG merupakan bahan bakar utama bagi hampir semua masyarakat di Indonesia. 

Maka dari itu, poin ini tidak diikut sertakan dalam analisis. 

3. Berubahnya kebutuhan konsumen 
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LPG merupakan bahan bakar utama bagi hamper semua masyarakat di Indonesia. 

Maka dari itu, poin ini tidak diikut sertakan dalam analisis. 

4. Perusahaan pesaing mengadopsi strategi baru. 

Poin potensial ini merupakan poin analisis dalam perumusan strategi tingkatan 

Korporasi. 

5. Merosotnya Ekonomi 

Poin potensial ini merupakan poin analisis dalam Lingkungan Makro. Sedangkan 

dalam penelitian ini, peniliti hanya menggunakan Lingkungan Industrial 

dikarenakan SWOT yang diteliti merupakan antar produk yang berada dalam satu 

Perusahaan yang sama. 

4.4 Hasil Penelitian 

 Setelah eliminasi faktor poin potensial terhadap SWOT, peneliti 

mengelompokan poin potensial dan menjadikan poin potensial tersebut sebagai Faktor 

Analisis SWOT produk Bright Gas 5.5kg terhadap produk LPG PSO. Dari hasil 

interview, didapatkan jawaban oleh para informan terkait faktor poin potensial. 
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Tabel 4.3 1 

Hasil Penelitian 2 

Poin Potensial SWOT F Keterangan Jawaban 

Segmentasi Produk    

   Rumah Tangga 5 “Iya rumah tangga menggunakan” 

   UKM 3 “Iya, rumah makan, hotel, dan langsung ke rumah tangga” 

   Pegawai Pemerintahan 
3 

“Segment pertamanya itu menyasar ke PNS, kedua pada masyarakat 

ekonomi menengah keatas” 

   Hotel 1 Iya, hotel-hotel biasanya pakai yang dipajang didepan gitu lho” 

Brand Awareness   

   Tinggi 0 - 

   Cukup 
3 

“Kalau sekarang ini sudah mulai dikenal, kalau awal-awal tahun 

masih susah” 

   Rendah 

2 

“Belum. Sudah dikenal tapi tidak tenar sekali cuma sepintas aja 

mereka taunya” 

“Masih asing” 

Peluang Produk menarik Konsumen   

   Tinggi - - 

   Cukup 3 “Selama dikasi pemahaman sebenarnya dia bisa menarik segmen” 

   Rendah 
2 

“Masih kecil, karena satu maslaah harga, dua karena dia harus 

menyiapkan tabung baru” 

Peraturan Pemerintah   

   Tinggi  - 

   Cukup 

2 

“Ada sebenarnya, peratutan Pemerintah yang terbaru itu kan 

sebenarnya 3kg diperuntunkan untuk masyarakat miskin, nah 

seharusnya mereka yang sudah sadar“ 
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Poin Potensial SWOT F Keterangan Jawaban 

   Rendah 3 “Iya ada, tapi belum berpengaruh mas” 

Pemberitaan Media   

   Produk Bright Gas 

1 

“Ehh, kalau di media sih ada. Tanggapan mereka sih positif ya, tapi 

saya belum pernah melihat, jujur belum pernah menonton 

tanggapan langsung yang ada di layar tv tentang pemakaian produk 

itu belum.“ 

 

   Produk LPG PSO 

4 

“Kalau masalah 3kg meledak pengaruh ke Bright Gas sih, saya 

belum ada melihat ini, atau kesananya. Karena selama ini tabung 

LPG 3kg meledakkan bukan karena tabungnya yang meledak, kan 

karena kebocoran dari regulator dan selang“ 

“Tidak ada Pengaruhnya“ 

Switching Product   

   Harga Isi 

5 

“ Ya tabung baru itu lah yang kadang-kadang masyrakat tidak mau 

untuk membeli tabungnya. Kita jadi agen kadang-kadang terpaksa 

meminjamkan tabung dulu” 

 

“Mereka mempertimbangkan harga, karena Elpiji ya sama aja 

isinya LPG. Kemarin sosialisasi sih mereka bilangnya begitu” 

  Harga Tabung    

1 

“ Ya tabung baru itu lah yang kadang-kadang masyrakat tidak mau 

untuk membeli tabungnya. Kita jadi agen kadang-kadang terpaksa 

meminjamkan tabung dulu” 

 

  Program Trade In 

5 

“Bagi mereka yang memang sudah kita himbau kalau memang 

mereka punya tabung 3kg bisa di Trade-In. Ya ada sih yang mau 

beralih, tapi memang masih sedikit.” 
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Poin Potensial SWOT F Keterangan Jawaban 

“Mereka kadang belum apa ya trade-in itu. Begitu disosialisasikan 

mereka langsung mengerti dan berminat ikut trade-in” 

Kegiatan Pemasaran   

  Program Sosialisasi Banjar 

5 

“Sebenarnya kita telah sosialisasi kepada Banjar-banjar beberapa 

kali dari Agen dan dari Pertamina juga” 

 

“Kemarin sosialisasi sih mereka bilangnya begitu.” 

“Yang sudah diterapkan kemarin itu sosialisasi ke banjar-banjar. 

Sudah Sempat itu dijalankan.” 

  Bentuk Publikasi Lainnya 
1 

“Ada itu kan kita pernah ada apa itu dipublikasikan ke ini.. iya ada 

pernah di publikasikan pak.“ 

   Bentuk Promo 
1 

“Kayak kemarin itu, Kita.. Pertamina sih hari Kartini promo sudah 

dilakukan.” 

Kualitas Produk   

  Double Spindle 5 “Karena tanya jawab, tapi kita bilang double spindle-kan.” 

  Warna Pink 

5 

“Iya itu juga, terutama karna warna pink nya menurut saya. Warna 

pink nya itu yang bikin ibu-ibu rumah tangga buat berani coba. 

Mungkin sih.” 

  Berat Tabung 

5 

“Mereka yang tadinya merasa (contohnya yang 5.5kg) mereka yang 

tadinya menggunakan LPG 12kg dengan adanya 5.5kg khususnya 

untuk ibu-ibu yang merasa keberatan dalam membawa yang 12 kan 

mereka menjadi lebih dipermudah.” 

Sumber Daya Manusia   

  Program Pelatihan 

3 

“Kalau upskilling itu kan pernah dilakukan di Surabaya. Iya itu 

termasuk pelatihan kan?” 
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Poin Potensial SWOT F Keterangan Jawaban 

“Rencananya memang seperti itu memang sudah disampaikan 

mengenai itu. Mungkin tanggalnya aja belum dikatakan. Tapi belum 

ya, kita kemarin sempat didata yang memang orang itu nanti akan 

dikirim.”dd 

 Rotasi SDM Internal Pertamina 

5 

“Kalau memang dilihat-lihat ada perubahan. Ada perubahan yang 

saya rasakan dengan SR yang sekarang dan SR yang dulu.” 

 

“Bagus. Dengan adanya rotasi mungkin kita akan ada ide-ide baru 

lagi setiap pergantian SDM.” 

 Rapat Koordinasi 

4 

“Ya.. kalau sekarang ini sih lebih sering sih ya... untuk rapat, untuk 

pertemuan, walaupun dalam pertemuan di WA (What’s App) 

diharapkan lebih sering.” 

“Kalaupun ada peralatan , produk, maupun sesuatu yang baru yang 

harus disosialisasikan kita pasti diundang oleh Pertamina.” 

Operasional   

  Supply Point  

4 

“Kalau saya ini jujur saja wilayahnya tidak sampai keluar jadi perlu 

tidaknya saya kurang tau. Tapi mungkin perlu ya kalau di luar 

daerah. Jika radiusnya jauh sampai 60km itu kan mungkin 

mempengaruhi.“ 

 

“Jadi kita dari gudang, tabung kosong itu dibawa ke SPPBE lalu 

kemudian di hari itu juga kita langsung ke customer. Supir ngga 

harus nunggu digudang saat penyuplaian. Mereka nebus sendiri dan 

menjual langsung.” 

Keterangan: 3 

 F   : Frekuensi4 
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4.5 Analisis Lingkungan Internal 

4.5.1 Analisis Kekuatan 

1. Program Sosialisasi Banjar 

 Program sosialisasi banjar merupakan salah satu inovasi dari Kantor Cabang 

Pertamina MOR V Denpasar untuk meningkatkan brand awareness masyarakat 

akan produk Bright Gas terutama pada kemasan 5.5kg dan sekaligus mengedukasi 

kembali mengenai subsidi LPG. Informasi tersebut disebutkan kembali agar 

masyarakat mengingat kembali untuk siapa sebenarnya LPG yang bersubsidi 

tersebut. 

 Menurut Kantor Cabang MOR V Denpasar, program Sosialisasi Banjar adalah 

sebuah program yang mengajak Agen LPG Non PSO untuk menjelaskan mengenai 

apa itu LPG Bright Gas. Selain menjelaskan mengenai Bright Gas, program ini juga 

berfokus pada peraturan mengenai hak barang bersubsidi, harga resmi Elpiji dan 

Bright Gas, dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh LPG illegal. 

 Untuk proses pelaksanaannya, Agen LPG Non PSO diberikan memilih banjar 

sasaran mereka secara bebas. Lalu, Agen LPG Non PSO mengajukan surat 

permohonan kepada Kantor Pertamina Cabang Denpasar dengan keterangan waktu 

pelaksanaan. Pada hari pelaksanaan, Agen dipersilahkan memulai Presentasi 

mereka terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh presentasi Pertamina. Hal ini juga 

dipaparkan oleh Informan sebagai berikut 

 “Kita meminta ijin dulu ke Banjar dengan mengirimkan surat yang 

ditandatangani oleh Pertamina, jadi Pertamina yang mengantar kita ke sana untuk 

sosialisasi. Jadi Pertamina juga ikut tergabung dalam hal ini.” 
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Program ini diakhiri dengan memberikan diskon untuk pembelian tabung LPG 

Bright Gas 5,5kg. 

Sumber: PT. Pertamina Persero MOR V Denpasar, 2017 

Gambar 4.8. Program Sosialisasi Banjar 

 

 

 Program ini membantu, produk Bright Gas tentu memiliki kekuatan untuk 

meningkatkan brandawareness dari masyarakat di Provinsi Bali. Hasil dari program 

sosialisasi juga sangat positif. Hal tersebut dipaparkan oleh Informan sebagai 

berikut 

 “Tapi itu lagi kesadaran masyarakatnya harus ditingkatkan sangat perlu 

kesadaran masyarakatnya. Tapi tingkat respon setiap kita sosialisasi bagus. Respon 

kita setiap sosialisasi ada kadang ibu- ibu mau menukar langsung.” 

 

 Pada awalnya, program Sosialisasi Banjar ini berjalan sesuai dengan 

perencanaan. Peningkatan volume penjualan juga dirasakan pada agen-agen LPG 

Non PSO, namun hal tersebut tidak bertahan lama. Beberapa masyarakat dinyatakan 
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kembali lagi menggunakan tabung bersubsidi. Hal tersebut dijelaskan oleh informan 

sebagai berikut 

 “Diawalnya mereka memang setelah mengikuti acara sosialisasi tersebut 

sempat antusias terhadap produk Bright Gas. Pemesanan yang lebih besar dari 

pada sebelumnya. Tapi setelah itu, kemudian sejalan dengan itu sepertinya 

dianggap biasa-biasa saja karena mereka melihat masih banyak beredar juga gas 

3kg. Mereka berfikir kalau memang barang itu bukan untuk mereka, mengapa 

barang tersebut masih sangat mudah didapat. Ya kira-kira begitulah pertimbangan-

pertimbangan masyarakat.” 

 

 Berdasarkan hasil penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Bright Gas dengan memiliki program Sosialisasi Banjar di Provinsi Bali ini 

terbilang sangat bagus. Karena, hal tersebut selain meningkatkan brand awareness 

dari masyarakat, program ini juga sekaligus meningkatkan volume penjualan Bright 

Gas 5.5kg. Namun, tingkat kesadaran masyarakat akan produk bersubsidi yang 

masih kecil dan control untuk penggunaan yang masih sulit, membuat beberapa 

konsumen Bright Gas 5.5kg kembali menggunakan LPG yang bersubsidi. Dengan 

hal tersebut, dapat dikatakan bahwa program ini memiliki tingkat kepentingan yang 

tinggi dan dapat dikatakan “berpengaruh”. 

2. Sumber Daya Manusia dengan Inovasi Baru 

 Munculnya inovasi-inovasi baru pada Kantor Cabang Denpasar Pertamina 

MOR V disebabkan oleh rotasi pekerja. Menurut informasi yang penulis dapat, 

rotasi pekerja ini dilakukan oleh kantor Pertamina Pusat kepada seluruh wilayah di 

Indonesia. Maksud dari rotasi pekerja ini adalah adanya perpindahan wilayah 

pekerjaan (berpindah MOR) atau hanya berpindah di dalam MOR. Rotasi ini 

biasanya terjadi pada pekerja yang merupakan Internal dari PT. Pertamina dan telah 

berada di suatu wilayah selama 2 – 3 tahun. 
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 Dengan adanya rotasi tersebut, tentu akan terjadi perubahan-perubahan. Baik 

dari suasana, ataupun program dalam wilayah tersebut. Dalam Kantor Cabang 

Pertamina Denpasar sendiri khususnya pada divisi LPG telah terjadi sebuah rotasi 

pekerja pada posisi pembuat keputusan. Menurut agen LPG Non PSO, hal tersebut 

berdampak positif, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut 

 “Kalau setiap SR kan beda-beda, tapi kan pada intinya mereka sih tetap 

memacu untuk agennya biar lebih apa ya.. terhadap penjualan. Pastilah mereka 

ingin yang lebih baik. Untuk PT. Gedong sendiri ada sih pengaruhnya” 

 

 Dikatakan oleh informan juga bahwa ide dari Program Sosialisasi Banjar 

merupakan inovasi dari rotasi pekerja yang baru 

 “Kalau sosialisasi baru program dari SDM yang baru. Iya, sangat 

berpengaruh, dapat dikatakan peka. Selalu memantau penjualan, selalu memantau 

peningkatan agen jadi sangat bagus.” 

 

 Berdasarkan pemaparan oleh informan diatas, rotasi pekerja tentu menjadi 

sebuah kekuatan bagi produk Bright Gas untuk meningkatkan volume penjualan 

produk. Dengan kata lain, rotasi pekerjaan ini merupakan nilai yang sangat penting 

dan sangat berpengaruh untuk produk Bright Gas. 

3. High Product Quality and Safety 

 PT. Pertamina Persero dalam membuat produk Bright Gas tentu 

memperhatikan aspek-aspek keunggulan untuk mendapatkan konsumennya. Tidak 

tanggung-tanggung, Pertamina membuat produk ini dengan varian kemasan baru 

yaitu 5.5kg. Hal tersebut  

“Iya itu juga, terutama karna warna pink nya menurut saya. Warna pink nya itu 

yang bikin ibu-ibu rumah tangga buat berani coba. Mungkin sih..” 
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 Faktor lainnya yang menarik perhatian konsumen adalah kemasan 5.5kg-nya. 

Kemasan tersebut dibuat oleh PT. Pertamina dikarenakan sebelum adanya produk 

Bright Gas, untuk produk LPG PSO memiliki kemasan paling kecil adalah tabung 

12kg. Sedangkan, konsumen-konsumen yang biasanya bertugas membeli tabung 

adalah ibu-ibu. Kemasan tersebut tentunya menjadi halangan bagi mereka untuk 

membawa ataupun memindahkan tabung. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh 

informan sebagai berikut 

 “Jadi begini, pilihan LPG dalam kemasan tersebut yang artinya masyarakat 

lebih bebas untuk memilih. Kalau dilihat dari LPG Non-PSOnya. Mereka yang 

tadinya merasa (contohnya yang 5.5kg) mereka yang tadinya menggunakan LPG 

12kg dengan adanya 5.5kg khususnya untuk ibu-ibu yang merasa keberatan dalam 

membawa yang 12 kan mereka menjadi lebih dipermudah.”. 

 

 Pendapat yang sama juga dikatakan oleh informan lainnya, sebagai berikut. 

 “Selama ini yang kita ketahui alasannya kenapa konsumen berpindah dari 3kg, 

satu mungkin karena kemasannya baru dan kedua karena kita menjelaskan dengan 

adanya pengaman yang kuat. Kadang konsumen disitu agak tertarik untuk membeli 

tapi 5,5kg.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Pertamina, 2018 

Gambar 4.9 Double Spindle Valve System pada Bright Gas 
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 Selain kemasan yang baru, Bright Gas juga memberikan fitur keamanan yang 

lebih. Fitur tersebut adalah Double Spindle Valve System atau bisa dikatakan “katup 

ganda”. Dalam produk-produk sebelumnya seperti Elpiji, fitur keamanannya masih 

sebatas single spindle, namun pada Bright Gas dibuat lebih aman dengan membuat 

2 katup. Menurut informan, hal tersebut berpengaruh dalam pertimbangan 

konsumen. 

 “Berpengaruh pak, karena ibu-ibu kan tanya jawab, tapi kita bilang dobule 

spindle, tapi mereka saya kurang tau yang pakai 5,5kg mereka bilang dia 

merasakan memakai gasnya lebih lama. Karen mungkin ini dibilang double spindle 

jadi lebih sip. Jadikan bisasnya ketika kita mendengar kata sip mereka kan jadi 

merasa imangenya oh ini lebih aman. Jadi tertanam rasa itu dia waktu pakainya 

gitu, berpengaruh juga.“ 

 

 Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa adanya kelebihan dalam 

warna, kemasan dan fasilitas kemanan tentu menjadi kekuatan bagi produk Bright 

Gas 5.5kg.  Peran kualitas produk tentu akan sangat membantu produk ini dalam 

meningkatkan volume penjualan dan menarik konsumen-konsumen gas LPG 

Bersubsidi saat ini. Kualitas produk merupakan faktor yang sangat penting dan 

memiliki peran yang tinggi. 

4. Market Channel 

 Untuk saat ini, penyebaran produk Bright Gas sedikit terbantu akibat channel 

penjualan yang sudah mulai meluas. Dalam jangka waktu 1 setengah tahun, 

beberapa channel penjualan sudah mulai menerima Bright Gas, seperti warung-

warung, SPBU, Indomaret, dan lain-lain. Namun yang saat ini menjadi channel 

penjualan yang sangat banyak disebutkan oleh informan adalah sub-pangkalan. 

 “Kita ada yang sistem pangkalan, dan juga ada sistem yang langsung ke 

konsumen. Tapi yang langsung ke konsumen itu untuk kita di Bali Pandak Sari 
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biasanya gas yang konsumen industri. Kalau konsumen rumah tangga masih 

jarang. Strategi kita masih belum matang, dan masih mempersiapkan. Mau berpikir 

ini dari kemarin sih udah mau rencanakan langsung aja ke konsumen karena kalau 

langsung ke konsumen dari harga jatuhnya juga lebih murah dari pada 

menggunakan perantara.” 

