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Hari Rabu tanggal 5 September 2018, Provinsi Sumatera
Utara dikaruniai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk masa
bakti 2018 - 2023. Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah
memenangkan persaingan pilkada dengan mengusung tagline visi
kampanye yang sangat kental bernuansa ekonomi yakni,
"Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat". Tentu

dengan visi ini, masyarakat sumatera utara menaruh harapan yang

besar sekali. Sejalan dengan suasana menjelang pergantian tahun
menuju 2019 yang tinggal beberapa hari lagi, duet pemimpin ini

bagaikan kado istimewa di awaltahun bagi masyarakat Sumatera
Utara.

Dalam menghadapi pergantian tahun, masyarakat biasanya

selalu lekat dengan istilah 'resolusi'. Namun resolusi kali ini ingin
penulis tempatkan pada momen pergantian kepemimpinan di

Propinsi Sumatera Utara, untuk mengajak pembaca terutama
stakeholder kebijakan,'bermuhasabah ekonomi'.

"Muhasabah ekonomi Sumatera Utara" untuk "resolusi"

2019 setidaknya harus menyentuh empat masalah pokok pereko-

nomian yang belum pernah tuntas, yakni, pertumbuhan ekonomi,
pengangguran, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.

Pertumbuhan Ekonomi
Tren pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam 6 tahun

tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, laju
pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 6,07% bahkan terus
jatuh hingga level terendah di angka 5,10% pada tahun 2015.
Kenaikan ditahun 2016 menjadi 5,18% lantas turun lagiditahun
2017 pada posisi 5,12%. Laporan terakhir per oktober 2018,
ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,43% yoy. Sekilas tidak ada
yang salah dengan angka-angka tersebut karena secara nasional,
regional maupun internasional juga terjadi perlambatan ekonomi.
Namun secara nasional, angka pertumbuhan ekonomi Sumatera
Utara pada tahun 2013-2017 hanya berada di urutan 19 hingga 21.

Artinya selama 6 tahun tersebut prestasi pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara biasa-biasa saja bahkan bisa dikatakan di bawah
rata-rata.

Pengangguran
Sementara itu, angka pengangguran Sumatera Utara pada

tahun 2014 sebanyak 6,23%, sedikit mengalami penurunan dari
tahun 2013 sebanyak 6,53% dari jumlah penduduk. Akan tetapi
angka pengangguran terus membengkak menjadi 6,7 1% di tahun
2015. Untungnya, pada tahun 2016 dan 2017, angka ini menurun
tajam hingga 5,84% dan 5,60%. Laporan terakhir per agustus
2018, tingkat pengangguran sumatera utara berada di level
5,56%. Fluktuasi angka pengangguran Sumatera Utara selama 6
tahun terakhir mengindikasikan belum berhasilnya pelaksanaan

kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja baik melalui in-

vestasi maupun pemberian berbagai keterampilan kepada generasi

usia kerja sebagai dua mata pisau yang sangat penting untuk
membedah dan mengobati masalah pengangguran secara efektif
dan konsisten. Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi,
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prestasi sumatera utara dalam hal menekan angka pengangguran

secara nasional dalam kurun waktu tersebut juga masih tergolong
medioker, yakni peringkal T - 12 di antara provinsi lainnya se
lndonesia.

Kemiskinan
Prestasi Sumatera Utara dalam mengurangi angka

kemiskinan secara nasional selama 6 tahun terakhir selalu berada
di papan tengah klasemen nasional. Di tahun 2013 dan 2014,
Sumatera Utara berada pada peringkat 17 dengan jumlah pen-

duduk miskin di sebanyak 1,390 juta jiwa atau 10,39% dan 9,85%
atau sebanyak 1,360 juta jiwa. Peringkat ini bahkan sedikit melorot
ke urutan 18 di tahun 2015 menjadi 1,508 juta jiwa lebih atau se-
banyak 10,790/0, kemudian kembali ke posisi semula di tahun 2016
menjadi 10,27% atau sebanyak 1,452 juta lebih. Di tahun 2017,
angka kemiskinan berada di level 9, 28%, dan laporan terakhir
posisidi maret 2018 ada pada level9,22%. Bahkan secara abso-
lut, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara selalu berada di

urutan ke-4 terbesar setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat, atau dengan kata lain selalu terbesar di luar pulau jawa.