 

 Menurut informan, channel sub pangkalan ini memang bentuk sebuah 

kerjasama antara agen LPG Non PSO dan pangkalan LPG 3kg menjadi sebuah mitra 

kerja. 

 “Ada, jadi Pertamina memang mengharuskan mitra kita pangkalan 3 km untuk 

menjual barang non PSO seperti Bright Gas.” 

 

 Bantuan dari channel pangkalan ini merupakan sebuah kekuatan bagi produk 

Bright Gas. Hal tersebut dikatakan oleh informan sebagai berikut. 

 “Kalau PT. Gedong sih, saya dibantu sama pangkalan-pangkalan agen LPG 3 

kg, nanti dia dah yang membantu untuk menjualkan jikala dia tau kalau rumah 

tangga sama UKM yang peruntukannya 3kg yang mana, bright gas yang mana. Itu 

sudah kita jelaskan semua. Jika dia tidak bisa memberikan LPG 3kg nya biar 

dialihkan ke bright gas.” 

 

 Produk Bright Gas 5.5kg telah banyak terbantu oleh channel sub-pangkalan. 

Namun, sub-pangkalan ini juga mendistribusikan LPG Bersubsidi 3kg, yang artinya 

produk Bright Gas masih dijual berdampingan dengan LPG bersubsidi. Hal tersebut 

tentu tidak membuat bantuan channel penjualan Bright Gas sangat berpengaruh. Hal 

tersebut dikarenakan konsumen yang akan membeli produk Bright Gas masih dapat 

memilih produk LPG 3kg pada channel tersebut. Sampai saat ini, produk Bright Gas 

memang masih belum memiliki channel penjualan khusus. 

5. Proyeksi Product Life Cycle 

Setelah beredar selama 1.5 tahun, produk Bright Gas sampai saat ini masih berada 

pada fase “Introduction”. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pemasaran yang 

bersifat agresif masih dilakukan untuk membuat produk diterima di Pasar. PT. 
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Pertamina sendiri bertujuan agar produk Bright Gas nantinya dapat membantu 

Pemerintah dalam lebih menghemat anggaran subsidi energi. Agen LPG Non PSO 

sebagai perusahaan yang ditugaskan untuk mengedarkan produk Bright Gas sampai 

ke end customer memiliki pendapat tersendiri mengenai bagaimana produk Bright 

Gas nantinya. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 “Untuk ke depannya, semasih ada LPG 3 kg, saya sih belum bisa bilang dia 

nanti lebih bagus. Tapi kalau seandainya, LPG 3kg itu seperti yang disebutkan 

(pernah sih ada wacana-wacana) saya dengar kalau memang akan di kurangi atau 

bagaimana, kemungkinan disana mungkin lebih bisa menjual Bright Gas. Terkait 

subsidi pasti masihlah kalau sekarang ini subsidinya, ya... masih banyak sih orang 

pasti menggunakan subsidi.” 

 

 Pendapat yang sama juga dikatakan oleh informan lainnya, hal tersebut seperti 

 “Awal itu pertama kali dikasi 5,5kg diluncurkan ekspektasi PT. Liqtro ini akan 

berhasil, waktu itu bepandangan kalau nanti hilang subsidinya ini ini lah yang 

benar untuk mengatasi perpindaha dari 12kg ke 3kg pak, jadi kan kadang orang 

tabung 12kg mereka harus ngeluari uang sebanyak 140.000rb. Nah kalau yang kos-

kosan lah misal hanya punya uang 65.000rb jadi kita optimis aja karena itu kan ada 

segmen pasar menyendiri. Iya karena memang perlu ada apa sih bahasanya. Kalau 

yang 12kg itu kann berat untuk orang kos, dan habisnya lama dan kalau 5,5kg lebih 

parktis, uang saku tidak habis banyak nah jadi kami optimis saja paling tidak ada 

yang pertengahan bulan jagihnya tidak cukup bisa beralih ke 5,5kg pak.“ 

 

 Pendapat kedua informan tersebut bisa dikatakan hampir sama. Mereka 

berpendapat bahwa produk Bright Gas memiliki masa depan yang baik, namun 

selama masih adanya LPG dengan harga bersubsidi produk ini akan “lebih sulit“ 

untuk diterima. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa persepsi Agen LPG Non PSO 

mengenai produk Bright Gas yang positif tentu menjadi kekuatan untuk produk 

tersebut yang sangat berpengaruh. Namun, hal ini tidak begitu penting dibandingkan 

faktor-faktor kekuatan lainnya. 
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6. Hubungan Positif antar Pertamina dan Agen 

 Apabila Pertamina dan Agen LPG Non PSO memiliki hubungan yang positif, 

tentu tujuan yang ingin dicapai akan menjadi lebih mudah. Hubungan yang positif 

ini diartikan adanya aktivitas-aktivitas kebersamaan baik dalam pembahasan bisnis 

maupun diluar bisnis. Hal tersebut dipaparkan oleh informan sebagai berikut 

 “Ya.. kalau sekarang ini sih lebih sering sih ya... untuk rapat, untuk pertemuan, 

walaupun dalam pertemuan di WA (What’s App) diharapkan lebih sering.” 

 

 “Kalau sekarang dari pertamina sih sudah ada banyak diskusi petemuan, 

mengenai hambatan atau kesulitan dalam berjualan sih sudah ada pak. Sudah di 

tangani.“ 

 

 “Sudah mulai, kesulitan kita ini apa terus kita dibantu dengan sosialisasi ini 

kan kita sudah dibantu marketing kita pak. Iya bagus, inovatif lah. Bagaimanapun 

juga ikut memikirkan lah. Biasanya agen adem jadi bersemangat.“ 

Sumber: Pertamina, 2017 

Gambar 4.10 Dokumentasi Rapat Pertamina MOR V Denpasar dan Agen LPG 

Non PSO 
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4.5.2 Analisis Kelemahan 

1. Belum Maksimalnya program Pemasaran Bright Gas 5.5kg 

 Program-program dari PT. Pertamina Persero Kantor Cabang Denpasar MOR 

V telah berlangsung dengan baik, namun hal tersebut masi dirasa ada kekurangan. 

Berdasarkan informasi oleh informan, yang menjadi program unggulan adalah 

Program Sosialisasi Banjar. Program yang telah dirasa sukses menurut Agen LPG 

Non PSO itu masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan daerah yang menjadi 

target utama produk Bright Gas yaitu Kota Denpasar masih belum sepenuhnya 

tersosialisasi. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2018 

Gambar 4.11. Jumlah Desa dan Banjar di Kota Denpasar 
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 Berdasarkan BPS Kota Denpasar, terhitung sampai tahun 2016 terdapat kurang 

lebih 361 Banjar Adat yang berada pada 35 Desa Adar di Kota Denpasar. 

Sedangkan, untuk program Sosialisasi Banjar sampai saat ini baru terlaksana pada 

kurang lebih 30 banjar. Menurut persepsi agen LPG Non PSO sebagai berikut. 

 “Kalau kemarin itu sih, memang belum maksimal sosialisasinya. Ada mungkin 

yang belum, ada mungkin yang belum tersentuh juga kan baru di banjar-banjar, 

belum seluruhnya sih di Bali.” 

 

 Agen LPG Non PSO juga mengeluhkan “terputusnya” momentum promoosi 

dari Kantor Cabang Denpasar MOR V. Untuk permasalahan tersebut penulis tidak 

terlalu mengetahui. Berdasarkan persepsi Agen LPG disebutkan sebagai berikut 

 “Ya gini pak, harus lebih banyak lagi kegiatan promosinya, maksudnya dalam 

artian continue tidak terputus. Paling gitu saja.“ 

 

 Selain belum maksimalnya program Sosialisasi Banjar, Agen LPG Non PSO 

juga mengeluhkan bagaimana promosi pada media-media lainnya masih kurang. 

Publikasi-publikasi yang selama ini dilakukan masih dirasa belum mengenai sasaran 

pengguna Bright Gas. Dikatakan sebagai berikut. 

 “Ya bisa, mungkin lebih ditingkatkan agar kesadaran masyarakat atau seperti 

lebih di iklankan atau yang lebih mengena kepeada mereka. Karena masyarakat 

saat ini informasi nya masih belum sampai.” 

 

 Berdasarkan pembahasan informan diatas, dapat dikatakan bahwa 

memaksimalkan program Sosialisasi Banjar merupakan hal yang sangat diperlukan 

PT. Pertamina Kantor Cabang Denpasar MOR V Pronvinsi Bali, dikarenakan hal 

tersebut sangat penting dan mungkin akan membantu dan mempermudah agen LPG 

Non PSO dalam menjual produk Bright Gas. 
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2. Upskilling dan Training Program 

 Program pelatihan merupakan hal yang penting untuk peningkatan kualitas 

seorang pekerja. Pada PT. Pertamina Kantor Cabang Denpasar MOR V Provinsi 

Bali sendiri masih jarang terjadi. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai 

berikut. 

 “Rencananya memang seperti itu memang sudah disampaikan mengenai itu. 

Mungkin tanggalnya aja belum dikatakan. Tapi belum ya, kita kemarin sempat 

didata yang memang orang itu nanti akan dikirim.” 

 

 Program sejenis pelatihan ini hanya pernah dilakukan sekali dan secara 

bersama-sama dengan seluruh Agen LPG Non PSO di MOR V. Berdasarkan 

persepsi agen LPG, program sejenis pelatihan tersebut cukup berpengaruh dan dapat 

membantu agen LPG Non PSO dalam menyampaikan kepada konsumen mengenai 

produk Bright Gas. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut. 

 “Berpengaruh sih, paling tidak agenkan bisa, apa namanya bisa punya 

pengetahuankan pak. Berpengaruh itu ke masyarakat langsung. Jadi sangat 

membantu menyampaikan atau sebagai marketing-nya sangat membantu.“ 

 

 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya program dalam 

pelatihan dari PT. Pertamina Kantor Cabang Denpasar MOR V merupakan salah 

satu kelemahan. Menurut penulis sendiri, program tersebut akan sangat berpengaruh 

apabila dilakukan. Apabila sales dari Agen LPG Non PSO diberikan pelatihan, 

kegiatan tersebut dapat membantu Agen LPG Non PSO dalam melaksanakan 

program Sosialisasi Banjar secara mandiri. Dengan begitu, Pertamina Kantor 

Cabang Denpasar tidak perlu mendampingi agen LPG Non PSO dalam kegiatan 

sosialisasi dan hanya perlu mengawasi. 
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3. Harga Ekonomis 

 Harga ekonomis merupakan salah satu faktor yang tidak dapat kekurangan 

dihindari oleh produk Bright Gas. Dengan selisih harga ekonomis yang “cukup” 

besar dan ditambah dengan kemudahan produk tersebut didapatkan, tentu membuat 

konsumen lebih memilih produk dengan harga ke-ekonomian yang lebih rendah. 

 Menurut salah seorang informan, faktor harga merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh konsumen untuk membeli 

produk Bright Gas. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 “Mereka mempertimbangkan harga, karena Elpiji ya sama aja isinya LPG. 

Kemarin sosialisasi sih mereka bilangnya begitu.” 

 

 Informan tersebut juga menambahkan bahwa beberapa konsumen LPG tidak 

terlalu mementingkan aspek-aspek seperti kemasan, warna, dan keamanan sebuah 

produk. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 “Itu mereka tidak terlalu memperdulikan, hanya sebagian kecil saja 

masyarakat yang memperhatikan atau yang mau atau mengesampingkan 

permasalahan harga itu.” 

 

 Informan lain juga menyatakan demikian, dimana faktor harga merupakan 

faktor yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 “Masih kecil, karena satu masalah harga, kedua masalah dia (Bright Gas) 

harus menyiapkan tabung baru.” 

 

 Namun ada juga informan lain yang menyebutkan bahwa harga ekonomis 

merupakan salah satu faktor yang dapat dikesampingkan oleh konsumen, apabila 

pemaparan informasi mengenai keunggulan-keunggulan produk Bright Gas 5.5kg 

dijelaskan sedalam mungkin agar konsumen dapat mengerti. Hal tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 
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 “Kita sih jelaskan juga keuntungan menggunakan Bright Gas yang 5,5kg kan 

dari segi keamanan. Kalau dari harga sih kayaknya dia ngga ada masalah. Kita 

jelaskan juga “ibu kalau pakai yang 3kg nya 2, coba pakai Bright Gas 5,5kg jadi 1, 

dan nanti pasti lebih lama pakainya yang Bright Gas. Buktikan je buk, lebih lama 

pakai yang 3kg 2 atau yang 5,5kg 1.” Untuk selama ini sih kebanyakan masyarakat 

yang menggunakan gas 5,5kg 1 dibandingkan 3kg 2.” 

 

 Berdasarkan informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa harga memang 

merupakan salah satu faktor kelemahan untuk produk Bright Gas 5.5kg dalam upaya 

menarik konsumen LPG 3kg. Namun, permasalahan harga masih dapat 

dikesampingkan oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan konsumen memiliki 

permintaan untuk mendapatkan keamanan dan kemasan yang lebih baik. Maka dari 

itu, Harga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk pertimbangan 

konsumen, namun hal tersebut tidak dapat dibantah. Karena subsidi merupakan 

kewenangan pemerintah hanya saja ketepatan sasarannya yang kurang. 

4. Supply Point 

 Titik supply merupakan sebuah hal yang vital dalam setiap perusahaan dalam 

kegiatan operasional. Pada provinsi Bali, sampai saat ini terdapat 2 titik supply atau 

SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang berada pada kota 

Denpasar (Gambar 4.12). Apabila dibandingkan dengan jumlah Supply Point dari 

LPG PSO (yaitu sembilan lokasi) tentu supply point dari LPG Non PSO lebih 

sedikit. 

 Menurut Agen LPG Non PSO, hal tersebut tidak terlalu membebani mereka, 

dikarenakan mereka beradaptasi dengan kondisi tersebut. Hal tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 
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 “Kalau saya ini jujur saja wilayahnya tidak sampai keluar jadi perlu tidaknya 

saya kurang tau. Tapi mungkin perlu ya kalau di luar daerah. Jika radiusnya jauh 

sampai 60km itu kan mungkin mempengaruhi.“ 

 

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh informan lainnya sebagai berikut. 

 “Kalo sekarang sih tergantung, kebetulan PT. Gedong posisinya di Denpasar. 

Ya... kalo saya sih perlunya cuma 1. Nanti kalau ke depannya memang kalau saya 

ada pemasarannya lebih banyak ke luar wilayah, misalnya ya... Tabanan. Ya... Saya 

kan berharap juga Plannya di Tabanan juga. Supaya lebih dekat.” 

Sumber: Pertamina, 2018 

Gambar 4.12 Posisi Plan Pengisian LPG di Provinsi Bali 

 

 Menurut informan berikutnya, posisi plan pengisian LPG Bright Gas tersebut 

tidak terlalu berpengaruh. Dikarenakan Agen LPG tersebut menyesuaikan tempat 

pengiriman mereka dengan lokasi Agen LPG tersebut. 

 “Kebetulan untuk PT. Bali Pandak Sari hanya di kota Denpasar, Gianyar, 

Badung. Oh iya Negara ada. Ada beberapa pengiriman kesana. Tidak ada 

halangan.” 

 

 Posisi Agen LPG yang berada dekat dengan titik Supply tentu menjadi sebuah 

keuntungan tersendiri, namun dari 5 Agen LPG Non PSO yang dijadikan Informan, 
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4 diantaranya berada di Kota Denpasar. Namun, salah satu Agen yang berada pada 

radius pengiriman lebih dari 60km tentu akan sedikit disusahkan. Tentu saja 

dikarenakan biaya-biaya operasional yang timbul akan mempersempit “margin” 

dari Agen tersebut. Dalam hal ini, posisi supply point dapat dikatakan penting dalam 

mempermudah operasional dari Agen LPG. Namun, Agen LPG Non PSO yang telah 

beradaptasi dengan kondisi tersebut tentu tidak membuat hal tersebut menjadi 

sebuah hambatan. 

 

4.6 Analisis Lingkungan Eksternal 

4.6.1 Analisis Peluang 

1. Program Trade-In 

 Program Trade-In memang merupakan salah satu program dari PT. Pertamina 

dalam membantu Agen LPG Non PSO dalam meningkatkan volujme pnejualan 

produk Bright Gas 5.5kg. Namun, penempatan program Trade-In sebagai peluang 

yaitu karena program Trade-In merupakan program yang dibuat oleh PT. Pertamina 

Kantor Pusat dengan kerjasama dari Pemerintah. Sedangkan dalam hal ini, 

pembahasan berfokus pada program-program yang telah dibuat oleh PT. Pertamina 

Kantor Cabang Denpasar. 

 Program yang telah berjalan bersamaan dengan dimulainya pendistribusian 

produk Bright Gas di Indonesia ini telah membantu Agen LPG Non PSO dengan 

maksimal. Apabila dilihat dengan seksama, program ini juga mengurangi pengguna 

LPG PSO karena konsumen harus menukar tabung LPG PSO mereka untuk 
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mendapatkan produk Bright Gas. Komentar-komentar positif juga dikatakan oleh 

informan untuk program Trade-In ini, yaitu sebagai berikut 

 

Sumber: Pertamina, 2018 

Gambar 4.13. Program Trade-In Tabung Bright Gas 5.5kg 

 

 “Iya berpengaruh, iya pengaruh.... pengaruh.... Mereka langsung karena pada 

masih, kadang mereka belum mengerti mungkin apa ya trade itu bagaimana ya, 

begitu disosialisasikan mereka langsung mengerti dan pada berminat ikut Trade-

In.“ 

 

 Namun, terkadang potensi konsumen masih berpikir untuk membuat Tabung 

LPG Non PSO sebagai cadangan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 “Biasanya mereka punya tabung satu, tambah uangnyakan lumayan banyak, 

kalu dia punya tabung dua di mikir lah kalau sekarang dia trade 2 berarti dia tidak 

ada cadangan gitu loh permasalahan nya dia.“ 

 

2. Potensi Konsumen Baru Besar 

 Segmen produk Bright Gas yang begitu fleksibel membuat produk Bright Gas 

5.5kg dapat digunakan oleh banyak segmentasi konsumen. Dari segmentasinya 
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sendiri, produk Bright Gas seharusnya memiliki segmen utama dalam konsumen 

Rumah Tangga. Menurut seorang informan, produk Bright Gas 5.5kg banyak 

diminati dikarenakan warna pink tabung tersebut. Hal itu dijelaskan sebagai berikut. 

 “Iya itu juga, terutama karna warna pink nya menurut saya. Warna pink nya 

itu yang bikin ibu-ibu rumah tangga buat berani coba. Mungkin sih.” 

 

 Selain rumah tangga, segmentasi dari produk Bright Gas juga digunakan oleh 

UKM. Hal tersebut dikonfirmasi oleh informan sebagai berikut. 

 “Kalau PT. Gedong sih, saya dibantu sama pangkalan-pangkalan agen LPG 3 

kg, nanti dia dah yang membantu untuk menjualkan jikala dia tau kalau rumah 

tangga sama UKM yang peruntukannya 3kg yang mana, bright gas yang mana. Itu 

sudah kita jelaskan semua. Jika dia tidak bisa memberikan LPG 3kg nya biar 

dialihkan ke bright gas.” 