Fluktuasi angka kemiskinan tanpa adanya faktor guncangan

dalam perekonomian mencerminkan tidak jalannya aneka pro-
gram yang dijalankan pemerintah. Artinya, orang-orang yang

masih berada dalam data kemiskinan harus menunggu lebih lama
lagi untuk keluar dari penderitaannya.

lndeks Pembangunan Manusia
Prestasi pembangunan manusia Sumatera Utara yang

digambarkan oleh indeks pembangunan manusia (lPM) juga tidak
jauh berbeda dengan pencapaian-pencapaian pada bidang-
bidang yang dipaparkan sebelumnya. Selama kurun waktu 6 tahun
sejak tahun 2013 pencapaian di bidang IPM juga biasa-biasa saja.
Memang selama tersebut nilai IPM Sumatera Utara terus secara
perlahan merangkak naik dari 68,4 di tahun 2013, hingga 70,57 di

tahun 2017. Namun kenaikan tersebut tidak memperbaiki posisi

sumatera utara ketika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain-
nya karena pada kurun waktu tersebut nilai IPM Sumatera Utara
hanya berada di peringkat 10 - 13.

Kembali ke soal teknis, di antara beberapa instrumen yang

dimiliki pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk menumpas ke-
empat masalah makro strategis di atas adalah politik anggaran
yang tercermin dalam dokumen APBD. Namun dalam kurun waktu
pengamatan, nyaris tidak tampak niat dan tekat kuat untuk menye-
lesaikan masalah.

Padahal dari segijumlah, belanja pemerintah provinsi su-
matera utara terus mengalami tren meningkat. Pada tahun 2015
misalnya, postur belanja pemerintah dalam APBD Sumatera Utara
mencapai Rp.8,679 trilyun yang terdiri dari Rp.5,619 trilyun be-
lanja tidak langsung dan Rp. 3,060 trilyun belanja langsung. Lebih
jauh, proporsi terbesar dari belanja tersebut dimulai dari belanja
bagi hasil kepada Kab/Kota sebesar 26,850/0, disusul berturut-turut
belanja hibah, 18,30%, belanja barang dan jasa 17,010/0,



belanja modal 16,07% dan belanja pegawai yang berasaldari be-

lanja langsung sebesar 13,53%. Lompat ke tahun 2016 terjadi
peningkatan anggaran belanja sebesar 14,64Y0 dari tahun sebel-
umnya menjadi Rp. 9,950 trilyun lebih. Menariknya proporsi ang-
garan inijuga berubah di mana secara berurut dari terbesar adalah
belanja hibah 30,38%, belanja bagi hasil kepada Kab/Kota
24,910/0, belanja barang dan jasa 14,80%, belanja nodal12,49oh
dan belanja pegawai dari belanja tak langsung 13,780/0. Proporsi
anggaran belanja di tahun 2016 ini menjadi menarik karena menje-
lang tahun politik terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada

belanja hibah dari sebelumnya sebesar Rp. 1,588 trilyun lebih di

tahun 2015 menjadi Rp. 3,022 trilyun lebih pada tahun 2016.
Penambahan anggaran belanja hibah ini bahkan harus mengu-
rangi tiga pos anggaran belanja yakni belanja bagi hasil kepada
pemerintah Kab/Kota, belanja barang dan jasa serta belanja
modal.

Secara teori, belanja yang paling besar manfaatnya terh-
adap kesejahteraan masyarakat adalah belanja modal seperti
pembangunan infrastruktur berupa jalan yang dampaknya bisa
dirasakan langsung untuk memacu denyut perekonomian.

Berkaca pada aneka data yang disajikan hampir tidak ada
yang mencerminkan keadaan provinsi Sumatera Utara yang
"Paten". Memang pasti ada banyak hal lain yang belum dijangkau
oleh tulisan ini. Akan tetapi paling tidak data-data makro yang diek-
spose di atas merupakan bagian terpenting yang bisa memberi
gambaran kinerja pemerintah.

lni seolah memberi tanda bahwa tema keadilan ekonomi,
penguatan ekonomi dan partisipasi ekonomi rakyat yang tetap sulit
untuk dimenangkan. Lebih jauh dapat dirasakan bahwa keadilan
ekonomi seakan makin menjauh dalam 5 tahun terakhir. Ekonomi
tumbuh, namun sebagian besar dinikmati oleh golongan menen-
gah-atas. Pendapatan golongan bawah memang meningkat, tapi
pertumbuhannya hanya berbanding sejajar dengan inflasi.
Sebaliknya, golongan menengah-atas pertumbuhannya di atas
20o/o liap tahun. Akibatnya, ketimpangan pendapatan antargolon-
gan kian melebar. Oleh karena itu maka optimalisasi anggaran
melalui peningkatan efisiensidan penguatan efektifitas harus men-
jadi perhatian utama. Di samping itu, kebijakan penguatan aset
(tanah dan modal) kaum miskin, reformasi birokrasi, dan transfer
sosial merupakan pembauran kebijakan yang menjadi senjata in-

strumen kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Senjata !nstrumen Kebijakan
Pada era pemerintahan manapun tetap akan dihadapkan