 

 Salah satu hal yang mengejutkan juga disampaikan oleh seorang informan. 

Bright Gas 5.5kg juga diminati oleh perhotelan. Tentu saja segmen tersebut 

merupakan segmen yang baik untuk produk Bright Gas, mengingat provinsi Bali 

merupakan daerah wisata, yang berarti frekuensi hotelnya juga tinggi. Alasan 

digunakannya Bright Gas adalah untuk membantu hotel dalam saat breakfast atau 

bisa disebutkan bahwa Bright Gas digunakan sebagai tabung yang lebih mudah dan 

fleksibel daripada tabung 12kg. Hal tersebut dinyatakan oleh informan sebagai 

berikut. 

 “Ow ini yang 5,5kg, sorry yang 5,5. Rumah makan ada, rumah makan itu kann 

yang warung itu ya, catring ya rumah... rumah tangga. Catring terus habis itu lupa 

loh. Hotel-hotel sih ada biasanya dia di pake dipajang di depan. Yang Bright Gas 

itu lo apasih namanya itu lo yang pokonya di depan. Ya kalo dia mau apa sarapan 

pagi, atau brakefast, atau malam hari udah mulai biasa pake 5,5kg.“ 

 

 Berdasarkan penjelasan informan, dapat dikatakan bahwa produk Bright Gas 

5.5kg adalah produk yang dapat digunakan dalam beraneka segmen. Yang 
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menjadikan segmentasi dari produk Bright Gas 5.5kg sangat luas adalah ke-

fleksibelan dan daya tarik warna itu sendiri. Namun, hal tersebut masih terhambat 

oleh hal-hal seperti “kesadaran“ oleh masyarakat untuk menggunakan LPG Non 

PSO. 

3. Dukungan Peraturan Pemerintah 

 Peraturan pemerintah biasanya menjadi sebuah hambatan bagi beberapa 

perusahaan dalam mengenalkan atau menjual produk mereka kepada konsumen. 

Namun, produk Bright Gas sendiri tidak demikian. Surat edaran yang dikeluarkan 

oleh Gubernur Provinsi Bali merupakan peluang yang sangat baik dalam upaya 

peningkatan volume penjualan dari produk Bright Gas. 

 Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 mengenai 

“Penggunaan LPG Tabung Ukuran 3kg Tepat Sasaran” tersebut berisikan 

“himbauan” bagi masyarakat yang disebut untuk berhenti menggunakan produk 

LPG PSO dan segera beralih ke LPG Non PSO. Surat edaran tersebut diperuntukan 

kepada: 

a) PNS Pemerintah Provinsi Bali. 

b) Para pelaku usaha selain UKM dengan kekayaan bersih >50jt (tidak termasuk 

tanah dan Bangunan / memiliki hasil tahunan >300jt. 

c) Seluruh masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota se-Bali yang dikategorikan 

mampu.  

 Menurut persepsi dari Agen LPG Non PSO, surat edaran tersebut memang 

benar adanya. Namun, Agen LPG Non PSO belum dapat merasakan dampak dari 
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surat edaran tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Agen LPG Non PSO sebagai 

berikut. 

 “Ada, dengan keluarnya surat edaran dari Gubernur yang menyarankan untuk 

PNS memakai produk Bright Gas. Belum berpengaruh mas. Sebenarnya penting 

untuk kita sebagai penyalur Bright Gas cuma karena masih adanya subsidi 3kg, kita 

rasanya belum bisa mencapai penjualan yang melonjak atau penjualannya tidak 

terlalu banyak lah seperti itu.” 

 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh informan lain, sebagai berikut: 

 “Kemarin itu ada peraturannya yang dikeluarkan cuman saya lupa suratnya, 

yang menyatakan kalau seandainya Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu tidak boleh 

menggunakan LPG 3Kg dan disarankan menggunakan Bright Gas. Kalau sekarang 

ini masih belum. Belum maksimallah. Memang ada yang beralih cuman belum 

maksimal.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pertamina MOR V Denpasar, 2018 

Gambar 4.14. Surat Edaran Gubernur Bali terkait LPG Bersubsidi 
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 Penyebab tidak maksimalnya dampak yang ditimbulkan oleh surat tersebut 

masih abu-abu. Surat edaran yang diperuntukan bagi para pegawai Pemerintah 

tersebut seharusnya telah diketahui. Namun menurut agen LPG Non PSO, volume 

penjualan Bright Gas mereka masih tidak stabil. Pada saat surat tersebut mulai 

beredar memang ada sedikti peningkatan, namun saat ini kembali seperti volume 

semula. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 “Hmm… Kurang ya. Karena apa kan susah memantau apakah mereka masih 

menggunakan produk Bright Gas atau tidak. Nyatanya dari penjualan kita masih 

tidak tambahan atau merkea tidak ada membeli. Tapi sanksi kan tidak ada. Terus, 

kadang-kadang dari PSO bisa dengan sangat mudah mendapatkan.” 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor dukungan 

Peraturan Pemerintah merupakan salah satu peluang yang berpengaruh terhadap 

peningkatan volume penjualan Bright Gas 5.5kg. Mengingat potensi konsumen 

yang akan di dapat pada segmentasi pekerja pemerintahan, POLRI, TNI, dan lain-

lain, tentu peraturan ini menjadi salah satu momen untuk produk Bright Gas 5.5kg 

dalam meningkatkan volume penjualan. Namun, peraturan yang masih terbilang 

baru ini belum mendapatkan pengawasan yang baik dari pihak Pemerintah. 

 

4. Pemberitaan Media 

 Maraknya tindakan illegal pada gas bersubsidi mengakibatkan banyak hal, 

salah satunya adalah kecelakaan pada tabung tersebut. Banyak faktor yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam gas LPG dan yang menjadi faktor 

utama adalah permasalahan pada regulator dan selang. Pada regulator, biasanya 
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terjadi kebocoran yang mengakibatkan gas yang seharusnya tertutup mennjadi 

keluar, dan apabila terdapat api pada kawasan gas bocor, maka kecelakaan tersebut 

dapat terjadi. 

 Penyebab terjadinya permsalahan bagian regulator biasanya juga terjadi pada 

bagian valep tabung tersebut. Namun, permasalahan yang terjadi pada bagian valep 

tabung bukan disebabkan oleh Pertamina, namun kegiatan-kegiatan illegal pada 

bisnis LPG PSO membuat tabung LPG PSO menjadi tidak stabil dan menimbulkan 

efek negatif kepada masyarakat. 

 Melalui sudut padandang agen LPG Non PSO, berpendapat bahwa kejadian 

atau pemberitaan negatif media tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap peluang 

produk Bright Gas 5.5kg dalam mendapatkan konsumen baru. Mereka mengatakan 

bahwa terjadinya pemberitaan negatif tersebut hanya bersifat sementara didalam 

lingkungan tersebut, setelah beberapa saat akan dilupakan kembali dan tetap 

menggunakan LPG PSO. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 “Kalau masalah 3kg meledak pengaruh ke Bright Gas sih, saya belum ada 

melihat ini, atau kesananya. Karena selama ini tabung LPG 3kg meledakkan bukan 

karena tabungnya yang meledak, kan karena kebocoran dari regulator dan selang. 

Tapi kayaknya sih masih belum ada. Memang sih pernah saya dengar (berita 

kecelakaan tentang gas 3kg) cuman tidak terlalu berpengaruh. Tetap mereka 

menggunakan (gas 3kg). Karena harga juga jauh gitu lo... lebih murah yang LPG 

3kg..“ 

 

 Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh informan lain sebagai berikut. 

 “Ahh iya-iya, lebih banyak yang gitu sih. Banyak yang bilang “iya tiang takut 

kenapa-kenapa pakai yang 3kg”. Malah ada yang tukar 12kg dengan 5,5kg biar 

lebih ringan” 
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 Berita mengenai kecelakaan LPG PSO hanya berpengaruh “sementara” dan 

pada akhirnya konsumen tetap menggunakan LPG PSO. Hal tersebut dikatakan oleh 

Informan Agen LPG Non PSO sebagai berikut. 

 “Ya sebentar aja trend nya. Sempat naik sebentar lalu hilang kembali. Tidak 

ada pengaruhnya. Mungkin karena masalahnya tersandung masalah harga, 

masalah penyediaan tabung, baru kan itu. Sudah familiar memakai yang 3kg 

begitu.” 

 

 Dilain sisi, pemberitaan positif mengenai produk Bright Gas juga dikonfirmasi 

oleh informan. Pemberitaan-pemebirtaan yang mulai diliput oleh media mengenai 

produk Bright Gas dikarenakan gerakan PT. Pertamina Kantor Cabang Denpasar 

sendiri dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran subsidi (Gambar 4.15). Hal 

tersebut dikonfirmasi oleh Agen LPG Non PSO sebagai berikut. 

 “Ehh, kalau di media sih ada. Tanggapan mereka sih positif ya, tapi saya belum 

pernah melihat, jujur belum pernah menonton tanggapan langsung yang ada di 

layar tv tentang pemakaian produk itu belum. Biasanyakan sosialisasi ya, kalau di 

tv iklan sudah, tapi yang dimaksud ini kann tanggapan costumer ya.?“ 

 

 Namun, sebagian besar informan agen LPG Non PSO sendiri masih sangat 

asing dalam mendengar pemberitaan tersebut. Pemberitaan produk Bright Gas yang 

masih banyak pada liputan media sosial di internet. Hal tersebut dikatakan oleh 

informan sebagai berikut. 

 “Saya rasa sih tidak ada, atau mungkin saya masih kurang tau. Kalau untuk 

produk Bright Gas sendiri saya kurang tau, tetapi untuk berita tindakan 

pengoplosan itu sering.” 
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Sumber: Bali.Bisnis, 2018 

 

Gambar 4.15. Pemberitaan Media Bali terkait Produk Bright Gas 

 

 “Setahu saya sih belum ada. Saya belum pernah mendengar berita-berita 

mengenai produk Bright Gas.” 

 

 “Saya jujur ini belum pernah melihat tanggapan langsung costumer untuk di 

media sosialnya, kalu di secara kita sosialisasi promo melalui pangkalan atau  apa 

rata-rata sih responya bagus pak.“   

 

 Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor Pemberitaan 

Media merupakan peluang bagi produk Bright Gas dalam upaya meningkatkan 

brand awareness produk Bright Gas yang sekaligus akan berpengaruh terhadap 

volume penjulan produk Bright Gas 5.5kg. Namun frekuensi berita yang masih 

sedikit mungkin membuat beberapa agen LPG Non PSO masih belum mengetahui 

pemberitaan akan Bright Gas 5.5kg.  
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4.6.2 Analisis Ancaman 

1. Tingkat Kesadaran Masyakarat masih rendah 

 Ketidaktepatan sasaran terhadap subsidi yang diberikan pemerintah membuat 

masyarakat memilih bahan bakar yang dianggap “lebih murah” untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka. Sampai saat ini, masyarakat masih dapat dengan 

sangat mudah dalam membeli sebuah tabung LPG PSO. Hal tersebut juga berlaku 

pada segmentasi masyarakat yang dapat dikategorikan “mampu”. 

 Menurut persepsi agen LPG Non PSO, produk Bright Gas memiliki potensi 

besar dalam menarik konsumen LPG PSO yang pada seharusnya konsumen tersebut 

“mampu” untuk menggunakan Bright Gas, apabila masyarakat dapat diberikan 

pemahaman kembali mengenai produk subsidi dan untuk siapa produk tersebut 

beredar. Namun kesadaran masyarakat yang rendah dan ditambah harga 

keekonomisan yang lebih murah membuat produk LPG PSO lebih dipilih. Hal 

tersebut dikatakan sebagai berikut. 

 “Selama dikasi pemahaman sebenarnya dia bisa menarik segmen. Iya bisa 

sama tapi ya gitu kita. Selama dia ada subsidi mungkin kita harus lebih banyak 

sosialisasi. Tapi kalau dia subsidi sudah tidak ada otomatis orang pasti milih ke 

5,5kg lah pak, karena kan dengan 3kg subsidinya tidak adakan sekitar 30.000 ribu 

lah 32.000, 5,5kg sekitar 65.000 kan lebih, mereka mungkin lebih ke 5,5kg.“ 

 

 Dalam persepsi agen LPG Non PSO juga berpandangan bahwa apabila nantinya 

subsidi untuk produk gas LPG dicabut, maka produk Bright Gas akan menjadi 

produk yang akan diminati terutama dalam segmen rumah tangga. Hal tersebut 

disampaikan sebagai berikut. 

 “Bright gas memang sebenarnya sih untuk mengurangi yang tidak tepat 

sasaran. Bright Gas itu harusnya diberikan ke konsumen yang pendapatan mereka 

masih menengah ke atas. Mereka kan harusnya menggunakan Bright Gas atau pun 
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LPG yang non PSO. Nah.. kalau sekarang memang sih kayaknya masih belum tepat 

sasaran. Cuman, semasih adanya LPG 3kg masih belum bisa kita terapkan 

maksimal tentang Bright Gas ini. Jadi peluangnya masih kecil.” 

 

 Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih rendah merupakan salah satu ancaman bagi produk Bright 

Gas. Melihat bagaimana persepsi dari informan, faktor ini tentu merupakan faktor 

yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Namun, usaha-usaha yang telah 

dilakukan oleh Pertamina maupun Agen LPG Non PSO dalam upaya meningkatkan 

tingkat kesadaran patut diapreasiasi. 

 

2. Brand Awareness dan Pengetahuan akan Produk Minim 

 Dalam upaya untuk menarik konsumen, sebuah produk tentu harus memiliki 

kelebihan. Misalnya seperti kelebihan dalam bidang kemasan, fasilitas yang akan 

diberikan, keunggulan dari pemakaian, atau hal-hal seperti alasan mengapa produk 

tersebut merupakan produk yang tepat bagi konsumen. Informasi-informasi tersebut 

merupakan hal yang vital dan perusahaan harus menemukan pendekatan pemasaran 

agar dapat menarik target konsumen untuk produk tersebut. 

 Seperti yang sudah dikatakan pada faktor peluang, menurut agen LPG Non PSO 

produk Bright Gas memiliki potensi untuk diminati oleh masyarakat. Namun, peran 

Agen LPG Non PSO sangat diperlukan untuk memberikan informasi produk Bright 

Gas kepada calon konsumen. Yang berarti, calon konsumen atau segmentasi dari 

produk Bright Gas pada kemasan 5.5kg masih sangat minim memiliki informasi. 

 Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal namun yang utama adalah 

masih minimnya kegiatan pemasaran dalam produk Bright Gas dilakukan di 
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Provinsi Bali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agen LPG Non PSO, hanya 

ada program Sosialisasi Banjar yang menjadi media dalam memberikan informasi 

produk Bright Gas kepada calon konsumen. Dalam hal ini, agen LPG Non PSO juga 

berpikir demikian. Seharusnya Pertamina dapat melakukan hal yang “lebih”. Hal 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 “Ya bisa, mungkin lebih ditingkatkan agar kesadaran masyarakat atau seperti 

lebih di iklankan atau yang lebih mengena kepeada mereka. Karena masyarakat 

saat ini informasi nya masih belum sampai.” 

 

3. Permasalahan Switching Product 

 Seperti yang telah diketahui bersama, salah satu alasan mengapa Pertamina 

sampai membuat produk Bright Gas dalam ukuran 5.5kg adalah untuk menurunkan 

tingkat ketidak tepatan sasaran subsidi. Konsumen produk bersubsidi atau LPG 3kg 

diharapkan dapat berpindah menggunakan bahan bakar LPG yang tidak bersubsidi. 

Namun hal tersebut terkendala oleh beberapa hal. 

 Salah satu alasan utama yang menjadi barrier bagi masyarakat dalam berpindah 

kedalam produk Bright Gas adalah Harga. Dalam hal ini, hal yang dimaksud 

bukanlah harga untuk pengisian ulang tabung, namun harga awal untuk memperoleh 

tabung Bright Gas 5.5kg. Kebanyakan konsumen dinilai “tidak ingin” 

mengeluarkan uang dalam jumlah uang yang sedikit lebih banyak untuk membeli 

tabung Bright Gas 5.5kg. Hal tersebut dikatakan sebagai berikut: 

 “Masih kecil, karena satu masalah harga, kedua masalah dia (Bright Gas) 

harus menyiapkan tabung baru. Ya tabung baru itu lah yang kadang-kadang 

masyrakat tidak mau untuk membeli tabungnya. Kita jadi agen kadang-kadang 

terpaksa meminjamkan tabung dulu.” 
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 Faktor lain yang menjadi ancaman bagi produk Bright Gas 5.5kg adalah harga 

isi tabung tersebut. Dalam hal ini, Pertamina tidak dapat berbuat apapun, karena 

harga dari isi Tabung Bright Gas 5.5kg merupakan harga yang telah disesuaikan dan 

akan berganti-ganti menyesuaikan dengan harga gas dunia. Tentu saja harga isi 

menjadi salah satu faktor pertimbangan yang sangat vital bagi konsumen. Menurut 

agen LPG Non PSO, harga isi merupakan ancaman yang serius. Namun, disini agen-

agen LPG berusaha melakukan pendekatan-pendekatan dengan konsumen. Hal 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 “Mereka mempertimbangkan harga, karena Elpiji ya sama aja isinya LPG. 

Kemarin sosialisasi sih mereka bilangnya begitu.” 

 

 “Kalau konsumen rumah tangga masih jarang. Strategi kita masih belum 

matang, dan masih mempersiapkan. Mau berpikir ini dari kemarin sih udah mau 

rencanakan langsung aja ke konsumen karena kalau langsung ke  konsumen dari 

harga jatuhnya juga lebih murah dari pada menggunakan perantara.” 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa switching product 

problem merupakan salah satu faktor ancaman yang berpengaruh bagi produk 

Bright Gas 5.5kg. Namun dalam hal ini, dikarenakan permasalahan utama dalam 

perpindahan produk merupakan harga tabung dan harga dari isi tabung, Pertamina 

memang tidak bisa berbuat banyak. 
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4.7 Matriks SWOT 

  

Tabel. 4.1 

Matriks SWOT 

  

SW 

 

 

 

 

 

 

OT 

STRENGTH 

1. Program Sosialisasi Banjar 

2. Sumber Daya Manusia 

dengan Inovasi Baru 

3. High Product Quality and 

Safety 

4. Market Channel 

5. Product Life Cycle Positif 

6. Hubungan Positif antar 

Pertamina dan Agen LPG 

Non PSO 

WEAKNESS 

1. Belum Maksimalnya 

Program Pemasaran untuk 

Produk Bright Gas 

2. Program Upskilling 

3. Harga Keekonomian 

4. Supply Point 

OPPORTUNITY 

1. Program Trade-In 

2. Potensi Konsumen Baru 

Tinggi 

3. Dukungan Peraturan 

pemerintah 

4. Pemberitaan Media 

5. Brand Awareness 

Meningkat 

Strategi SO 

1. Pembuatan Outlet/Channel 

Penjualan untuk pelayanan 

penuh produk Bright Gas 

2. Pelaksanaan Sosialisasi kepada 

pekerja-pekerja Pemerintah. 

3. Pembuatan Event Acara atau 

Sponsorship 

Strategi WO 

1. Peningkatakan Program 

Training iuntuk Agen LPG 

Non PSO 

2. Perencanaan efisiensi 

Supply 

3. Penambahan Channel 

Penjualan pada Koperasi 

Pemerintah 

 

THREAT 

1. Tingkat Kesadaran 

Masyarakat masih Rendah 

2. Brand Awareness dan 

Pengetahuan Masyarakat 

masih Minim 

3. Permasalahan Product 

Switching 

Strategi ST 

1. Peningkatakan Program 

Pemasaran dengan media 

Reklame. 

2. Bekerjasama dengan pihak 

Pemerintahan dalam 

penanganan terkait produk 

Subsidi 

3. Pembuatan Program Cicilan 

Tabung baru. 

Strategi WT 

1. Pembuatan program 

Bundling produk. 

2. Pembuatan kerjasama 

dengan desa adat setempat 

untuk melakukan sosialisasi 

terkait. 

Sumber: Data Diolah, 2018 
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4.8 Analisis Strategi Kualitatif 

 Tahapan berikutnya adalah menentukan alternatif strategi bisnis unit 

berdasarkan letak posisi kuadran, salah satu metode yang berguna dalam melakukan 

penilaian ini adalah untuk memvisualisasikan analisis melalui matriks SWOT yang 

dilakukan pembobotan dari masing-masing poin SWOT dengan cara: 

1. Langkah pertama adalah untuk mengukur besarnya masing-masing elemen di 

dalam matriks. Besaran mengacu pada seberapa kuat setiap elemen 

mempengaruhi perusahaan. Metode sederhana adalah dengan menggunakan 

skala 1 (magnitude rendah), 2 (magnitude sedang), atau 3 (magnitude tinggi) 

untuk setiap kekuatan dan peluang, dan -1 (magnitude rendah), -2 (magnitude 

sedang), atau - 3 (magnitude tinggi) untuk setiap kelemahan dan ancaman.  

2. Langkah kedua adalah menilai kepentingan setiap elemen dengan 

menggunakan skala 1 (kepentingan lemah), 2 (kepentingan rata-rata), atau 3 

(kepentingan utama) untuk semua elemen dalam matriks. 

3. Langkah terakhir adalah mengalikan peringkat besarnya dengan peringkat 

pentingnya untuk menciptakan nilai total untuk setiap elemen.  
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Tabel. 4.2 

Penilaian Kuantitatif MATRIKS SWOT 

Strength M I R Oppurtunity M I R 

Program Sosialisasi Banjar 2 3 6 Program Trade-In 3 3 9 

Sumber Daya Manusia dengan Inovasi 

baru 

2 3 6 Potensi Konsumen Baru 

besar 

1 3 3 

High Product Quality and Safety 2 3 6 Dukungan Peraturan 

Pemerintah 

1 3 3 

Market Channel 1 3 3 Pemberitaan Media 1 3 3 

Product Life Cycle Positif 3 1 3     

Hubungan Positif antar Pertamina dan 

Agen LPG Non PSO 

2 1 2     

   26    18 

Weakness M I R Threats M I R 

Belum Maksimalnya Program 

Pemasaran Produk Bright Gas 

-3 3 -9 Tingkat Kesadaran 

Masyarakat Rendah 

-3 3 -9 

Program Upskilling dan Training -1 3 -3 Brand Awareness dan 

Pengetahuan akan 

Produk Minim 

-2 2 -6 

Harga Keekonomian -2 3 -6 Permasalahan Switching 

Product 

-1 2 -2 

Supply Point -1 2 -2     

   -20    -17 

        

Sumber: Data Diolah, 2018 

 Berdasarkan pada tabel penilaikan kuantitatif swot diatas terkait Produk Bright 

Gas 5.5kg dapat dihitung melalui:  

S – W = X 

26 – 20 = 6 X 

O – T = Y 

18 – 17 = 1 Y 
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4.9 Pembahasan 

 Untuk menentukan diagram SWOT Produk  Bright Gas 5.5kg adalah sebagai 

berikut. 

Peluang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2018 

Gambar 4.16. Diagram SWOT 
 

 Berdasarkan hasil analisis diagram SWOT diatas, dapat disimpulkan bahwa 

produk Bright Gas 5.5kg berada pada sel I. Dimana terlihat bahwa produk berada pada 

posisi intensif. Fokus dan strategi untuk perusahaan semacam ini adalah Aggressive. 

 Aggressive (bangan kelebihan pada kekuatan internal/kelebihan pada peluang 

eksternal). Perusahaan yang berada pada strategi ini dapat mengembangkan strategi 

Kelemahan Kekuatan 

Ancaman 
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pemasaran untuk secara agresif mengambil banyak peluang. Ekspansi dan 

pertumbuhan, dengan produk baru dan pasar baru, adalah kunci pendekatan agresif. 

 Dalam hal Produk Bright Gas, ada beberapa hal yang dapat difokuskan dalam 

upaya peningkatan volume penjualan, yaitu: 

1. Pembuatan Outlet/Channel Penjualan Full Service Bright Gas 

 Seperti yang telah diketahui, sampai saat ini outlet/channel penjualan produk 

Bright Gas khususnya 5.5kg masih sama dengan produk Elpiji 3kg. Pada tempat 

penjualan yang memiliki produk Bright Gas 5.5kg dan produk Elpiji 3kg tentu 

akan membuat konsumen masi rentan nantinya akan membeli kembali produk 

bersubsidi apabila sebelumnya telah memilih untuk menggunakan produk Bright 

Gas 5.5kg. 

 Maka dari itu, Pertamina dapat mencoba membuat sebuah outlet penjualan yang 

dikhususkan untuk menjual produk Bright Gas. Outlet ini dapat dibentuk dengan 

kerja sama dengan Agen LPG Non PSO dan mungkin dapat bekerja sama dengan 

ketua desa setempat. Konsumen Bright Gas 5.5kg yang bersegmentasi untuk 

masyarakat dengan penghasilan menengah-keatas, tentu calon konsumen tersebut 

seharusnya diberikan pelayanan yang lebih baik daripada konsumen Elpiji PSO. 

Bentuk Outlet dan Pelayanan yang akan diberikan dapat berupa: 

1) Layanan tanya jawab untuk informasi penuh mengenai produk Bright Gas. 

 Produk Bright Gas 5.5kg yang masih dapat terlbilang baru dalam pasar 

tentu memiliki banyak pertanyaan dimata masyarakat. Maka dari itu, 

pembuatan channel full service outlet Bright Gas ini juga akan menjadi sebuah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

wadah yang dapat menjawab pertanyaan konsumen. Selain itu outlet ini juga 

bertugas dalam mempromosikan akun media social yang dimiliki oleh produk 

Bright Gas. 

2) Warna outlet dapat menyesuaikan dengan warna produk Bright Gas (pink) 

untuk meningkatkan brand awareness. 

 Selain pembuatan wadah tanya jawab bagi masyarakat, outlet ini juga 

sekaligus berfungsi sebagai physical efidence bagi produk Bright Gas. Maka 

dari itu, outlet ini nantinya harus diberikan warna yang menjadi ciri khas dari 

produk Bright Gas yakni Pink. Dengan pemberian warna Pink pada produk 

outlet, diharapkan nantinya dapat menarik perhatian masyarakat lingkungan 

sekitar sehingga brand awareness dari produk Bright Gas dapat meningkat. 

3) Layanan Pesan antar untuk daerah operasional sekitar tempat outlet. 

 Layanan pesan antar merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib 

didapat konsumen produk Bright Gas. Hal tersebut dikarenakan produk Bright 

Gas harus memiliki keunggulan penuh pada sisi pelayanan guna menarik 

konsumen LPG PSO. Maka dari itu, setiap outlet nantinya harus memiliki 

kendaraan pendistribusian yang khusus. 

 Dalam konteks ini, peneliti menyarankan untuk menggunakan Motor 

Roda 3 dengan Bak pengangkutan merupakan pilihan yang cukup baik. 

Bentuknya yang kecil akan mempermudah Agen LPG Non PSO dalam 

pendistribusian pada lingkungan perkotaan seperti wilayah Denpasar. Selain 

itu, kendaraan pendistribusian ini juga harus diberikan tanda pengenal seperti 

sticker, dan nama Agen LPG Non PSO. 
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 Selain kendaraan pendistribusian, outlet ini juga harus mempersiapkan 

sumber daya manusia yang baik. Yang dimaksudkan adalah bagaimana 

kelengkapan pakaian yang digunakan. Pakaian yang harus dikenakan adalah 

seragam yang telah disepakati oleh Kantor Cabang Denapsar dan Agen LPG 

Non PSO. 

4) Layanan Instalasi langsung pada rumah konsumen. 

 Dalam upaya meningkatkan keamanan dalam produk Bright Gas, 

layanan instalasi langsung pada konsumen dapat ditawarkan. Agen LPG Non 

PSO juga dapat sekaligus melakukan pengecekan terhadap regulator dan selang 

yang digunakan dalam Dapur konsumen. 

5) Sticker Rumah Pengguna Bright Gas 

 Upaya yang terakhir adalah membuat sticker atau seperti tanda pengenal 

yang dapat dilihat oleh lingkungan tetangga rumah yang telah beralih atau 

menggunakan produk Bright Gas. Sticker ini akan berisikan kontak Informasi 

untuk melakukan isi ulang produk, nama Agen LPG Non PSO, dan jam 

operasional pengantaran tabung. 

 Produk Bright Gas 5.5kg merupakan salah satu upaya oleh PT. Pertamina untuk 

membantu Pemerintah meringankan anggaran subsidi energi. Untuk dapat 

tercapai, pihak Pertamina harus bekerja sama dengan penuh bersama Agen LPG 

Non PSO untuk penentuan spot atau tempat outlet. Outlet ini diharapkan dapat 

diketahui oleh masyrakat sekitar yang akan semakin membuat produk Bright Gas 

dikenal oleh konsumen. 
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2. Pelaksanaan Sosialisasi pada Pekerja Pemerintah 

 Dengan adanya dukunngan oleh surat edaran Gubernur Bali yang diperuntukan 

untuk para pekerja pemerintahan seperti PNS, POLRI, TNI, dll, Pertamina dan 

Agen LPG Non PSO harus memanfaatkan momen keluarnya surat tersebut. Salah 

satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengingatkan kembali para pekerja 

pemerintahan. 

 Tidak ada salahnya juga mencoba menerapkan Program Sosialisasi Banjar 

kepada instansi Pemerintahan. Konsep tersebut diupayakan agar para pegawai 

pemerintahan tidak perlu dibingungkan mengenai adanya surat edaran. Produk 

Bright gas dengan kemasan agar menjadi pilihan utama bagi para pegawai 

pemerintah yang “mungkin” masih menggunakan produk LPG Bersubsidi. 

 

3. Pembuatan Event  atau Sponsorship 

 Hal yang terakhir dapat dilakukan oleh Pertamina adalah meningkatkan 

kegiatan promosi mereka diberbagai bidang. Kegiatan promosi yang bersifat 

agresif harus tetap dilaksanakan agar produk Bright Gas dapat dikenal sampai 

keseluruh masyarakat Bali. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

membuat Event. 

 Event tersebut dapat berupa hal yang berhubungan dengan produk Bright Gas 

5.5kg seperti perlombaan memasak, atau pameran makanan. Event tersebut dapat 

dibuat agar dapat didatangi oleh segmentasi produk Bright Gas, misalnya 

perlombaan memasak. Perlombaan memasak tersebut bisa dibuat dalam bentuk 

perwakilan kecamatan dan diselenggarakan pada tempat umum agar dapat 
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didatangi oleh siapapun. Selain itu, pembuatan Event ini juga diperuntukan agar 

media cetak seperti koran dapat meliput berita. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Skripsi ini menggali informasi tentang strategi peningkatan volume penjualan 

Bright Gas 5.5kg pada Marketing Operation Region V PT. Pertamina, Provinsi Bali 

dengan analisis SWOT berbasis Persepsi Agen LPG NoProduk Bright Gas 5.5kg 

merupakan sebuah produk yang dibuat dengan kualitas dan keamanan yang lebih tinggi 

dari produk LPG PT. Pertamina yang sebelumnya. Dengan harapan, produk tersebut 

dapat membantu pemerintah dalam meringankan anggaran subsidi energi dan sekaligus 

menurunkan tingkat ketidak tepatan sasaran di Indonesia. Namun, Produk Bright Gas 

5.5kg masih memiliki brand awareness yang rendah di Provinsi Bali yang membuat 

produk masih belum dapat membantu pemerintah melaksanakan tujuan tersebut. 

1. Kegiatan pemasaran, kualitas sumber daya manusia, dan persepsi Agen LPG 

Non PSO menjadi peranan kunci dalam peningkatan volume penjualan produk 

Bright Gas 5.5kg. Hal tersebut dikarenakan Agen LPG Non PSO merupakan 

orang yang langsung berhubungan dengan user dari pengguna produk Bright 

Gas 5.5kg. 

2. Pada lingkungan Internal, faktor analisis yang dikatakan paling berpengaruh 

adalah “Program Sosialisasi Banjar” pada kekuatan, dan “Belum Maksimalnya 

program Pemasaran Bright Gas” pada kelemahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

3. Pada lingkungan Eksternal, faktor analisis yang dikatakan paling berpengaruh 

adalah “Program Trade-In” pada peluang, dan “Tingkat Kesadaran 

Masyarakat” dalam ancaman. 

4. Hasil analisis Strategi Kualitatif didapatkan bahwa produk Bright Gas 5.5kg 

terhadap LPG PSO berada pada kuadran I. Yang berarti, strategi yang dapat 

dijalankan adalah Agresif / Intensif. 

5. Strategi Agresif / Intensif yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penetrasi Pasar dan Pengembangan Pasar. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. 

Pertamina Persero Kantor Cabang Denpasar MOR V untuk meningkatkan volume 

penjualan produk Bright Gas 5.5kg adalah: 

1. Pertamina Kantor Cabang Denpasar harus menjalin hubungan yang baik 

dengan semua Agen LPG Non PSOnya melalui pengadaan forum rapat, 

komunikasi dua arah. Selain itu, Pertamina juga harus menjalin hubungan yang 

baik sesama BUMN yang ada pada wilayah Bali untuk membuat kerjasama 

mutualisme. 

2. Agen LPG Non PSO dapat diberikan pelatihan khusus mengenai tata cara 

penyampaian informasi ataupun presentasi kepada banjar-banjar. Hal tersebut 

dilakukan supaya Agen LPG Non PSO dapat mengadakan sosialisasi kepada 

banjar-banjar secara mandiri, dan tugas Pertamina hanya akan mengawasi dan 

mengarahkan supaya sosialisasi tersebut dapat tepat sasaran. 
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3. Pertamina Kantor Cabang Denpasar dalam melakukan kegiatan pemasaran 

sebaiknya dilakukan secara berlanjut untuk jangka panjang. Karena, apabila 

kegiatan pemasaran sempat terputus dikarenakan focus prioritas strategi yang 

berbeda, dapat menyebabkan tempo kegiatan yang telah dibuat dapat hilang. 

4. Pertamina Kantor Cabang Denpasar dapat membuat tim khusus untuk 

memfokuskan diri terhadap penanganan kegiatan pemasaran produk Bright 

Gas. Sehingga,sumber daya manusia Internal yang ada pada PT. Pertamina 

dapat memfleksibelkan diri untuk membantu divisi-divisi LPG lainnya. Tim 

tersebut dapat dibentuk dengan rapat bersama Agen LPG Non PSO supaya 

nantinya dapat menjadi sebuah pemahaman yang sama antara Agen dan 

Pertamina. 
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 

 

Peluang (Oppurtunities) dan Ancaman (Threat) 

Segmentasi, Target, dan Posisi 

1. Apa yang menurut anda menjadi segmen utama dari produk Bright Gas 5.5kg? 

2. Apakah nama produk Bright Gas telah telah mulai dikenal oleh masyarakat 

bali? (Brand Awareness) 

3. Bagaimana menurut anda peluang dari Bright Gas dalam menarik konsumen 

LPG 3kg (Subsidi)? 

4. Sebagai sebuah perusahaan yang langsung berhubungan dengan end customer, 

Apakah produk Bright Gas dapat diterima di masyarakat saat ini? Mengapa? 

Peraturan Pemerintah 

5. Adakah dukungan pemerintah provinsi Bali dalam membantu Pertamina 

meningkatkan tingkat kesadaran subsidi? 

6. Bagaimana reaksi/respon pemerintah provinsi Bali selama ini dalam 

menyambut produk Bright Gas? 

7. Seberapa besar pengaruh dari kebijakan (atau semacamnya) dalam mendukung 

Bright Gas? 

Berita Media 

8. Adakah sampai saat ini berita (skala provinsi) mengenai produk Bright Gas 

5.5kg? 

9. Apabila ada, bagaimana bentuk berita tersebut? Pengaruh positif atau negatif ? 

10. Apakah sampai saat ini ada insiden/berita mengenai kecelakaan pada tabung 

Bright Gas 5.5kg? 

11. (Mengacu pada pemberitaan kecelakaan LPG 3kg) Adakah pengaruh kepada 

masyarakat dalam memilih produk Bright Gas setelah mengetahui insiden 

kecelakaan dalam LPG 3kg? 

12. Bagaimana berita positif/negatif tersebut mempengaruhi volume penjualan 

bright Gas 5.5kg? 

 

Switching Product Problem 

13. Apa saja yang biasanya menjadi permasalahan masyarakat/calon konsumen 

dalam berpindah pada tabung Bright Gas? 

14. (Mengacu pada Program Trade-In Pertamina) Sampai saat ini, bagaimana 

menurut anda mengenai program Trade-In LPG Bright Gas? 
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15. Apakah program tukar tabung dapat terbilang efektif dalam meningkatkan 

konsumen dalam produk Bright Gas? 

16. Apakah program Trade-In Tabung membantu Agen LPG Non PSO dalam 

mendapatkan konsumen baru Bright Gas? 

17. Seberapa Penting program Trade-In Tabung menurut anda? 

 

Strength and Weakness (Internal) 

Pemasaran Produk (Channel dan Promotion) 

1. Apa saja yang telah menjadi program Pertamina dan Agen LPG Non PSO 

dalam membantu publikasi untuk produk Bright Gas? 

2. Apakah kegiatan pemasaran tersebut sudah maksimal atau belum? Mengapa? 

3. Adakah perbedaan dalam volume penjualan produk setelah berjalannya 

program pemasaran untuk produk Bright Gas? 

4. Dalam PT. ….., apa saja yang telah menjadi channel dalam menjual produk 

Bright Gas? 

5. Bagaimana peran Pertamina dalam membantu Agen LPG Non PSO dalam 

menambah channel penjualan Bright Gas? 