kepada kesukaran, bahkan nyaris tanpa jeda. Apalagi jika meng-
abdi di pemerintahan dengan daerah yang sarat masalah. ltulah
sebabnya konstitusi memberi otoritas untuk mengambil keputu-
san, hampir tanpa batas. Biasanya, kesukaran-kesukaran muncul
disaat pemerintah menghadapi pilihan-pilihan yang serba ekstrem,
misalnya antara kesulitan likuiditas dengan upaya mendongkrak
perekonomian. Yang pertama mau tidak mau pemerintah
harus memutar otak dengan lihai untuk menemukan sum-
ber-sumber pendapatan guna menambal rencana pengelu-
aran dan perbelanjaan, sedangkan yang terakhir harus bijak
dalam memilih pos-pos belanja yang lebih bermanfaat dan
memiliki efek pengganda dalam perekonomian agar mem-
berikan hasil yang berlipat. Dalam kesulitan yang amat pelik,
pembatas otoritas itu hanya dua: panduan negara
(konstitusi) dan kalkulasi teknokratis. Umumnya kebenaran
merupakan titik tengah dari situasi "trade-off tersebut. Ada
sebagian kebenaran yang berasal dari satu pendulum, juga
ada kebenaran dari pendulum di sisi lainnya. Pada titik inilah
kesetiaan konstitutional dan keterampilan teknokratis pemer-
intah diuji.

Fiskal dan Birokrasi
Dalam jangka pendek, pemerintahan baru sumatera

utara harus segera dapat keluar dari tiga persoalan yang
membebani. Pertama, defisit fiskal sebagai akibat dari teka-
nan besarnya 'dosa hutang' pemerintahan sebelumnya. lni
sangat membutuhkan keputusan yang solid tapi tidak
mengesampingkan dengan keseluruhan bangunan ekonomi.
Untuk selanjutnya agar jadi pembelajaran untuk tidak mengu-
langi kekeliruan yang sama. Memang tanggungjawab pem-
bangunan di wilayah-wilayah Kabupaten/Kota tidak sepenuh-
nya lepas dari pemerintah provinsi, akan tetapi perlu meng-
gunakan akal sehat agar tidak besar pasak dari tiang. Artinya
rasionalisme tidak boleh ditinggalkan hanya untuk mengejar
popularitas sesaat terlebih lagi jika harus meninggalkan
beban masalah bagi generasi selanjutnya.

Kedua, memelihara dan membangun dan infrastruktur
merupakan tugas yang harus diperhatikan secara saksama.
Masalah infrastruktur bukan semata pendanaan. Memang
harus diakui, jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah
sangat terbatas. Sampai saat ini anggaran infrastruktur
kurang 3% dari PDB (idealnya 5%), padahal negara lain
sudah di atas 7% (sepefti China dan Vietnam). Jika tidak ada
komitmen penambahan dana, maka upaya pembangunan in-
frastruktur memang akan tersendat. Tapi, soal yang lebih
mendesak adalah optimalisasi pemanfaatan dana yang
sudah ada. Belanja modal pemerintah tidak pernah terserap
secara penuh, cuma sekitar B5-90%/tahun. Selain itu, untuk
aset-aset infrastruktur yang sudah ada, harus dilakukan aksi
merawat dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur
tersebut sebagaimana peruntukannya saat perencanaan.
Saat ini tidak susah mencari infrastruktur yang dahulunya
dibangun dengan sangat bersemangat disertai dana yang
tidak sedikit, sekarang menjadi wilayah tak bertuan karena
tidak dimanfaatkan sehingga tidak ada tindakan merawatnya.
Optimalisasi dimaksud juga sampai pada memilih dengan
cermat jenis-jenis infrastruktur yang memenuhi kajian kelaya-
kan dalam hal memberikan efek pengganda ekonomi.
Pemerintah harus cerdas, teliti dan sungguh-sungguh dalam
mengidentifikasi sebabnya dan mencari solusi dengan sigap.

Ketiga, perbaikan birokrasi untuk mengawal aktivitas
ekonomi. Penyakit utama birokrasi adalah inefisiensi, lamban
dan minta dilayani. lni kemudian diperparah dengan praktik
pungutan liar (pungli) yang sebagian dilakukan oleh birokrasi
dan perizinan yang mahal (dan lama) yang membuat ekono-
mi biaya tinggi. Pungli sudah diketahui oleh umum, dengan
modus yang tak jauh berbeda tapi tak juga ada penanganan
secara sistematis. Perizinan juga sama, di mana ongkos
menjadi bengkak akibat praktik pungutan ilegal semacam itu,
ditambah dengan waktu yang lama. Hal ini membuat kegiatan
ekonomi menjadi tidak efisien dan menurunkan daya saing dalam
persaingan internasional.

Akhirnya penulis ingat sebuah potongan kalimat dari
Grobowski, et al, (2013) yang mengatakan bahwa faktor utama ke-

berhasilan pembangunan ekonomi adalah komitmen elit penguasa

Negara/Daerah. Pemerintah harus kuat dan terkendali dengan
makna bahwa adalah yang paling baik dalam mencari sumber
pendapatan dan kemudian mendistribusikan kesejahteraan
kepada rakyatnya. Penulis dan mungkin seluruh masyarakat Su-
matera Utara menggantungkan harapan yang sangat tinggi
kepada pemimpin di provinsi Sumatera Utara setelah melalui
proses yang adil dapat melaksanakan tugasnya secara fokus
untuk tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Su-
matera Utara, sehingga tidak di paten-patenkan tapi benar-benar
"bermartabat".r
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1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang besar memberikan dampak besar untuk
perkembangan bisnis. Dengan pasar yang semakin luas memberi-
kan banyak peluang bagi produk untuk memenangkan pasar,

tetapi hal ini juga akan berbanding dengan semakin ketatnya per-
saingan dan sangat sulit untu diperkirakan arahnya. Produk yang
ingin memenangkan pasar harus memiliki keunggulan bersaing,
agar tidak dapat ditiru dan dimodifikasi oleh pesaingnya. Ketika ke-
mampuan strategi produk telah dikeluarkan seluruhnya dan sama
dengan pesaing , maka harus ada pembeda yang akan memberi-
kan konsumen pilihan dalam mengambil keputusan.

Pelayanan merupakan salah satu aspek yang menjadi
pembeda dalam hal memberikan persepsi bagi konsumen, pe-

layanan yang sesuai dan sepenuh hati terhadap konsumen akan
memberikan dampak terhadap kepuasan konsumen. Selain pe-

layanan aspek harga juga dapat menjadi keunggulan bagi produk.
Harga itu tidak harus murah dalam pemikiran selama ini, harga
yang baik jika nilai yang dikorbankan konsumen untuk memenuhi
keinginan dan kebutuhannya sesuai dengan manfaat yang didap-
atnya. Artinya harga tidak harus murah, tetapi sesuai itu jauh lebih
penting.

PT Alfa Scorpii Medan adalah perusahaan besar di Kota
Medan yang menjadi distributor merek Yamaha, yang memiliki
banyak cabang di Kota Medan. Untuk memberikan minat beli, yang
berujung pada kepuasan konsumen, PT Alfa Scorpii memberikan
harga kompetitif dengan pesaingnya PT lndako sebagai distributor
merek Honda. Sebagai pimpinan pasar PT Alfa Scorpii memberi
harga kompetitif yaitu diatas harga PT lndako. Hal ini membuat
harga jual sepeda motor merek yamaha lebih mahal sedikit
dengan merek honda (dengan sesama kelas).

Tabel l, Perbandingan Harga PT Atfa Scorpii dan PT Indako

Sumber : www. al"fascorpii.co.id dan www.indako. co.id

Dengan melihat tabel 1 bahwa kita dapat mengetahui
bahwa harga yang ditawarkan PT Alfa Scorpii jauh lebih mahal
daripada PT lndako dengan kelas yang sama. Range harga antara
PT PT Alfa Scorpii dan PT lndako terpaut kurang lebih Rp.
1.000.000 untuk setiap kelas motornya. Dalam hal pelayanan
daeler sepeda motor dibagi menjadi dua pelayanan yaitu before
sales dan after sales. Pelayanan before sales merupakan pelayan-
an ketika melayani konsumen sebelum melakukan pembelian
sepeda motor, artinya pelayanan ini berupa tanya jawab spesifikasi
motor, benefit dan fasilitas dan pada akhirnya terhadap transaksi.
Sedangkan after sales merupakan pelayanan setelah sepeda
motor tersebut dimiliki oleh konsumen, bagaimana servicenya,
konsultasi sepeda motor dan pemesanan sparepart sepeda motor.

Di Kota Medan penulis melakukan survei sederhana ten-
tang permasalahan pelayanan tersebut dan menemukan beberapa
masalah yang terjadidi PTAlfa Scorpii. PTAlfa Scorpiiterlalu lama
mengindent barang yang menjadi pesanan konsumen yang

dijanjikan dalam satu minggu, tetapi hingga minggu ketiga barang
tersebut belum didapatkan konsemen tersebut dalam pelayanan
after sales. Pelayanan yang tidak memuaskan lain adalah ban-
yaknya Sa/es yang kurang dalam senyuman ketika melayani kon-
sumen, terlebih ketika konsumen telah melakukan transaksi pem-
belian. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan

menganalisis pengaruh harga dan kualitas terhadap kepuasan kon-
sumen PTAlfa ScorpiiMedan, baik secara parsialataupun simultan.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat yang besar terutama bagi

PT Alfa Scorpii sebagai bahan evaluasi dalam menentukan stra-
tegi harga dan pelayanan untuk meningkatkan konsumen. Manfaat
bagi penulis tulisan ini merupakan tugas Tridharma Perguruan
Tinggidan bahan ajar untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam
bidang pemasaran.