 

Kualitas Produk 

6. Bagaimana menurut anda mengenai kemasan baru tabung untuk LPG (5.5kg)? 

7. Bagaimana menurut anda mengenai keunggulan baru dari produk Bright Gas? 

(Double Spindle Valve System) 

8. Seberapa besar pengaruh kemasan 5.5kg dan keunggulan keamanan baru dari 

tabung Bright Gas? 

 

Sumber Daya Manusia 

9. Apakah Pertamina Kantor Cabang Denpasar PT Agen LPG Non PSO dalam 

pelatihan pemasaran khususnya pada produk Bright Gas? 

10. Seberapa besar pengaruh program tersebut dalam membantu Agen LPG Non 

PSO? 

11. Menurut informasi yang saya dapat, Pertamina sering melakukan rotasi kurang 

lebih 2 tahun sekali (khususnya pada posisi Pemasaran level Atas). Adakah 

pengaruh rotasi pekerja tersebut terhadap program/pemasaran produk Bright 

Gas? 

12. Bagaimana hubungan Pertamina dan Agen LPG Non PSO dengan SDM 

Pertamina yang sekarang? 

13. Adakah perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Agen LPG Non PSO  

setelah rotasi SDM dari Pertamina? Dalam hal positif atau negatif 

14. Seberapa besar pengaruh rotasi SDM dalam Pertamina dalam hal meningkatkan 

penjualan volume penjualan Bright Gas? 
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Operasional 

15. Bagaimana proses penyupply’an Bright Gas selama ini dari PT. ….? (Proses 

dari Depot sampai end customer) 

16. Apakah pernah ada permasalahan dalam pengisian tabung Bright Gas pada 

Depot Pengisian? 

17. Mengetahui bahwa plan pengisian Bright Gas saat ini masih ada 2 dan hanya 

ada di kota Denpasar, apakah hal tersebut menyulitkan bagi agen anda? 

18. Seberapa penting posisi sebuah plan pengisian Tabung Bright Gas?  
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Lampiran 2.  Transkrip Wawancara  

Transkrip wawancara dengan informan 

Informan : PT. Bali Pandak Sari (Bu Chandra) 

Jabatan : Vice Manager 

 

Penulis  : Saya mulai aja yah bu. 

Informan : Ya. 

Penulis : Bagaimana pandangan ibu terhadap produk Bright Gas 5.5kg? Dan  

menurut ibu apa yang menjadi kendala Produk Bright Gas? 

Informan : Jadi begini, pilihan LPG dalam kemasan tersebut yang artinya masyarakat 

lebih bebas untuk memilih. Kalau dilihat dari LPG Non-PSOnya. Mereka 

yang tadinya merasa (contohnya yang 5.5kg) mereka yang tadinya 

menggunakan LPG 12kg dengan adanya 5.5kg khususnya untuk ibu-ibu 

yang merasa keberatan dalam membawa yang 12 kan mereka menjadi 

lebih dipermudah. Tapi kan kendalanya sekarang di lapangan itu ada juga 

pilhan lain bukan saja di LPG Non-PSO tapi juga di LPG PSO juga 

mereka masih lebih mudah mendapatkannya. Untuk konsumen LPG 

mereka tidak hanya melihat dari segi, katakanlah Bright Gas memiliki 

tampilan yang bagus, kemasannya menarik, dilihatnya enak kan begitu? 

Nah tapi dari segi biaya kan mereka masih ditawarkan produk yang lain 

masih mudah mereka yang lain. Saya rasa itu yang menjadi kendalanya 

mengapa kita sebagai Agen LPG masih susah untuk memasarkan produk 

Bright Gas. 

Penulis : Mohon maaf bu sebelumnya, kalau saya boleh tau ibu Chandra sendiri 

pada PT. Bali Pandak Sari sebagai apa ya bu? 

Informan : Kebetulan disana ada manager pak Ida Bagus Putra sebagai atasan saya, 

tapi saya lebih sering diminta untuk ada di lapangan untuk 

operasionalnya. 

Penulis : Kalau untuk pertanyaan pertama saya mungkin bu, kalau menurut ibu 

Chandra sendiri segmentasi dari produk Bright Gas itu apa saja ya bu? 

Informan : Rumah tangga, industri 

Penulis : Oh industri juga menggunakan bu? Mungkin Industri kelas UKM bu? 

Informan : Aaa iya bisa. 

Penulis : Kalau untuk PT. Bali Pandak Sari sendiri sudah berapa lama ya untuk 

memasarkan produk Bright Gas di region Bali? 

Informan : Pandak Sari memang sudah dari awal kita telah diharuskan. 

Penulis : Berarti sekitar 2016 bulan Juli ya bu? 

Informan : Iya mungkin, soalnya itu kan serentak memang kita diharuskan. Trade-In 

juga saat itu. 

Penulis : Kalau menurut ibu sendiri, mohon maaf bu saya sekarang berbicara 

mengenai topik peraturan pemerintah. Mungkin ada nggak sih peraturan 

yang membantu Pertamina atau PT Agen LPG Non PSO sendiri dalam 

meningkatkan penjualan produk Bright Gas bu? 
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Informan : Ya kemarin sempet itu keluar, peraturan Gubernur ya kalau ngga salah 

atau ketetapan Gubernur. Untuk PNS agar tidak menggunakan produk 

PSO. Bersifat seperti menghimbau untuk menggunakan produk Non 

PSO. Ada surat edaran lah. 

Penulis : Menurut ibu sendiri apakah surat edaran itu sangat berpengaruh untuk 

produk Bright Gas bu? 

Informan : Hmm… Kurang ya. Karena apa kan susah memantau apakah mereka 

masih menggunakan produk Bright Gas atau tidak. Nyatanya dari 

penjualan kita masih tidak tambahan atau merkea tidak ada membeli. Tapi 

sanksi kan tidak ada. Terus, kadang-kadang dari PSO bisa dengan sangat 

mudah mendapatkan. 

Penulis : Sekarang mungkin saya berita wartawan atau media bu. Apakah pernah 

di Bali ada berita wartawan atau media yang positif atau negatif mengenai 

produk Bright Gas bu? 

Informan : Saya rasa sih tidak ada, atau mungkin saya masih kurang tau. Kalau untuk 

produk Bright Gas sendiri saya kurang tau, tetapi untuk berita tindakan 

pengoplosan itu sering. 

Penulis : Mohon maaf sebelumnya bu, kalau berita-berita seperti kecelakaan LPG 

PSO bagaimana? Apakah menruut ada minat dari konsumen untuk 

berpindah kepada produk Bright Gas setelah itu? 

Informan : Sebenarnya kita telah sosialisasi kepada Banjar-banjar beberapa kali dari 

Agen dan dari Pertamina juga. Itu juga telah kita laksanakan bahwa ini 

lho dampaknya gas LPG yang diolah dari hasil oplosan ini sangat berisiko 

untuk terjadi ledakan. Diawalnya mereka memang setelah mengikuti 

acara sosialisasi tersebut sempat antusias terhadap produk Bright Gas. 

Pemesanan yang lebih besar dari pada sebelumnya. Tapi setelah itu, 

kemudian sejalan dengan itu sepertinya dianggap biasa-biasa saja karena 

mereka melihat masih banyak beredar juga gas 3kg. Mereka berfikir kalau 

memang barang itu bukan untuk mereka, mengapa barang tersebut masih 

sangat mudah didapat. Ya kira-kira begitulah pertimbangan-

pertimbangan masyarakat. 

Penulis : Oh jadi memang tidak ada pengaruh ya bu untuk berita-berita seperti itu. 

Karena memang sebentar saja trend nya? 

Informan : Ya sebentar aja trend nya. Sempat naik sebentar lalu hilang kembali. 

Penulis : Kalau boleh tau bu, permasalahan di masyarkat dalam berpindah kepada 

produk 3kg ke 5.5kg apa saja ya bu? Menurut ibu? 

Informan : Harga sih 

Penulis : Oh Jadi memang harga yang terutama ya bu? 

Informan : Mereka mempertimbangkan harga, karena Elpiji ya sama aja isinya LPG. 

Kemarin sosialisasi sih mereka bilangnya begitu. 

Penulis : Karena harga ya bu ya, jadi kalau dari segi keamanan produk, atau 

kemasan memang tidak ada ketertatikan? Kemasan Bright Gas kan dibuat 

untuk lebih nyaman. 
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Informan : Itu mereka tidak terlalu memperdulikan, hanya sebagian kecil saja 

masyarakat yang memperhatikan atau yang mau atau mengesampingkan 

permasalahan harga itu. 

Penulis : Untuk program Trade-In sendiri bu, jadi apakah program Trade-In ini 

masih berjalan sampai sekarang bu? 

Informan : Ya masih berjalan. 

Penulis : Menurut ibu sendiri bagaimana pengaruh program Trade-In sendiri? 

Apakah sudah bagus atau masih belum maksimal dalam membantu agen 

sendiri untuk meningkatkan penjualan Bright Gas 5,5kg. 

Informan : Sudah sangat membantu 

Penulis : Kalau dari pemasaran bu, mungkin dari Pertamina sendiri sudah 

melakukan tindakan seperti sosialisasi ke banjar. Adakah tindakan lain 

atau program-program lainnya untuk membantu agen LPG Non-PSO? 

Informan : Setahu saya mereka membuat sub-agen khusus yang akan ditugaskan 

untuk membranding produk Bright Gas. 

Penulis : Kalau boleh tau bu, untuk PT. Bali Pandak Sari sendiri channel penjualan 

nya sudah memasuki apa saja ya bu? 

Informan : Kita ada yang sistem pangkalan, dan juga ada sistem yang langsung ke 

konsumen. Tapi yang langsung ke konsumen itu untuk kita di Bali Pandak 

Sari biasanya gas yang konsumen industri. Kalau konsumen rumah 

tangga masih jarang. Strategi kita masih belum matang, dan masih 

mempersiapkan. Mau berpikir ini dari kemarin sih udah mau rencanakan 

langsung aja ke konsumen karena kalau langsung ke  konsumen dari 

harga jatuhnya juga lebih murah dari pada menggunakan perantara 

Penulis : Kalau dari PT. Pertamina sendiri bu, menurut ibu apa tindakan PT. 

Pertamina sudah maksimal dalam membantu agen LPG Non-PSO? 

Seperti menyebarkan nama Bright Gas agar lebih dikenal oleh 

masyarakat? 

Informan : Saya lihat sih usahanya sudah bagus ya, kita sampai sosialisasi ini 

beberapa tahun terakhir kita sering sekali usaha untuk ,.mempromosikan. 

Tapi kita kembali lagi kepada masyarakat akan pilihan mereka. Menurut 

mereka lebih ekonomis, lebih efisien. Bagaimana bisa sosialisasi ini bisa 

tetap berjalan dan berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

promos. Masyarakat ini masih belum sepenuhnya dan enggan untuk 

menggunakan produk Bright Gas. 

Penulis : Ohh jadi begitu bu, apakah menurut ibu apakah masih ada yang dapat PT. 

Pertamina lakukan selain sosialisasi banjar untuk meningkatkan volume 

penjualan Brigh Gas? Misalnya seperti pembuatan reklame agar 

meningkatkan brand awareness. 

Informan : Ya bisa, mungkin lebih ditingkatkan agar kesadaran masyarakat atau 

seperti lebih di iklankan atau yang lebih mengena kepeada mereka. 

Karena masyarakat saat ini informasi nya masih belum sampai. 

Penulis : Mungkin sekarang saya mau bertanya mengenai sumber daya manusia di 

Pertamina. Melalui info di Pertamina sendiri saya mengetahui adanya 

rotasi karyawan selama mungkin 2 tahun sekali. Mungkin dengan 
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tingkatan jabatan yang tinggi. Apakah menurut ibu sendiri itu 

berpengaruh terhadap agen LPG Non PSO bu? 

Informan : Kalau memang dilihat-lihat ada perubahan. Ada perubahan yang saya 

rasakan dengan SR yang sekarang dan SR yang dulu. 

Penulis : Jadi berpengaruh ya bu? 

Informan : Berpengaruh. 

Penulis : Kalau untuk SDM Pertamina sendiri apakah pernah mengadakan 

pelatihan untuk produk Non PSO bu? 

Informan : Pelatihan untuk? 

Penulis : Mohon maaf bu, mungkin pelatihan seperti tata cara penjualan. Mungkin 

sales Agen LPG Non PSO dipanggil Pertamina untuk dilatih atau 

ditraining. 

Informan : Rencananya memang seperti itu memang sudah disampaikan mengenai 

itu. Mungkin tanggalnya aja belum dikatakan. Tapi belum ya, kita 

kemarin sempat didata yang memang orang itu nanti akan dikirim. 

Penulis : Oh begitu bu, kalau untuk hubungan agen LPG Non PSO dan PT. 

Pertamina sendiri apakah baik bu? Seperti pengadaan rapat, gathering 

atau sebagainya. 

Informan : Sangat bagus ya untuk yang sekarang. 

Penulis : Mungkin untuk topik saya selanjutnya mengenai permasalahan 

operasional bu. Untuk PT. Bali Pandak Sari sendiri proses penyuplaian 

LPGnya sendiri bagaimana bu ya? Dari Depo Pertamina sampai 

konsumen akhir. 

Informan : Jadi kita dari gudang, tabung kosong itu dibawa ke SPPBE lalu kemudian 

di hari itu juga kita langsung ke customer. Supir ngga harus nunggu 

digudang saat penyuplaian. Mereka nebus sendiri dan menjual langsung. 

Penulis : Oh jadi maksudnya ke customer itu ke sub pangkalan itu yah bu? 

Informan : Iya ke pangkalan, langsung ke rumah tangga dan industri. 

Penulis : Apakah untuk supply dari PT. Bali Pandak Sari sendiri telah mencapai 

koperasi pemerintahan bu? 

Informan : Nah kemarin kita sudah menjajaki koperasi ini, kita sudah memasukan 

proposal dan sudah diterima. Cuman kendalanya adalah berhubung 

rumah-rumah anggota koperasi tersebut tersebar diseluruh Denpasar, kan 

mereka merasa sangat tidak wajar sekali kalau membeli LPG di Koperasi. 

Kemungkinan, saya sudah tawarkan mungkin kita akan antar kerumah 

dan kita ambil saat itu di kompleks Renon dan tanggapan mereka “nanti 

kita akan sampaikan ke anggota kami”. Tetapi kami juga tidak bisa 

memaksa mereka akan mau mengambil di PT. Bali Pandak Sari atau tetap 

dengan pelanggan yang selama ini telah melayani mereka. Itupun kami 

telah memberikan fee kepada koperasi dimana setiap pembelian itu kita 

kasi fee. Potongan fee seperti itu bisa mencapai 4-5rb per tabung. 

Penulis : Oh jadi memang masih agak susah begitu ya bu. 

Informan : Agak susah, karena mereka juga sifatnya kita tidak bisa memaksa anggota 

koperasi untuk mengambil tabung di kita sementara mereka sudah punya 

supplier sendiri, yang saya maksud disini rumah tangga loh ini. 
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Peulis : Mungkin untuk selanjutnya bu, di region Bali ini hanya terdapat 2 statsiun 

untuk pengisian Bright Gas dan itu hanya terdapat di kota Denpasar. 

Untuk PT. Bali Pandak Sari sendiri apakah memiliki kesusahan begitu 

bu? Maksudnya dalam pengiriman keluar daerah. 

Informan : Kebetulan untuk PT. Bali Pandak Sari hanya di kota Denpasar, Gianyar, 

Badung. 

Penulis : Jadi tidak ada kesusahan ya bu untuk pengiriman keluar dearah? 

Informan : Oh iya Negara ada. Ada beberapa pengiriman kesana. 

Penulis : Berarti tidak ada halangan bu ya mengenai statsiun pengisian yang hanya 

di Kota Denpasar? 

Informan : Tidak ada halangan. 

Penulis : Mungkin untuk pertanyaan terakhir saya untuk bu Chandra, kalau 

menurut ibu peluang LPG Bright Gas dalam mengatasi kanibalisme 

produk dengan LPG PSO 3kg seberapa besar bu ya? 

Informan : Gimana?? 

Penulis : Mohon maaf bu, jadi kan permasalahan Bright Gas ini adalah terjadinya 

kanibalisme antara sesama produk LPG Pertamina. Menurut ibu peluang 

Bright Gas untuk memenangkan kanibalisme ini bagaimana ya bu? 

Informan : Ohh hmm… Jadi begini, Bright Gas ini bersaing bukan hanya dengan 

LPG PSO, bukan hanya dengan LPG yang 3kg. Jadi konsumen sudah tau. 

Misalkan pun konsumen memiliki kesadaran saya tidak akan membeli gas 

yang disubsidi, saya tidak mau membeli gas yang 3kg. Tetapi gas yang 

beredar di masyarakat ada juga yang Bright yang 12kg, maaf bukan yang 

Bright maksud saya Elpiji kemasan 12kg yang hasil oplosan dari yang 

3kg. Itu yang mmebuat konsumen yang tadinya berpikir “saya tidak akan 

membeli produk yang bersubsidi” tetapi mengapa mereka bisa 

mendapatkan harga yang lebih murah? Kalau harga yang kami jual itu 

adalah sudah menjadi ketetapan Pertamina dan margin sudah semua 

diatur. Tidak mungkin kami bisa memberikan diskon lebih besar kan dari 

margin yang peroleh. Kenyataan dilapangan beredar gas 12kg, itu kan 

sama dengan Bright ya sebanarnya yang 12kg itu dan harganya jauh lebih 

murah dari kita. Jadi pesimisnya kita itu ya seperti itu, bukan bersaing 

dengan produk LPG 3kg tetapi dengan produk 12kg yang harganya jauh 

lebih murah dari kita. LPG 12kg murah yang mereka dapatkan itu asalnya 

dari 3kg kalau 3kg tidak berlebih tidak mungkin ada yang seperti itu. 

Penulis : Jadi menurut ibu adalah terlalu banyak kelebihan stok untuk LPG PSO 

3kg bu ya? 

Informan : Saya tidak bilang seperti itu, cuman entah apakah itu kelebihan ataukah 

hak orang yang diambil dan bisa terjadi seperti itu. Kenyataanya bahwa 

kita bersaing dengan yang setara dengan Bright Gas (Elpiji 12kg) dengan 

harga yang jauh dibawah harga resmi Pertamina. Ya itu yang membuat 

ketika kita ingin masuk ke Koperasi atau kemanapun jadi anggota sudah 

mengatakan “saya sudah mendapatkan harga yang lebih murah dengan 

kemasan yang sama dan ukuran yang sama yaitu 12kg, kenapa saya harus 

membeli disana”. Sampai saya sodorkan list dari Pertamina bahwa “bu 
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harganya segini, gak mungkin kan kita jual dibawah ini”. Dapat untung 

dari mana orang yang menjual itu ke ibu? Mungkin itu barang ilegal 

bukan dari Depo.” Meskpun begitu apakah kita bisa menjelaskan ke 

setiap orang hal seperti itu? Mereka juga kebanyakan tidak peduli, mereka 

berpendapat itu urusan disana, yang jelas saya beli gas sama aja isinya, 

fungsinya sama, dan harganya lebih murah. 