2. LANDASAN TEORI
Pelayanan

Pelayanan adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara
terpisah tidak benruujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan.
Jasa dapat dihasilkan dengan benda-benda benrvujud atau tidak
(J. Stanton dalam Alma, 2011 : 243). Pendapat lain pelayanan
adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat lnfan-
gible (tidak benrvujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan se-
suatu (Kotler dalam Tjiptono dan Chandra,2011 :17).

Menurut Kotler (Tjijptono,2014) secara garis besar karak-
teristik jasa terdiri dari intangibility, inseparability, variability/ het-
erogeneity, perishability dan lack of ownership. 1.) lntangibility .

jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek,
alat atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan,
pengalaman, proses, kinerja (performance) atau usaha. Oleh
karena itu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau
diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi;2.) lnseparability: barang
biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan
jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan dikon-
sumsi pada waktu dan tempat yang sama; 3.)
Variability/inconsistenc: jasa bersifat sangat variabel karena meru-
pakan non-standardized output, artinya terdapat banyak variasi
bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan
dimana jasa tersebut diproduksi; 4.) Perishabilify: berartijasa tidak
dapat disimpan dan tidak tahan lama; 5.) Lack of Ownership .

merupakan perbedaan dasar antara barang dan jasa. Pada pem-
belian barang konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan
dan manfaat produk yang dibelinya.
Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk
mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara
barang dan jasa (Sunyoto, 2013 : 180). Kemudian dalam penger-
tian yang luas harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlu-
kan untuk mendapatkan suatu produk (Suharno dan Sutarso, 2010
: 178). Terdapat beberapa tujuan yang bisa digunakan dalam

Maret 2018

AN Vixion 150 R 27.398.000 Soort CB 150 R Rn. 26.610.000

24,013.000 Low Sport Mesa Pro Rp. 22,860.000

Mio J 17.297.000 Matic Beat Rp. 16.071.000

Fino 19.680.000 Matic Retro Scoopy Rp. 18.740.000
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penetapan harga (Suharno dan Sutarso, 2010 : 179), yaitu :

1)Mencapai penjualan dan atau bagian pasar dengan proporsi ter-
tentu.

2)Mencapai proporsi atau jumlah keutungan tertentu. Berbeda
dengan tujuan yang pertama, pemasar menentukan laba ter-
lebih dahulu, baru laba akan menjadi penentu penjualan.

3)Memberi efek tertentu terhadap persaingan, misalanya peneta-
pan harga ditujukan untuk menjaga pesaing tidak masuk,
dengan menekan harga serendah-rendahnya atau untuk
mengimbangi penawaran pesaing.

4)Memberikan kepuasan kepada konsumen, dengan membuat
penetapan harga yang transparan, dan untuk mempertahankan
konsumen. Prinsip dalam dalam tujuan ini adalah kepuasan
konsumen akan menjadi penentu bagi keberlangsungan pen-
jualan dalam jangka panjang.
5) Memberikan citra tertentu, dengan menetapkan harga ter-
tentu agar citra produk tertentu bisa dicapai. Jika produk ingin
dicitrakan produk yang prestisius, maka harga tinggi akan men-
jadi kecenderungan harga, sebaliknya jika ingin citra produk
murah, maka harga perlu ditentukan searah dengan citra terse-
but.

Strategi Penetapan Harga
Perusahaan tidak menetapkan harga tunggal, mereka me-

netapkan beberapa struktur penetapan harga yang mencakup
produk dan jenis barang yang berbeda. Beberapa strategi penye-
suaian dalam penetapan harga (Abdullah dan Tantri, 2013 : 188)
sebagai berikut:
1)Penetapan harga geografis; Penetapan harga geografis melibat-

kan perusahaan dalam memutuskan cara menetapkan harga
produknya kepada pelanggan dalam lokasi-lokasi yang ber-
beda.

2)Potongan harga dan pembelian; Kebanyakan perusahaan akan
memodifikasi harga dasar mereka untuk memberi hadiah
kepada pelanggan atas pembayaran awal, volume pembelian,
dan pembelian diluar musim. Penyesuaian harga ini disebut
diskon dan potongan pembelian.

3)Penetapan harga promosional; Pada kondisi tertentu, peru-
sahaan kadang menetapkan harga produk mereka dibawah
harga resmidan mungkin dibawah biaya.