Penulis : Ohh baik bu, kalau begitu saya terimakasih banyak telah diluangkan 

waktu dan diberikan informasi oleh bu Chandra. 

Informan : Baik tidak apa-apa. Semoga cepat lulus ya!!! 

Penulis : Terimakasih banyak bu. 
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Transkrip wawancara lanjutan dengan informan utam 

Informan : PT. Omang Nuratni (Bu Wayan) 

Jabatan : Sales sekaligus Operasional 

 

Penulis : Selamat siang, terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu untuk 

wawancara Agen PT Omang Nuratni. Sebelumnya nama saya Adi 

Suardana Putra dari Universitas Brawijaya angkatan 14, keperluan saya 

disini untuk mencari data untuk keperluan tugas akhir skripsi saya. 

Sebelumnya mohon maaf, dengan Ibu siapa? 

Informan : Ibu Wayan Suardini. 

Penulis : Berarti saya panggilnya Bu Wayan ya. 

Informan : Iya. 

Penulis : Baik. Terima  kasih banyak bu atas waktunya. Untuk yang pertama saya 

langsung saja, kalau menurut ibu apa segmentasi pertama dari produk 

Bright Gass Ini? 

Informan : Segmen pertamanya yaitu kita menyasar pada PNS, kedua masyarakat 

yang ekonomi menengah ke atas. Itu segmen pertama yang kita cari. 

Penulis  : Jadi kalau PT Omang ini hanya menyasarnya pada PNS itu ya? 

Informan : Iya. 

Penulis : Kalau mungkin pekerja-pekerja pemerintah seperti Polri, TNI, atau Polda 

itu, apakah merupakan segmen Bright Gas juga? 

Informan : Iya pasti. 

Penulis : Baik Bu. Untuk selanjutnya mungkin nama produk Bright Gas sendiri 

apakah sudah mulai dikenal di masyarakat? Bright Gas ini setahu saya 

sudah berjalan satu tahun setengah mulai tahun 2016 bulan Juni. Untuk 

di Bali ini apakah sudah mulai dikenal atau belum? 

Informan : Belum. Sudah dikenal tapi tidak tenar sekali jadi cuma sepintas orang 

tahu. 

Penulis  : Jadi Bright Gas itu masih dikatakan asing bu ya? 

Informan : Masih asing. 

Penulis : Kalau peluangnya kan disini segmentasinya ibu katakan PNS atau 

masyarakat mampu itu mungkin saat ini rata-rata mereka menggunakan 

gas LPJ 3kg, peluang produk Bright Gas ini untuk mendapatkan 

konsumen 3kg itu bagaimana ya bu? Apakah besar/kecil mungkin? 

Informan : Masih kecil, karena satu masalah harga, kedua masalah dia (Bright Gas) 

harus menyiapkan tabung baru. 

Penulis : Apakah penyebaran 3kg yang sangat mudah ditemui oleh masyarakat itu 

juga merupakan halangan bagi Bright Gas untuk memasuki konsumen 

tersebut? 

Informan : Iya. 

Penulis : Berarti sampai saat ini produk 3kg masih lebih gampang ditemukan 

daripada Bright Gas? 
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Informan : Iya benar. 

Penulis : Kalau PT. Omang sendiri kan langsung menjualnya ke konsumen akhir, 

menurut PT. Omang sendiri apakah produk Bright Gas ini nantinya akan 

dapat diterima di mata konsumen masyarakat Bali? 

Informan : Bisa tapi setelah barang subsidi untuk 3kg ditiadakan kemungkinan ini 

akan berjalan karena kita juga memusatkan pangsa pasar untuk pangkalan 

non PSO. 

Penulis : Baik bu. Selanjutnya saya akan mencoba topik untuk pemerintahan Bali 

sendiri, kalau dari pemerintahan Bali apakah ada bentuk gerakan 

dukungan untuk produk Bright Gas? Seperti apa kira-kira? 

Informan : Ada, dengan keluarnya surat edaran dari Gubernur yang menyarankan 

untuk PNS memakai produk Bright Gas. 

Penulis : Jadi ada surat edaran. Apakah surat edaran tersebut berpengaruh bagi 

penjualan dari PT. Omang sendiri? 

Informan : Belum berpengaruh mas. 

Penulis : Karena mungkin surat edaran tersebut masih baru ya bu. Kalau boleh tahu 

surat edaran tersebut diedarkan bulan apa ya? 

Informan : Di 2017 kalau tidak salah bulan Oktober, November atau September. 

Penulis : Kalau menurut Ibu sendiri, surat edaran tersebut apakah berpengaruh 

untuk penjualan Bright Gas. Apakah penting ada surat edaran tersebut 

bagi produk Bright Gas ini? 

Informan : Sebenarnya penting untuk kita sebagai penyalur Bright Gas cuma karena 

masih adanya subsidi 3kg, kita rasanya belum bisa mencapai penjualan 

yang melonjak atau penjualannya tidak terlalu banyak lah seperti itu. 

Penulis : Surat edaran ini memang membantu hanya saja belum maksimal 

membantunya karena (subsidi) 3kg masih dimana-mana, seperti itu Bu 

ya? 

Informan : Iya. 

Penulis : Kalau untuk produk Bright Gas sendiri apakah selama ini ada pemberitaan 

dari koran atau local atau mungkin TV mengenai produk Bright Gas? 

Informan : Belum ada. 

Penulis : Berarti belum ada liputan-liputan untuk produk Bright Gas seperti atau 

semacamnya? 

Informan : Belum. 

Penulis : Selama ini kan ada insiden-insiden mulai ledakan LPG yang saya ketahui 

ada di Tabanan, untuk insiden tersebut apakah mempengaruhi penjualan 

Bright Gas? Apakah konsumen 3kg mengetahui hal tersebut berpindah ke 

Bright Gas atau tidak ada pengaruh, Bu? 

Informan : Tidak ada pengaruhnya. 

Penulis : Tidak ada pengaruhnya. Mengapa ya bu? 

Informan : Mungkin karena masalahnya tersandung masalah harga, masalah 

penyediaan tabung, baru kan itu. Sudah familiar memakai yang 3kg 

begitu. 

Penulis : Kalau biasanya yang menjadi alasan konsumen berpindah dari LPG 3kg 

ke produk Bright Gas apa Bu selama ini yang diketahui PT. Omang? 
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Informan : Selama ini yang kita ketahui alasannya kenapa konsumen berpindah dari 

3kg, satu mungkin karena kemasannya baru dan kedua karena kita 

menjelaskan dengan adanya pengaman yang kuat. Kadang konsumen 

disitu agak tertarik untuk membeli tapi 5,5kg. 

Penulis : Tadi Ibu katakan ada keamanan Double Spinnel, apakah Double Spinnel 

memang berpengaruh Bu? Maksudnya apakah orang “Oh produk Bright 

Gas itu ternyata lebih aman, benar-benar 3kg, saya akan coba”, apakah 

seperti  itu Bu? 

Informan : Benar seperti itu. 

Penulis : Untuk saat ini yang saya ketahui adanya program Trade In tukar tabung 

Pertamina, dimana program tersebut dikeluarkan untuk menukarkan 

tabung LPG 3kg dengan tambahan Rp100.000 dapat mendapatkan produk 

Bright Gas. Apakah program Pertamina tersebut berpengaruh untuk 

prospek penjualan Bright Gas?  

Informan : Ada tapi perannya tidak banyak. 

Penulis : Jadi selama ini mungkin orang-orang masih lebih memilih untuk langsung 

membeli produk Bright Gas daripada menukar tabung 3kg mereka seperti 

itu? 

Informan : Iya. 

Penulis : Selanjutnya apa saja yang telah menjadi program Pertamina Bali dan 

Agen LPG non PSO untuk membantu publikasi produk Bright Gas? 

Informan : Contohnya seperti sosialisasi kita ke Banjar, program kedua kita 

menyarakan untuk PNS memakai tabung Bright Gas jadi kita ke koperasi-

koperasi PNS. 

Penulis : Maaf Bu, kalau boleh tahu maksud program sosialisasi ke Banjar seperti 

apa sistemnya? Apakah Pertamina bekerjasama dengan agen langsung 

menuju ke tempat Banjar yang dituju atau meminta ijin kepada kepala 

pemerintahan sebelum ke Banjar? 

Informan : Kita meminta ijin dulu ke Banjar dengan mengirimkan surat yang 

ditandatangani oleh Pertamina, jadi Pertamina yang mengantar kita ke 

sana untuk sosialisasi. Jadi Pertamina juga ikut tergabung dalam hal ini. 

Penulis : Untuk sampai saat ini apakah kegiatan-kegiatan publikasi seperti 

sosialisasi agen dan sosialisasi kepada PNS tersebut sudah maksimal 

untuk Pertamina untuk membantu meningkatkan penjualan atau menurut 

Ibu masih ada yang bisa dilakukan Pertamina lebih layak lagi untuk 

membantu? 

Informan : Selama ini kita juga lakukan seperti itu tapi belum maksimal sekali, 

kemungkinan kita masih mencari ide bagaimana untuk memaksimalkan 

lagi. 

Penulis : Jadi disini Pertamina itu mengajak agen untuk saling sharing ide begitu? 

Informan : Iya. 

Penulis : Kalau pelaksanaan program sosialisasi Banjar yang tadi Ibu katakan, 

apakah ada perbedaan volume penjualan Bright Gas dari PT. Omang 

Nuratni sendiri, Bu? 

Informan : Ada tapi tidak banyak. 
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Penulis : Saya disini berpaling ke pertanyaan penambahan channel Bright Gas. 

Apakah Pertamina saat ini memiliki program untuk penambahan channel 

seperti penambahan channel untuk pangkalan-pangkalan atau 

penambahan channel penjualan Bright Gas di warung-warung atau 

penambahan channel penjualan Bright Gas mungkin di Alfamart atau 

Indomaret? 

Informan : Ada, jadi Pertamina memang mengharuskan mitra kita pangkalan 3 km 

untuk menjual barang non PSO seperti Bright Gas. 

Penulis : Jadi Pertamina memang mengarahkan agen agar menyuplai 5,5kg kepada 

agen LPG 3kg, seperti itu Bu?  

Informan : Iya seperti itu. 

Penulis : Bagaimana program tersebut setelah berjalan? Apakah kurang lancar atau 

ada halangan di jalan mungkin dari agen 3kg sendiri merasa terpaksa 

untuk menjual Bright Gas atau bagaimana? 

Informan : Karena ini merupakan bantuan, kita sebagai agen 3kg, yang menerima itu 

dia mau. Cuma kita batasnya ada volumenya. 

Penulis : Jadi kerjasama ini saling menguntungkan antara agen LPG non PSO dan 

agen LPG 3kg seperti itu Bu ya? 

Informan : Iya. 

Penulis : Seberapa besar pengaruh program penambahan channel kepada 

pangkalan tersebut menurut Ibu? Apakah sangat berpengaruh sekali? 

Informan : Tidak sangat berpengaruh, lumayan pengaruhnya dan lumayan juga 

berpengaruh terhadap penjualannya. 

Penulis : Jadi karena masih ada channel seperti koperasi dan warung yang 

pangkalannya juga sangat membantu seperti itu, Bu? 

Informan : Iya. 

Penulis : Saya ingin menanyakan bagian produk Bright Gas. Kemasan tabung 

5,5kg merupakan kemasan baru bagi masyarakat, bagaimana menurut Ibu 

mengenai kemasan tabung baru ini apakah bagus atau mungkin kurang 

bagus? 

Informan : Menurut saya sudah bagus mas, karena ibu-ibu rumah tangga yang 

membeli gampang untuk dibawa dibandingkan 12kg sendiri. 

Penulis : Dibandingkan yang 5kg sendiri, masih lebih mudah yang 3kg, Bu? 

Informan : Iya 3kg lebih mudah dibawa dan harganya lebih murah karena bersubsidi. 

Penulis : Untuk rotasi Pertamina sendiri yang saya ketahui selama ini ada 

perpindahan sumber daya manusia Pertamina, misalnya dalam posisi 

sales representative yang bekerja sebagai pendobrak strategi baru untuk 

Bright Gas atau pun jadi Kepala Cabang. Bagaimana tanggapan Ibu 

mengenai Sales Representative atau Kepala Cabang atau sumber daya 

manusia di Pertamina saat ini yang bekerja dengan PT. Omang? 

Informan : Bagus. Dengan adanya rotasi mungkin kita akan ada ide-ide baru lagi 

setiap pergantian SDM. 

Penulis : Kalau ide baru tersebut apakah memang muncul dari pusat atau muncul 

dari sumber daya manusia yang telah dirotasi, maksudnya dari Sales 
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Representative yang baru atau memang ide yang pernah berjalan 

kemudian dilanjutkan kembali? 

Informan : Ada ide yang sudah berjalan, ada ide yang baru dengan rotasi SDM. 

Penulis : Untuk ide sosialisasi kebanyakan apakah didobrakan dari sumber daya 

manusia yang baru maksudnya dari rotasi yang baru atau memang dari 

program pusat? 

Informan : Kalau sosialisasi baru program dari SDM yang baru. 

Penulis : Berarti dapat saya katakan kalau SDM yang baru memang berpengaruh 

dalam peningkatan volume penjualan? 

Informan : Iya sangat berpengaruh, dapat dikatakan peka. Selalu memantau 

penjualan, selalu memantau peningkatan agen jadi sangat bagus. 

Penulis : Apakah pernah ada kesan negative dalam rotasi pekerja dalam Pertamina, 

semisal ternyata rotasi baru tidak membantu sama sekali dalam 

peningkatan volume penjualan Bright Gas? 

Informan : Kembali lagi setiap SDM punya kelebihan punya kekurangan. Ada SDM 

baru yang punya kelebihan, ada juga SDM lama yang punya kelebihan 

jadi kita hanya melihat pengaruhnya terhadap penjualan. 

Penulis : Apakah pernah ada program Pertamina dalam mengajak agen untuk 

training bersama tentang memasarkan produk Bright Gas kepada 

masyarakat? Kalau boleh tau programnya seperti apa, Bu? 

Informan : Ada, seperti Sales Training yang kemarin diadakan di Surabaya itu 

sebenarnya program untuk non PSO. 

Penulis : Untuk agen 3kg sendiri apakah tidak ada program semacam itu? 

Informan : Untuk program agen 3kg sendiri tidak ada program seperti itu, program 

hanya difokuskan pada non PSO. 

Penulis : Pertanyaan terakhir, seberapa besar pengaruh rotasi pekerja dan program 

training tersebut bagi produk Bright Gas sendiri menurut Ibu? 

Informan : Pengaruhnya ada Mas Adi, cuma tidak signifikan. 

Penulis : Topik terakhir saya mengenai channel ditribusi produk. Untuk proses 

penyuplaian produk Bright Gas sendiri dari PT. Omang bagaimana, Bu? 

Informan : Kita menebus ke SNI untuk Bright Gas 5,5kg. Setelah dari SNI, masuk 

kemudian kita edar ke warung-warung dan pangkalan mitra 3kg. 

Penulis : Sepengetahuan saya, PT. Omang merupakan PT yang berjalan di Kota 

Jembrana, apakah dengan posisi penyuplaian Bright Gas di Denpasar 

membuat PT. Omang sedikit kesusahan atau apakah hal tersebut tidak 

berpengaruh? 

Informan : Tidak berpengaruh pada penjualan. 

Penulis : Mengapa tidak berpengaruh, Bu? 

Informan : Karena kita sebagai agen untuk non PSO masih bisa berjualan kemana 

saja, kita tidak ada batasnya karena Non PSO. 

Penulis : Untuk ekspektasi produk Bright Gas ke depannya Bu, saat ini PT. Omang 

telah menjual produk Bright Gas setahun lebih, ekspetasi produk Bright 

Gas ke depannya apakah berjalan positif atau akan ada penolakan-

penolakan lagi dari konsumen sehingga konsumen akan tetap 

menggunakan 3kg? 
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Informan : Sepertinya akan berjalan positif tapi dengan catatan kalau pemerintah 

mencabut subsidi 3kg sebab kalau tidak akan berjalan seperti ini karena 

masyarakat masih cenderung memakai LPG 3kg. 
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Transkrip wawancara lanjutan dengan informan utama 

Informan : PT. Liqtro Sanur Bali (Bu Dewi) 

Jabatan : Sales sekaligus Operasional 

 

Penulis : Halo selamat sore ibu 

Informan : Halo iya sore, saya baru datang dari intmart iya gimana? 

Penulis : Mohon maaf menggunggu bu, saya ada beberapa pertanyaan anu bu. 

Informan : Pertanyaan gimana? 

Penulis : Anu bu, untuk tugas akhir saya ini saya ingin mencari persepsi Agen LPG. 

Informan : Gini- gini saya saya yang hubungi ini ya, saya sadang di dalam ruanga 

kurang bagus sinyal, saya akan telpon dari telpon kantor. 

Penulis : Oh baik bu, mohon maaf merepotkan. 

Informan : Saya tutup duluya. 

Penulis : Baik bu. 

Informan : Soalnya kurang bagus sinyal kayaknya. 

Penulis : Baik bu. 

Informan : Halo, tadi menggema sekarang udah bagus pak. 

Penulis : Sudah bu. 

Informan : Ooo, iya gimana pak? 

Penulis : Anu bu, jadi saya mencari persepsi agen LPG non PSO untuk produk 

Bight gas bu. 

Informan : Heem... 

Penulis  : Jadi untuk yang pertama saya mungkin mau bertanya, kalau menurut Bu 

Dewi sendiri, segmen utamanya produk Brighat Gas itu apa saja bu ya? 

Informan : Maksudnya apa? 

Penulis : Segmen utama, konsuemen utama produk Bright Gas itu? 

Informan : First, segmennya ini yang yang langsung ke user atau ke pangkalan? 

Penulis : End usernya bu. 

Informan : User itu rata-rata rumah makan, hotel,... 

Penulis : Oh Hotel juga menggunakan Bright Gas bu ya? 

Informan : Iya, hotel, karena segmennya kita hotel itu, spa pake juga,  

Penulis : Oh bengitu bu. 

Informan : Iya, rumah makan, hotel, spa dan langsung rumah tangga. 

Penulis : Kalau.... 

Informan : Ini yang Bright Gas 12 ya atau semua tipe ya? 

Penulis : Ini yang 5,5 bu. 

Informan : Ow ini yang 5,5kg, sorry yang 5,5. Rumah makan ada, rumah makan itu 

kann yang warung itu ya, catring ya rumah... rumah tangga. 

Penulis : Ow baik bu.. 

Informan : Iya. 

Penulis : Catring terus habis itu lupa loh.. Hotel-hotel sih ada biasanya dia di pake 

dipajang di depan. Yang Bright Gas itu lo apasih namanya itu lo yang 

pokonya di depan. 
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Informan : Ow iya iya saya mengerti maksud ibu. 

Penulis : Ya kalo dia mau apa sarapan pagi, atau brakefast, atau malam hari udah 

mulai biasa pake 5,5kg. 

Informan : Anu bu, kalau menurut ibu Dewi sendiri nama Bright Gas itu apakah 

sudah mulai dikenal di Bali atau masih belum? 

Penulis : Aaa, sepengetahuan saya, karena lingkungan kota dDenpasar, yang cerita 

kota denpasar sepertinya mulai di kenal. 

Informan : Hmm... 

Penulis : Tetapi, kalau yang mungkin kabupaten mungkin mereka kadang masih 

ada yang awam, Kok ada tabung begini ya pasti gitu pertanyaannya. 

Informan : Ohh gitu bu, 

Penulis : Sepertinya iya. Tapi kalo di kodya Denpasarkan ada itu daerah- daerah 

modernkan ya tapi kalau mungkin berada di desa ya karena pengalaman 

sering ada tamu, apa ihh ni kok lucu ini ada 5,5kg ini ada tabung begini 

gitu tuh. Berarti masih belum-belum gini dia untuk ke desa desanya belum 

mungkin ya pak. 

Informan : Menurut bu Dewi sendiri kan sekarang Pertamina itu lagi mencoba 

memerangi ketidak tepatan sasaran subsidi, nah kalo menurut bu Dewi 

sendiri peluangnnya Bright Gas 5,5kg untuk menarik konsumen LPG 

3kG itu bagaimana bu, apakah besar, kecil? 

Penulis : Selama dikasi pemahaman sebenarnya dia bisa menarik segmen. 

Informan : Jadi bisa bu ya? 

Penulis : Uya bisa sama tapi ya gitu kita. Selama dia ada subsidi mungkin kita harus 

lebih banyak sosialisasi. 

Informan : Hemm begitu. 

Penulis : Tapi kalau dia subsidi sudah tidak ada otomatis orang pasti milih ke 5,5kg 

lah pak, karena kan dengan 3kg subsidinya tidak adakan sekitar 30.000 

ribu lah 32.000, 5,5kg sekitar 65.000 kan lebih, mereka mungkin lebih ke 

5,5kg. 

Penulis : Heem....  

Informan : Tapikan kalau yang menengah ke atas sih pada udah lebih banyak ke yang 

ini ke 5,5kg. 

Penulis : 5,5kg udah mulai banyak bu ya? 

Informan : Iya orang nukar -nukar  itu sudah mulai, kita optimis kok iya. 

Penulis : Kalau begini bu untuk di Bali sendiri ada ga sih bentuk bentuk peraturan 

pemerintah yang membantu Bright Gas 5,5kg ini untuk beredar? 

Informan : Ada sebenarnya, peratutan Pemerintah yang terbaru itu kan sebenarnya 

3kg diperuntunkan untuk masyarakat miskin, nah seharusnya mereka 

yang sudah sadar. Katakan sadar lah seharusnya sudah pakai 5,5kg pak, 

pegawai negeri, pegawai swasta menengah keatas gitu seharusnya sudah 

5,5kg kalau dengan peraturan itu ya sudah seharusnya kan ada peraturan 

yang terbaru itu tapi  apa ya saya lupa. 

Penulis : Jadi sebenarnya sudah ada namun belum maksimal mungkin 

pelaksanannya. 

Informan : Iya kadangkan kita sosialisasi juga keliling- keliling 
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Penulis : Iya bu.... 

 

Informan : Tapi itu lagi kesadaran masyarakatnya harus di tingkatkan sangat perlu 

kesadaran masyarakatnya. Tapi tingkat respon setiap kita sosialisasi 

bagus. Respon kita setiap sosialisasi ada kadang ibu- ibu mau menukar 

langsung. 

Penulis : Oh, jadi untuk program Trade-In itu memang berpengaruh ya setelah 

dijelaskan? 

Informan : Iya berpengaruh, iya pengaruh.... pengaruh.... Mereka langsung karena 

pada masih, kadang mereka belum mengerti mungkin apa ya trade itu 

bagaimana ya, begitu disosialisasikan mereka langsung mengerti dan 

pada berminat ikut Trade-In. 

Penulis : Kalau berbicara tentang Trade-In bu, kalau untuk di end customer sendiri 

apa saja sih biasanya masalah- masalah mereka untuk switching produk 

dari 3kg ke 5,5kg bu? 

Informan : Biasanya mereka punya tabung satu, tambah uangnyakan lumayan 

banyak, kalu dia punya tabung dua di mikir lah kalau sekarang dia trade 

2 berarti dia tidak ada cadangan gitu loh permasalahan nya dia. 

Penulis : Maaf bu, kalau untuk kualitas produk, tentang keamanan, double spindle, 

apakah bepengaruh bagi mereka, maksudnya sebagai konsumen? 

Informan : Berpengaruh pak, karena ibu-ibu kan tanya jawab, tapi kita bilang dobule 

spindle, tapi mereka saya kurang tau yang pakai 5,5kg mereka bilang dia 

merasakan memakai gasnya lebih lama. Karen mungkin ini dibilang 

double spindle jadi lebih sip. Jadikan bisasnya ketika kita mendengar kata 

sip mereka kan jadi merasa imangenya oh ini lebih aman. Jadi tertanam 

rasa itu dia waktu pakainya gitu, berpengaruh juga. 

Penulis : Ohh iya bu, 

Informan : Iya. Kalau dibilangin ini bagus dobule spindle imange apa ya pemikiran 

dia, “wah ini aman“, jadikan kalau ibu-ibu yang selama ini merasa takut 

kurangnya nyaman itu merasa “oh ini aman“, nah itu pemikiranyaa itu dia 

mempengaruhi juga. 

Penulis : Kalau untuk selanjtnya bu, mengenai pemberitaan di media, ada gak sih 

bu selama ini pemberitaan media entah itu positif atau negatif mengenai 

produk Bright Gas di daerah provinsi Bali? 

Informan : Ehh, kalau di media sih ada. Tanggapan mereka sih positif ya, tapi saya 

belum pernah melihat, jujur belum pernah menonton tanggapan langsung 

yang ada di layar tv tentang pemakaian produk itu belum. 

Penulis : Hem iya bu... 

Informan : Biasanyakan sosialisasi ya, kalau di tv iklan sudah, tapi yang dimaksud 

ini kann tanggapan costumer ya.? 

Penulis : Iya buu... 

Informan : Saya jujur ini belum pernah melihat tanggapan langsung costumer untuk 

di media sosialnya, kalu di secara kita sosialisasi promo melalui 

pangkalan atau  apa rata-rata sih responya bagus pak. 
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Penulis : Ohh... Memang berarti ada peliputan wartawan juga ya bu ya untuk 

produk Bright Gas itu? 

Informan : Ada itu kan kita pernah ada apa itu dipublikasikan ke ini.. iya ada pernah 

di publikasikan pak. 

Penulis : Iya  bu... Kalau untuk kebalikannya bu misalnya anu, ada berita negatif 

mengenai LPG 3kg misalnya, tabung meledak atau apa, apakah itu 

menurut bu Dewi sendiri berpengaruh kerhadap volume penjualan Bright 

Gas? 

Informan : Kalau masalah 3kg meledak pengaruh ke Bright Gas sih, saya belum ada 

melihat ini, atau kesananya. Karena selama ini tabung LPG 3kg 

meledakkan bukan karena tabungnya yang meledak, kan karena 

kebocoran dari regulator dan selang. Tapi kalau sering disosialisasikan di 

Bali ke desa-desa itu ya kemungkinan sih pasti mengena ya, karenak 

kalau kedesa-desa kan masih belum tersentuh sepertinya ya. Di kota saja 

kita mengundang yang bajar-banjar saja mereka baru tau kadang ada yang 

5,5kg ya. Kalau kita sosialisasikan di ibu ibu yang di notabene kota hotel, 

baru tau kal ada produk yang 5,5 kg. 

Penulis : Ohh iya buu... Kalau untuk progaram Pertamina sendiri, proggram 

pemasarannya selain yang tadi dikatakan sebagai sesialisasi banjar ada 

lagi kah sosialisasi yang membantu agen LPG non PSO dalam 

memanasarkan produk bright gasnya bu? 

Informan : Itu mereka mengiklankan di tv itu. Pertamina sudah gini kok,.. maerak 

ada ulang tahun apa gitu ya di desa tau banjar membuka stand LPG 5,5kg 

gitu. 

Penulis : Kalau menurut bu Dewi apakah yang dilakukan Pertamina sudah 

maksimal ataukah masih ada hal yang bisa dilakukan Pertamina? 

Informan : Ya gini pak, harus lebih banyak lagi kegiatan promosinya, maksudnya 

dalam artian continue tidak terputus. Paling gitu saja. 

Penulis : Kalau untuk penambahan channel bu, ada ga peranan Pertamina dalam 

membantu  agen LPG non PSO untuk menambah channel penjualan? 

Informan : Untuk apanya ? 

Penulis : Untuk Bright Gasnya, penambahan channel penjualan. Pernah ga 

Pertamina membantu agen LPG non PSO dalam menambah channel 

penjualan. 

Informan : Sepertinya itu kan buka layanan, nanti agen yang ngirim. 

Penulis : Oh begitu... 

Informan : Ada layanan apa ya nanti masuk ke call centernya kan nanti ada agen yang 

masuk ditunjuk untuk langsung kirim. 

Penulis : Kalau untuk channel penjualan seperti koperasi pemrintahan apakah 

sudah dijangkau untuk Bright Gasnya sendiri? 

Informan : Koperasi itu kadang masih sulit masuk, karena tidak semua koperasi mau. 

Karena koperasi itukan rata-rata dia di barang kurang ya dia lebih ke 

uang. 

Penulis : Kalau untuk sumber daya manusia bu, pernah ga sih ada program dari 

Pertamina untuk mengajak training  atau up skilling untuk agen LPG non 
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PSO sendiri dalam produk non PSO maksudnya bisa di 50kg atau 

5,5kgmungkin 12kg itu dipanggil untuk di trainning, pernah ada program 

seperti itu?  

Informan : Kalau up skilling itu kan pernah dilakukan di surabaya. Iya itu termasuk 

pelatihan kan, bagaimana mengenakan produk setiap sosialisasi di banjar-

banjar kita kann diajarkan 

Penulis : Menurut ibu berpengaruh tidak program -program trainning diberikan 

untuk agen-agen? 

Informan : Berpengaruh sih, paling tidak agenkan bisa, apa namanya bisa punya 

pengetahuankan pak. Berpengaruh itu ke masyarakat langsung. Jadi 

sangat membantu menyampaikan atau sebagai marketing-nya sangat 

membantu. 

Penulis : Oh iya iya bu. Berarti untuk ini sekarang bu, berdasarkan informasi yang 

saya dapat memang dari Pertamina sendiri terjadi rotasi pekerja mungkin 

itu ditingkatan maketing yang tinggi. Kalau menurut ibu sendiri sebagia 

agen LPG tanggpannya bagaimana. Apakah berpengaruh bagi agen LPG? 

Informan : Kalau harga itu tidakkan sudah kebijakan pemerintag dan Pertamina. Tapi 

kalau dengan ada SR yang baru kita langsung tetap bisa beradaptasi 

karena kan sudah menguasai dan ada program-program seperti itu. 

Penulis : Untuk hubungan agen LPG non PSO dengan SDM di Pertamina sekarang 

bagaimana apakah sering ada rapat ataukah gathering atau diskusi seperti 

itu? 

Informan : Kalau sekarang dari pertamina sih sudah ada banyak diskusi petemuan, 

mengenai hambatan atau kesulitan dalam berjualan sih sudah ada pak. 

Sudah di jemabtani 

Penulis : Berarti sudah ada ya bu? 

Informan : Sudah mulai, kesulitan kita ini apa terus kita dibantu dengan sosialisasi 

ini kan kita sudah dibantu marketing kita pak. 

Penulis : Berarti saat ini bu Dewi bilang kalau kualitas SDM di Pertamina lagi 

sedang bagus bagusnya bu ya? 

Informan : Iya bagus, inovatif lah. Bagaimanapun juga ikut memikirkan lah. 

Biasanya agen adem jadi bersemangat. 

Penulis : Hahahah... Iya bu saya mengerti maksudnya. Mungkin yang terakhir di 

daerah operasional, kalau prosesnya sendiri proses penyuplaian dari agen 

PT. Liqtro-nya bagaimana bu ya? Apakah dari Depot langsung end 

costumer mungkin ada tahapan sebelumnya? 

Informan : Maksudnya gimana ya? 

Penulis : Maksudnya proses penyumplayan dari agen liqtronya bagaimana bu ya, 

apakah dari Depot langsung end costumer mungkin ada tahapan 

sebelumnya? 

Informan : Kita ambilnya dari SPPBE ke agen, dari agen kita langsung ke user ada 

langsung ke sub agen juga ada. 

Penulis : kalau untuk pengisisannya sendiri bu pernah ga dari Pertamina dan agen 

ada permasalahan pengisian, cotohnya keterlambatan atau hal lain? 
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Informan : Sejauh ini masih dalma posisi bagus walapun mungkinkadang karena 

faktor cuaca di manggis. Tapi masib bisa diantisipasi. Sejauh ini non 

PSOnya tidak pernah langka stok, kita soalya di agenpun punya 

perhitungan stok 3 hari jadi 1 hari goya masih ada 2-3 stok gitu. 

Penulis : Kalau untuk plan pengisian  produk non PSO atau Bright Gas itu hanya 

ada di kota Denpasar dan agen mendistibusikan sampai diluar kota 

Denpasar Badung, Tabanan, Gianyar, perlu tidak posisi plan itu tidak 

hanya di kota Denpasar untuk membantu pendistribusian yang lebih 

hemat? 

Informan : Kalau saya ini jujur saja wilayahnya tidak sampai keluar jadi perlu 

tidaknya saya kurang tau. Tapi mungkin perlu ya kalau di luar daerah. 

Jika radiusnya jauh sampai 60km itu kan mungkin mempengaruhi. 

Penulis : Pertanyaan terakhir saya bu, sejak pertama kali PT Liqtro diberkan 

wewenang dalam menjual produk Bright Gas 5,5kg ekspektasi awalnya 

PT. Liqtro itu bagaimana? Apakah produk Bright Gas ini mungkin mulai 

punya masa depan ataukah mungkin belum bisa karena ada subsidi atau 

alasan lainnya seperti itu bu? 

Informan  : Awal itu pertama kali dikasi 5,5kg diluncurkan ekspektasi PT. Liqtro ini 

akan berhasil, waktu itu bepandangan kalau nanti hilang subsidinya ini 

ini lah yang benar untuk mengatasi perpindaha dari 12kg ke 3kg pak, jadi 

kan kadang orang tabung 12kg mereka harus ngeluari uang sebanyak 

140.000rb. Nah kalau yang kos-kosan lah misal hanya punya uang 

65.000rb jadi kita optimis aja karena itu kan ada segmen pasar 

menyendiri. Iya karena memang perlu ada apa sih bahasanya. Kalau yang 

12kg itu kann berat untuk orang kos, dan habisnya lama dan kalau 5,5kg 

lebih parktis, uang saku tidak habis banyak nah jadi kami optimis saja 

paling tidak ada yang pertengahan bulan jagihnya tidak cukup bisa beralih 

ke 5,5kg pak. 

Penulis : Oh begitu bu, saya termaksih banyak bu untuk waktunya mungkin 

peetanyaan saya cukup . 

Informan : Semoga kedepannya lebih baik, harus pelan pelan menyimaknya. 

Penulis : Saya mohon maaf juga bu, mungkin nanti untuk transkrip saya kasi liat 

dari Pertamina. 

Informan : Sama sama pak, maaf ga bisa dateng kesini... 

Penulis : Mungkin saya mau minta tolong lagi bu, untuk minta dokumentasi dengan 

bu dewi nantikapan kapan. 

Informan : Senin saya sudah ada di sini senin ya nanti kontak aja 

Penulis : Baik, terimakasih banyak bu. 
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Transkrip wawancara lanjutan dengan informan utama 

Informan : PT. Gedong Primanthara (Bu Agung) 

Jabatan :  

 

Penulis : Kalau menurut Bu Agung sendiri itu segmentasi dari produk Bright gas 

ini apa (maksudnya konsumen siapa saja)? 

Informan : Konsumen produk bright gas itu menurut saya adalah konsumen yang 

menengah ke atas, di luar masyarakat miskin ya.. yang kurang mampu.  

Penulis : Kalau PT. Gedong sendiri itu memang kerumah tangga penyalurannya 

atau ada tempat lain? 

Informan : Kalau PT. Gedong sih, saya dibantu sama pangkalan-pangkalan agen LPG 

3 kg, nanti dia dah yang membantu untuk menjualkan jikala dia tau kalau 

rumah tangga sama UKM yang peruntukannya 3kg yang mana, bright gas 

yang mana. Itu sudah kita jelaskan semua. Jika dia tidak bisa memberikan 

LPG 3kg nya biar dialihkan ke bright gas. 

Penulis : Kalau menurut Bu Gung, apakah nama Bright Gas telah mulai dikenal 

oleh masyarakat Bali? 

Informan : Kalau sekarang ini sudah mulai dikenal. Kalau awal-awal tahun kemarin 

memang sih agak susah 

Penulis : Mohon maaf Bu Gung, PT. Gedong diberikan wewenang untuk menjual 

Bright Gas sejak kapan nggih? 

Informan : PT. Gedong kalau menjual Bright Gas, dari baru adanya Bright Gas sudah 

diberikan (Bulan: Juli 2016) 

Penulis : Kalau menurut Bu Gung sendiri gimana peluang Bright Gas untuk 

mengambil konsumen LPG 3kg? (adanya ketidaktepatan sasaran dalam 

penyaluran subsidi dan non subsidi) 

Informan : Bright gas memang sebenarnya sih untuk mengurangi yang tidak tepat 

sasaran. Bright Gas itu harusnya diberikan ke konsumen yang pendapatan 

mereka masih menengah ke atas. Mereka kan harusnya menggunakan 

Bright Gas atau pun LPG yang non PSO. Nah.. kalau sekarang memang 

sih kayaknya masih belum tepat sasaran. Cuman, semasih adanya LPG 

3kg masih belum bisa kita terapkan maksimal tentang Bright Gas ini. Jadi 

peluangnya masih kecil. 

Penulis : Kalau di Bali ada tidak peraturan pemerintah yang membantu agen LPG 

non PSO atau pertamina dalam memasarkan produk Bright Gas? 

Informan : Kemarin itu ada peraturannya yang dikeluarkan cuman saya lupa 

suratnya, yang menyatakan kalau seandainya Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

itu tidak boleh menggunakan LPG 3Kg dan disarankan menggunakan 

Bright Gas. 

Penulis : Tapi ada tidak pengaruhnya Bu Gung? 

Informan : Kalau sekarang ini masih belum. Belum maksimallah. Memang ada yang 

beralih cuman belum maksimal. 
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Penulis : Kalau di Bali pernah tidak ada berita wartawan, entah itu postif atau 

negatif mengenai produk Bright Gas yang pernah muncul? 

Informan :  Kalau saya sih, belum pernah dengar. 

Penulis : Kalau saya balik nih pertanyaannya, misalnya ada kecelakaan LPG 3kg 

kan banyak beritanya, itu ada tidak pengaruhnya untuk produk Bright 

Gas. Misalnya di Kota Tabanan ada peristiwa. Apakah masyarakat 

Tabanan bisa tiba-tiba beralih ke Bright Gas gara-gara berita kecelakaan 

tersebut? 