4)Penetapan harga diskriminasi; Perusahaan sering melakukan
modifikasi harga mereka untuk menyesuaikan dengan per
bedaan-perbedaan yang ada pada pelanggan, produk, lokasi,
dan seterusnya.

5)Penetapan harga bauran produk; Logika penentuan harga harus
dimodifikasi apabila produk tersebut merupakan bagian dari
suatu bauran produk. Dalam hal ini, perusahaan mencari kum-
pulan harga yang memaksimalkan keuntungan pada bauran
produk keseluruhan. Penetapan harga merupakan hal yang
sulit, karena berbagai produk memiliki hubungan yang terkait
dalam permintaan dan biayanya, dan berhubungan dengan
tingkat-tingkat persaingan yang berbeda.

Kepuasan Konsumen
Kepuasan adalah perbandingan antara apa yang diharap-

kan oleh konsumen dengan kenyataan yang mereka terima dari
pembelian produk/ jasa, dapat juga dikatakan sebagai tingkat
mana kinerja produk/ jasa yang dirasakan sesuai dengan harapan
konsumen (Suharno dan Sutarso, 2010:7). Kepuasan pelanggan
adalah keadaan ketika kebutuhan, keinginan, dan harapan pelang-
gan dapat terpenuhi melalui produk/ jasa yang dikonsumsi yang
dibutuhkannya (Yuri M.Z dan Nurcahyo, 2013 '. 114). Manfaat
Kepuasan Konsumen (Tjiptono dan Chandra,2011 :288) adalah
sebagai berikut:
1)Keterkaitan positif dengan loyalitas pelanggan
2)Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (terutama

melalui pembelian ulang)
3)Menekan biaya transaksi pelanggan dimasa depan (terutama

biaya-biaya komunikasi, penjualan, dan layanan pelanggan)
4)Menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran

kas masa depan.

5)Meningkatkan toleransi harga (terutama kesediaan untuk mem-
bayar harga premium dan pelanggan tidak mudah tergoda untuk
berlaih kepemasok lain).

6)Rekomendasi gethok tular positif
7)Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap produk yang dita-

warkan perusahaan.
8)Meningkatnya kekuatan penawaran relatif perusahaan terhadap

jejaring pemasok, mitra bisnis dan saluran distribusi.

Kerangka Konseptual
Dari uraian teori dan permasalahan diatas, maka dibuat

sebuah kerangka penelitian sebagai berikut :

o" o* 
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian
adalah:
1. Dari hasil analisis dan evaluasi didapat angka AdTusfed R

Square atau determinan (R2) sebesar 0,816 yang artinya varia-
bel pelayanan dan harga mampu menjelaskan variabel kepua-
san konsumen sebesar 81,6 % dan sisanya 18,4 o/o (100 % -

81,6 o/o = 18,4 %) dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti
atau diluar variabel model penelitian seperti kualitas produk dan
fasilitas.

2.Dari hasil uji serempak didapat nilai F hitung 209,300 > 3,11 F
tabel dengan signifikan 0,000 < 0,05. lni berarti Ho ditolak, H1

diterima yang artinya secara serempak (simultan) pelayanan
dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepua-
san konsumen pada PT. Alfa Scorpii Medan, dengan persamaan
regresi berganda (multiple regretion) Y = 2,001 + 0,576 X1 +

0,222X2.
3. Dari hasil uji parsial variabel pelayanan terhadap kepuasan kon-

sumen didapat nilai thitung 4,064 > 1,990 t tabel dengan signifi-
kan 0,000 < 0,05. Sementara hasil hasil uji pengaruh parsial
variabel harga terhadap kepuasan konsumen didapat nilai t
hitung 9,848 > 1,990 ttabel dengan signifikan 0,000 < 0,05.
Maka hal tersebut disimpulkan secara parsial pelayanan dan
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen pada PT. Alfa Scorpii Medan.

4. Dari hasil uji dominan didapat angka Standaridized Coefficient
Beta dari pelayanan hanya mencapai sebesar 0,278, sedang-
kan harga sebesar 0,675. Oleh karena nilai harga lebih besar
dari angka pelayanan, maka dapat disimpulkan harga secara
dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada PT. Alfa
Scorpii Medan.

Saran
Saran yang dibuat peneliti berdasarkan kesimpulan diatas,

penulis membuat beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kepuasan konsumen PT. Alfa Scorpii
Medan sebaiknya memberikan tingkat harga yang sedikit lebih
tinggi dari pesainngnya, sehingga konsumen tidak akan mem-
perhitungkan harga dalam melakukan pembelian.

2.Jika tingkat harga tetap dipe(ahankan PT. Alfa Scorpii Medan
harus memberikan benefit lain seharga tingkat harga tersebut,
dengan memberikan bonus dalam sales ataupun after sales.Pf .

Alfa Scorpii Medan juga dapat memberikan pelayanan yang
lebih dengan tingkan pengorbanan harga tersebut, misalnya
membuat ruang tunggu yang nyaman dan free wrl? bagi kon-
sumen yang melakukan service sepeda motornya.

3. Memberikan potongan harga servlce, jika melewati limit tertentu.
Hal kecil sepe(i ini akan memberikan dampak besar bagi
konsumen.r

Pelayanan (Xl)
Kepuasan

Konstunen (Y)
Harga (X2)

Bappeda l(ota Tanjungbalai I V"1.6 / D4b,.hr\Olq I 25



KUNJUNGAN PEMETA/AN AWAL DESA \YISATA TENUN
KOTATANJUNG BAI.AI

Kunjungan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara,
Penruakilan Bank lndonesia, Penrvakilan Otoritas Jasa
Keuangan beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait dari
Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis 17 Oktober 2019 ke
Kota Tanjungbalai dalam rangka Pemetaan Potensi, Pari-
wisata dan Lokasi Rencana Pembangunan Desa Tenun di
Wilayah Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Bapak Wa-
likota Tanjungbalai beserta Ketua Dekranasda Kota Tanjung-
balai diAula I Kantor Walikota Tanjungbalai.

Kota Tanjungbalai menjadi salah satu Kota yang
direncanakan menjadi lokasi pembangunan Desa Batik dan
Ekowisata Sungai. Produk Batik Kito, Batik khas Kota Tan-
jungbalai yang digagas oleh Ketua Dekranasda Kota Tan-
jungbalai, Hj. Sri Silvisa Novita yang mengangkat tema biota
laut dan sarat dengan nilai pelestarian lingkungan yakni ke-
berlangsungan kehidupan di sungai dan laut, telah menarik
perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai po-
tensi yang dapat dikembangkan guna peningkatan pertum-
buhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, pen-
ingkatan kesempatan kerla dan peningkatan pelestarian ling-
kungan.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Su-
matera Utara menyampaikan bahwa prioritas RPJMD tahun
2018-2023 adalah Membangun Desa Menata Kota. Halinilah
yang kemudian menjadi latar belakang munculnya rencana
desa wisata ini. Pemerintah Provinsi melihat teryadinya per-
lambatan ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi
masyarakat, pengembangan wirausaha yang belum maksi-
mal, penyerapan tenaga kerja yang belum optimal, pendapa-
tan masyarakat yang belum merata dan optimalisasi potensi
desa yang belum maksimal. Dengan memaksimalkan po-
tensiwisata Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Suma!
era Utara diharapkan dapat:
l.Mengedukasi masyarakat untuk mampu mengembangkan

kemampuan secara individu maupun berkelompok ter-
hadap potensi desa dan kota yang tersedia

2.Menjadikan desa dan kota memiliki ikon yang spesifik dan
memiliki brand yang dapat dikembangkan sesuai dengan
potensi yang ada

3.Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk
barang dan jasa yang memiliki nilaitambah

4.Mengembangkan aktivitas ekonomi yang akan mendorong
peningkatan pendapatan masyarakat

5.Meningkatkan sinergi dan integrasi lintas OPD, pemerintah
daerah dan berbagai stakeholders dalam membangun
desa dan menata kota.

Walikota Tanjungbalai, H. Syahrial, SH.,MH. tentunya
sangat menyambut baik rencana pengembangan desa wisata
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan berharap Kota
Tanjungbalai dapat menjadi salah satu Kota yang terpilih ber-
dasarkan hasil inventarisasi dan kriteria yang dirumuskan oleh
Tim Kerja. Mengingat mata pencaharian sebagian besar pen-

duduk Kota Tanjungbalai adalah nelayan, maka sangat diharap-
kan sektor pariwisata dapat menjadi alternatif sumber mata
pencaharian guna meningkatkan perekonomian masyarakat
sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai.

Pada pertemuan tersebut Ketua Dekranasda Kota Tan-
jungbalai memaparkan tentang Filosofi Batik Kito yang berangkat
dari keprihatinan Beliau terhadap kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh sampah, utamanya di sungai dan laut yang

mengakibatkan rusaknya ekosistem. Melalui motif biota laut yang

diangkat menjadi motif khas Batik Kito diharapkan dapat mening-
katkan kesadaran untuk mencintai, peduli dan menjaga lingkun-
gan sekitar. Selain itu dengan Batik Kito diharapkan dapat men-
jadi alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat Kota
Tanjungbalai. Pelatihan Batik Kito kepada masyarakat telah be-
berapa kali dilaksanakan, termasuk juga pelatihan di Lembaga
Pemasyarakatan yang ada di Kota Tanjungbalai dengan maksud
agar warga binaan memiliki keterampilan yang dapat diperguna-
kan ketika mereka telah keluar dari lembaga pemasyarakatan.
Hal ini mendapat sambutan yang sangat baik dari Kemen-
kumham Bapak Yasona Laoli, dengan adanya kerjasama antara
Kemenkumham dengan Batik Kito. Ketua Dekranasda Kota Tan-
jungbalai sangat mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi
kepada Kota Tanjungbalai khususnya dalam pengembangan
Batik Kito dan berharap semoga rencana pengembangan Desa
Batik dapat terealisasi di Kota Tanjungbalai.