Informan : Tapi kayaknya sih masih belum ada. Memang sih pernah saya dengar 

(berita kecelakaan tentang gas 3kg) cuman tidak terlalu berpengaruh. 

Tetap mereka menggunakan (gas 3kg). Karena harga juga jauh gitu lo... 

lebih murah yang LPG 3kg. 

Penulis : Selama PT. Gedong mencoba memasarkan produk, apa saja 

permasalahan-permasalahan konsumen-konsumen untuk ke Bright Gas 

(produk yang ditawarkan untuk beralih ke Bright Gas) 

Informan : Kalau kita disini, kalau yang biasanya ada yang kesini itu.. dia pinginnya 

memang sudah memakai (kadang-kadang sudah memakai LPG) dan dia 

menanyakan kalau ini gimana... kalau saya pakai Bright Gas gimana.. 

Ya.. saya kasi infonya kan kalau Bright Gas itu kan double spindle, lebih 

aman, ya.. untuk kebocoran-kebocoran itu mungkin lebih amanlah 

pokoknya. 

Penulis : Ada gak pengaruhnya kemasan tabung Brigh Gas itu kan unik yang  

5.5kg, ada gak pengaruhnya untuk pindah ke Bright Gas? 

Informan : Ada juga yang ingin pindah ke 5.5kg bahkan ada yang minta dari 12kg 

pun memang sih berminat mereka untuk membeli yang 5.5 kg atau 

menukar. Cuma kan.. kita memang tetap sarankan kalau memang begitu 

dia harus membeli tabung 5.5kg. kecuali... ada juga sih yang mau beralih 

dari 3 kg ke 5.5 kg, ya cuma belum maksimal. 

Penulis : Mohon maaf Bu Gung, Pertamina memiliki program Trade-In. Apakah 

program tersebut membatu untuk    meningkatkan penjualan Bright Gas 

di PT. Gedong? 

Informan : Ya membantu sih.. Bagi mereka yang memang sudah kita himbau kalau 

memang mereka punya tabung 3kg bisa di Trade-In. Ya ada sih yang mau 

beralih, tapi memang masih sedikit. 

Penulis : Berapa lama program Trade-In ini sudah berjalan? 

Informan : Program Trade-In sudah berjalan selama 1 tahun dari awal adanya Bright 

Gas. 

Penulis : Kalau untuk program pemasaran Pertamina. Apa saja bentuk-bentuk 

pemasaran program pertamina untuk membantu agen LPG non PSO? 

Informan : Yang sudah di terapkan kemarin itu, sosialisasi ke banjar-banjar. Sudah 

sempat itu dijalankan. 

Penulis : Ada tidak pengaruhnya untuk penjualana maksudnya untuk peningkatan 

penjualan? 

Informan : Ya ada. Secara keseluruhan kan kemarin itu memang sudah ada kenaikan. 
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Penulis : Kalau untuk program-program lainnya, apakah menurut PT Gedong 

sosialisainya sudah maksimal atau ada masih yang bisa dilakukan 

Pertamina untuk membantu agen LPG Non PSO meningkatkan penjualan 

produk Bright Gas? 

Informan : Kalau kemarin itu sih, memang belum maksimal sosialisasinya. Ada 

mungkin yang belum, ada mungkin yang belum tersentuh juga kan baru 

di banjar-banjar, belum seluruhnya sih di Bali. 

Penulis : Ada gak misalnya bentuk lain dari.. maksudnya bukan cuma sosialisasi 

saja atau mungkin Pertamina ada yang lain (mengacu pada strategi 

pemasaran) 

Informan: Kayak kemarin itu, Kita.. Pertamina sih hari Kartini promo sudah 

dilakukan. 

Penulis : Kalau misalnya untuk reklame-reklame besar. Apakah perlu tidak 

(memasarkan) produk Bright Gas? 

Informan : Ya perlu sih kayaknya. 

Penulis : Kalau sepengetahuan saya di Pertamina ada rotasi pekerja (biasanya di 

jabatan-jabatan tinggi). Menurut Bu Agung sendiri, ada tidak 

pengaruhnya rotasi-rotasi pekerja di Pertamina untuk agen LPG itu 

sendiri? 

Informan : Kalau setiap SR kan beda-beda, tapi kan pada intinya mereka sih tetap 

memacu untuk agennya biar lebih apa ya.. terhadap penjualan. Pastilah 

mereka ingin yang lebih baik. Untuk PT. Gedong sendiri ada sih 

pengaruhnya. 

Penulis : Kalau untuk hubungan SDM Pertamina dengan agen LPG apakah 

(hubungannya) baik-baik saja atau masih sering tidak (kumpul-kumpul) 

dalam acara rapat? 

Informan : Ya.. kalau sekarang ini sih lebih sering sih ya... untuk rapat, untuk 

pertemuan, walaupun dalam pertemuan di WA (What’s App) diharapkan 

lebih sering. 

Penulis : Kalau Untuk program sendiri, Ada tidak (pernah) program dari Pertamina 

untuk membantu agen LPG Non PSO untuk pelatihan (misalnya pelatihan 

penjualan, pelatihan cara  penyupalaian, pelatihan distribusi) 

Informan : Ooo... Iya ada, kemarin itu kita kan dikirim ke Surabaya untuk pelatihan 

Up Skilling apa namanya kemarin.  

Penulis : Ada tidak pengaruh program tersebut untuk penjualan Bright Gas sendiri? 

Informan : Ya.. Kita sih di sini tetap berusaha menerapkan apa yang sudah diajarkan, 

apa yang sudah diinformasikan, ya... itu ada sih pengaruhnya. 

Penulis : Kalau untuk operasional sendiri, apakah dari PT. Gedong sendiri 

bagaimana sistem penyupaliannya? 

Informan : Kalau kita disini, suplai kan dari outlet sendiri kan kita sudah penjualan. 

Terus saya bantu juga kebetulan PT. Gedong ada juga agen-agen PSO, 

nah... kita bantu lewat agen PSO juga, pangkalan-pangkalannya kita 

suplai juga. 

Penulis : Maksud saya, apakah PT. Gedong ke Depot habis itu langsung end 

customer 
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Informan : PT. Gedong, pengambilan di SPBE habis itu kita bawa ke gudang nah 

baru kita sebarkan ke konsumen atau pengesub (sub-sub) ada itu ke 

pangkala-pangkalan 

Penulis : Mohon maaf ni Bu Gung, Sepengetahuan saya kan penyuplaian LPG 

Bright gas itu kan cuma ada di Kota Denpasar tempat pengisiannya ada 

2, di Gatsu dan di Sanggaran. Apakah 2 posisi itu bermasalah untuk PT. 

Gedong mungkin untuk pengiriman ke luar daerah? 

Informan : Kalau kita kebetulan PT. Gedong pengisiannya di Sanggaran. Tidak ada 

masalah. 

Penulis : Mohon maaf Bu Gung, Kalau posisi Plan, mungkin kalau ada Plan di luar 

daerah selain Denpasar, mungkin penting atau tidak Bu Agung? (harus 

atau tidak ada Plan di luar Denpasar?) 

Informan : Kalo sekarang sih tergantung, kebetulan PT. Gedong posisinya di 

Denpasar. Ya... kalo saya sih perlunya cuma 1. Nanti kalau ke depannya 

memang kalau saya ada pemasarannya lebih banyak ke luar wilayah, 

misalnya ya... Tabanan. Ya... Saya kan berharap juga Plannya di Tabanan 

juga. Supaya lebih dekat. 

Penulis : Menurut Bu Agung sendiri secara personal bagaimana produk Bright Gas 

kedepannya? Apakah mungkin Bright Gas ini mungkin seperti produk-

produk Pertamina lainnya. Apakah Bu Agung pernah mendengar Gas 

Emas 6Kg? Apakah produk Bright Gas lebih baik ke denpannya, mungkin 

lebih di terima masyarakat. 

Informan : Untuk ke depannya, semasih ada LPG 3 kg, saya sih belum bisa bilang 

dia nanti lebih bagus. Tapi kalau seandainya, LPG 3kg itu seperti yang 

disebutkan (pernah sih ada wacana-wacana) saya dengar kalau memang 

akan di kurangi atau bagaimana, kemungkinan disana mungkin lebih bisa 

menjual Bright Gas. Terkait subsidi pasti masihlah kalau sekarang ini 

subsidinya, ya... masih banyak sih orang pasti menggunakan subsidi. 

Penulis : Mohon maaf Bu Agung, kan Bright Gas itu ada kanibalisme. Kan LPG 

3kg dan Bright Gas 5.5 itu termasuk sesama produk pertamina jadi kan 

itu kanibalisme antara 2 produk. Maksudnya saling serang. Selama ini 

kan dengan yang 3 kg. Tapi dengan yang 12kg apakah Bright Gas 

memiliki masalah juga?  

Informan : Tidak sih, 

Penulis : Atau memang beda konsumen nggih? 

Informan : Gini terkait dengan konsumen, itu dah yang saya bilang kemarin itu kan 

ada yang berminat 5.5 kg karena bentuk tabungnya ada juga yang masih 

tetap menggunaka 12 kg. (lebih banyak masalah berada di 3kg) 
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Transkrip wawancara lanjutan dengan informan utama 

Informan : PT. Dwipa Nusa Gas (Bu Harini) 

Jabatan :  

 

 

Penulis : Permisi bu. 

Informan : Ini kemarin yang ikut ke banjar-banjar itu ya? 

Penulis : Nggih bu, tiang ke beberapa banjar aja nike. Dwipa Nusa Gas yang ke… 

Informan : Itu yang ke Nusa Dua, nggak ikut kamu, 

Penulis : Ohh iya bu, tapi tiang liat foto-fotonya di Pertamina. 

Informan : Iya-iya. 

Penulis : Anu bu, tiang dalam rangka tugas akhir nike, tiang mau cari data untuk 

keperluan skripsi, mengenai persepsi agen LPG-Non PSO mengenai 

produk Bright Gas. 

Informan : Sama ibu Jero nya ya? 

Penulis : Ohh boleh bu, tiang bebas aja. 

Informan : Nggih silahkan. 

Penulis : Tapi tiang disuruh oleh Pertamina untuk ke Bu Harini. Tapi tetap terserah 

ibu sih tiang ngga apa-apa. 

Informan : Pakai kuesioner? 

Penulis : Ngga bu, tiang langsung tanya. Tanya jawab bu 

Informan : Iya deh, ngga apa 

Penulis : Baik bu. 

Informan : Nggih silahkan, apa nike? 

Penulis : Niki tiang mau tanya, menurut ibu konsumennya produk Bright Gas apa 

aja nggih? 

Informan : Kita kebanyakan ngirimnya ke sub-agen sebanyak mungkin. Karena kita 

kalau jualan 3kg, kita paketing sama yang non PSO. Seperti 5.5kg dan 

12kg. 

Penulis : Kalau menurut ibu nike apakah Bright Gas niki sudah mulai dikenal di 

Bali? Untuk penjualan Bright Gas dari Pertamina kan sudah dari 2016. 

Apa menurut ibu sudah mulai dikenal ngga nike? Di Masyarakat. 

Informan : Kalau…. kalau… Sekitar 3 bulan kebelakang ya, sudah mulai dikenal. 

Karena sub agen kami banyak yang ngambil, ada yang sampai 1 kali 

ngambil itu 70 tabung. Berarti kan sudah mulai dikenal 

Penulis : Untuk selanjutnya bu, ada ngga nike Peraturan Pemerintah yang 

membantu Agen LPG Non PSO atau Pertamina dalam membantu menjual 

Produk Bright Gas nike? 
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Informan : Kayaknya, peraturan pemerintah ada yang 3kg itupun untuk rakyat 

miskin. Mengenai bagaimana kriteria-kriteria penerima LPG Subsidi.  

Penulis : Ohh, kalau untuk Bright Gas berarti memang belum ada nggih? 

Informan : Iya kita acuannya masih pakai peraturan pemerintah yang itu. Kita nyari 

konsumen itu kan berdasarkan yang 3kg. Kita tanya dulu “apa masih ada 

yang pakai 3kg?” Lalu kita melihat dia apakah memungkinkan untuk 

menggunakan yang 5.5kg, kita arahkah langsung. Tapi kalau yang sudah 

pakai 12kg, untuk pindah ke Bright Gas 5,5kg itu tidak kita arahkan. 

Penulis : Kalau meneurut ibu bagaimana peluangnya Bright Gas untuk 

mendapatkan konsumen 3kg? Besar atau kecil? 

Informan : Kita sih jelaskan juga keuntungan menggunakan Bright Gas yang 5,5kg 

kan dari segi keamanan. Kalau dari harga sih kayaknya dia ngga ada 

masalah. Kita jelaskan juga “ibu kalau pakai yang 3kg nya 2, coba pakai 

Bright Gas 5,5kg jadi 1, dan nanti pasti lebih lama pakainya yang Bright 

Gas. Buktikan je buk, lebih lama pakai yang 3kg 2 atau yang 5,5kg 1.” 

Untuk selama ini sih kebanyakan masyarakat yang menggunakan gas 

5,5kg 1 dibandingkan 3kg 2. 

Penulis : Ohh begitu bu, kalau untuk dobule spindle nike berpengaruh ngga bu? 

Informan : Iya itu juga, terutama karna warna pink nya menurut saya. Warna pink 

nya itu yang bikin ibu-ibu rumah tangga buat berani coba. Mungkin sih. 

Penulis : Untuk berita media bu, ada ngga nike pemberitaan media yang berbentuk 

positif atau negatif mengenai produk Bright Gas? 

Informan : Kalau berita koran saya belum pernah dengar ya. 

Penulis : Ohh berarti memang belum ada nggih, kalau misalnya saya balik bu, ada 

berita media mengenai kecelakaan tabung LPG 3kg. Apakah berpengaruh 

bu? Untuk konsumen pindah ke produk Bright Gas. 

Informan : Ahh iya-iya, lebih banyak yang gitu sih. Banyak yang bilang “iya tiang 

takut kenapa-kenapa pakai yang 3kg”. Malah ada yang tukar 12kg dengan 

5,5kg biar lebih ringan  

Penulis : Kalau untuk program Trade-In bu, apa program tersebut membantu agen 

LPG Non-PSO untuk mendapatkan konsumen Bright Gas baru? 

Informan : Iya membantu, kan sekalian menarik tabung 3kg mereka. Jadi mereka 

hanya punya tabung PSO. 

Penulis : Kalau misalnya orang mau pindah ke produk 5,5kg dari yang awalnya 3kg 

apakah ada permasalahan harga? Atau hanya disarankan untuk Trade-In 

karena lebih ringan? 

Informan : Kita beri penjelasan dulu harga Trade-In dan harga isi. Tapi lebih banyak 

memilih ataupun pindah ke Trade-In. 

Penulis : Kalo sisi pemasaran, dari pertamina sendiri kepada agen lpg non PSO apa 

saja yang sudah dilakukan untuk memasarkan produk Bright Gas? Seperti 

kemarin sudah sosialisasi ke banjar-banjar. 

Informan : Iya seperti itu salah satunya, nah kemudian pertamina juga memberikan 

kita sovenir payung. Kalau kita beli misalnya beberapa tabung untuk hari 

ini langsung mendapatkan payung “segini” untuk diberi ke konsumen. 
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Penulis : Menurut ibu apakah tindakan pertamina untuk membantu memasarkan 

Bright Gas? Ataupun masih ada yang bisa dilakukan pertamina untuk 

meningkatkannya. 

Informan : Tindakan pertamina sih sudah maksimal, Cuma dari sub agennya yang 

mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ke masyarakat. 

Penulis : Untuk channel penjualan Bright Gas dari PT Dwipa Nusa Gas selain 

langsung ke sub agen elpiji , apakah ada ke koperasi pemerintahan? 

Informan : Untuk Bright Gas ke pemerintahan belum ada, tapi kita kerja sama dengan 

BUMDES. Terus untuk kantor kita cuma ngirim ke kantor navigasi 

(Gudang Operasional) lalu langsung kepada nasyarakat.  

Penulis : Untuk sumber daya manusia, dari PT PERTAMINA setahu saya ada 

rotasi pegawai di jabatan tinggi. Apakah berpengaruh rotasi-rotasi jabatan 

yang ada di pertamina bagi agen sendiri? 

Informan : Kalau bagi agen sih tidak ada pengaruhnya. 

Penulis : Kalau untuk peningkatan volume penjualan Bright Gas sendiri apakah 

berpengaruh? 

Informan : Kalau penjualan itu kan tergantung dari agen yang memasarkan, bukan 

berdasarkan dari SDM dari pertamina. 

Penulis : Berarti pembuatan strategi dan ide-ide pemasaran dari Pertamina agak 

tidak berpengaruh nggih? 

Informan : Sedikit tidaknya ya banyak sih berperngaruh. Kita kan juga menggunakan 

ide-ide dari Pertamina, kalau yang tidak berpengaruh itu kan pergantian 

SDM nya. Kalaupun diganti jika kita sendiri yang tidak menjalankan ide-

ide itu kan sama saja gak berpengaruh. 

Penulis : Kalau hubungan Agen LPG non PSO dengan SDM di Pertamina 

bagaimana bu? Apakah sering nike dalam pengadaan rapat atau ngobrol 

bareng , sharing, apakah sering gathering seperti itu diadakan? 

Informan : Sering. Kalaupun ada peralatan , produk, maupun sesuatu yang baru yang 

harus disosialisasikan kita pasti diundang oleh Pertamina. 

Penulis : Kalau untuk dari Pertamina Apakah Pertamina Kantor Cabang Denpasar 

PT Agen LPG Non PSO dalam pelatihan pemasaran khususnya pada 

produk Bright Gas? 

Informan : Masih belum. Cuma dibantu untuk sosialisasi saja. 

Penulis : Kalau dari PT Dwipa sendiri proses penyuplaian LPG Bright Gas nya 

gimana bu? Apakah langsung dari Depo ke sub agen atau ada yang lain? 

Informan : Dari Depo masuk gudang agen dulu, dari agen langsung ke sub agen atau 

ke masyarakat 

Penulis : Baik bu Harini, saya berterimakasih sekali telah diluangkan waktunya. 

Informan : Iya sama-sama. 
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Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara 

Foto pada Gudang PT. Gedong Primantara 

bersama Ibu Agung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto pada Gudang PT. Dwipa Nusa Gas 

bersama ibu Harin 
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Foto pada Gudang PT. Bali Pandak Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto pada Gudang PT. Omang Nuratni 

bersama Direktur Ibu Ni Made Nura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 COVER KATA PENGANTAR.pdf (p.1-10)
	2 DAFTAR ISI-GAMBAR-TABEL.pdf (p.11-15)
	3 BAB I.pdf (p.16-27)
	4 BAB 2 PDF NEW.pdf (p.28-65)
	5 BAB 3.pdf (p.66-76)
	6 BAB 4 PDF NEW.pdf (p.77-135)
	7 BAB 5.pdf (p.136-138)
	8 DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.139-172)