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara bese(a rom-
bongan didampingi oleh Walikota Tanjungbalai, Ketua Dekra-
nasda Kota Tanjungbalai, Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai
dan jajarannya melanjutkan kunjungan ke Galeri dan Butik Batik
Kito dan kunjungan ke Daerah Wisata Kota Tanjungbalai yakni

Pulau Beswesen yang berikutnya direncanakan menjadi lokasi
wisata Desa Batik.r
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FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA TANJUNGBALAI

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bappeda me-
menuhi komitmennya dalam rangka memfasilitasi Forum Pe-
mangku Kepentingan Serikat Pekka dengan mengadakan rapat
Forum Pemangku Kepentingan Pekka dalam rangka penguatan

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada hari Rabu, tanggal 27
November 2019 diAula I Pemerintah Kota Tanjungbalai. Hadir
memenuhi undangan adalah Penrakilan dari Pengadilan
Agama, OPD, ASN dari kelurahan, serta anggota Pekka. Dalam
rapat tersebut, dilakukan pembahasan terkait keberadaan Pekka
dan kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan dalam rangka
berpa(isipasi dalam pengentasan kemiskinan utamanya perem-
puan miskin.

Kepala Bappeda yang diwakilioleh Sekretaris (lr. Yustina
Clara) memberikan sambutan dengan menyebutkan bahwa rapat
yang dilaksanakan saat ini merupakan pertemuan penting

karena berkaitan dengan penguatan pemerdayaan perempuan
dan diharapkan semua pihak bahu membahu untuk meningkat-
kan peran dan kinerja Pekka dalam rangka penguatan PUG.

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial Drs. Zainul
Arifin dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap Ser-
ikat Pekka karena mampu menjadi koordinator, inspirator di

tengah{engah lingkungan masyarakat dan mengharapkan agar
anggota Pekka memberikan saran maupun pendapat terhadap

OPD untuk bekerjasama dalam mensinergikan
program/kegiatan terkait perlindungan sosial dan peningkatan
pendapatan masyarakat. 'Dengan adanya mitra kerjasama se-
rikat Pekka dengan Kementrian PPN/Bappenas, MAMPU, Aus-
tralian Government diharapkan keberadaan Pekka mampu
menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Tanjungbalai, jelas

Zainul.
Acara tersebut mengundang narasumber dari Sekretariat

Nasional Pekka (Mardiah) yang dalam paparannya menyampai-
kan beberapa hal, yaitu:

1. Menurut data statistik, jumlah perempuan kepala keluarga
terbesar di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten
Asahan.

2. Kelembagaan serikat Pekka di Kota Tanjungbalai sudah terda-
pat di 4 (empat) Kecamatan yakni: Kecamatan Datuk Bandar,
SeiTualang Raso, Tanjungbalai Utara, dan Teluk Nibung.

3. Kriteria Perempuan Kepala Keluarga adalah carai/pisah
secara hukum, suami meninggal/sakit akut, poligami, dan tidak
menikah tetapi mempunyai anak dan perempuanlah yang ber-
peran sebagai pencari nakah utama.

4. Pekka memiliki Klinik Layanan lnformasi dan Konsultasi Pekka
(KLIK-PEKKA) yang bertujuan untuk: (a) Memberikan layanan
informasi dan konsultasi terkait permasalahan akses layanan
dasar Pendidikan, kesehatan, dokumen identitas se(a infor-
masi pendampingan kasus hukum keluarga, (b) Memantau
program pengentasan kemiskinan melalui informasi dan per-

masalahan pelaksanaan perlindungan sosial yang di konsulta-
sikan masyarakat (c) Mengumpulkan data dan informasi
terkait kasus layanan dasar, perlindungan sosial dan kasus
hukum keluarga.

5.Anggota Pekka diKota Tanjungbalaisudah ada yang mengikuti
Akademi Paradigta yang memberikan pembelajaran agar kad-
ernya mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki
akses terhadap berbagai sumber daya, mampu berpartisipasi
aktif pada setiap siklus pembangunan di wilayahnya.

Menutup rapat tersebut, Kabid Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan Mariani meminta bagi seluruh peserta

rapat yang hadir agar dapat bersinergi dengan Serikat PEKKA
terutama bagi Kelurahan agar mendukung sepenuhnya pelaksa-
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