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1. PENDAHULUAN 

Lingkungan global yang terbuka, telah rnenciptakan daya saing bagi pebisnis di 
Indonesia, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ataupun yang kita 
kenal ASEAN Economics Community (AEC), rnemberikan banyak tantangan dan 
peluang bagi seluruh bisnis, tidak terkecuali bisnis kuliner yang dirniliki oleh Kartika 
Sari, toko kue yang rnenjadi trade mark ataupun Ikon kota Bandung. Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA) tidak akan lama lagi kita rnenyarnbut kehadirannya 2015 
akan segera terwujud ke jasarna negara-negara ASEAN terutarna dalarn 
pedagangan dan Industri semakin terbuka. 

Sebagaimana kita ketahui AEC sesuai dengan cetak biru (blue print) yang 
.menjadi pedornan negara-negara ASEAN dalarn mewujudkan AEC 2015 yang telah 
melahirkan ernpat pilar, yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis 
produksi menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif yang didukung dengan 
elernen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal 
yang lebih bebas (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonorni tinggi, 
dengan elernen peraturan kornpetisi, perlindungan konsurnen, hak atas kekayaan 
intelektual, pengernbangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce (3) ASEAN 
sebagai kawasan dengan pengembangan ekonorni yang rnerata dengan elernen 
pengernbangan usaha kecil dan rnenengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk 
Negara CNLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) (4) ASEAN sebagai 
kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonornian global dengan 
elemen pendekatan yang koheren dalarn hubungan ekonorni diluar kawasan dan 
meningkatkan peran serta dalarn jejaring produksi global. 

Mernaharni MEA atau AEC, ada yang patut rnenjadi pernikiran untuk 
rnenjawab segala ha1 yang terbaru dan rnasuk serta kita rnenjadi bagiannya. 
Secara positif kita akan bebas untuk melakukan ha1 apapun tanpa dibatasi oleh 
sekat-sekat berupa perbatasan negara (border/ess).sedangkan negatifnya, 
Indonesia akan kebanjiran orang, barang, dan jasa dari negara ASEAN lainnya 
yang akan rnengakibatkan persaingan yang sangat ketat. Untuk itu diperlukan 
persiapan dan strategi yang unggul untuk rnenjadi pemenang dalarn pasar ASEAN 
tersebut. Persaingan yang semakin ketat, tidak lepas dari suatu perubahan 
keinginan dan kebutuhan pelanggan yang setiap waktu berubah. Tuntutan 
pelanggan terdapat pada nilai pelanggan. Nilai pelanggan rnerupakan esensi utarna 
dalarn pernilihan produk atau jasa yang akan dipilih oleh pelanggan. Kenyataan itu 
menuntut Kartika Sari untuk terus dapat rnemenuhi nilai pelanggan, dengan 
kine j a  yang lebih baik dari waktu ke waktu. Apa yang bisa diberikan dan dilakukan 
agar pelanggan dapat rnenjadi loyal. Loyalitas dapat diperoleh apabila kepuasan 
pelanggan itu ada, rneskipun kornitrnen dapat rnenjadi pengikat pelanggan untuk 
rnenjadi loyal. 

Kartika sari merupakan salah satu asset daerah kota Bandung, yang 
menjual khas rnakanan daerah kota Bandung yang dikemas dalarn keunikan 
rnakanan yang bervariatif. Diantaranya pisang bollen, peyeum bollen, dan 
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makanan-makanan lainnya, yang menyuguhkan citarasa yang lezat, dengan 
kandungan gizi baik. Kinerja yang dihasilkan yang dapat memberikan nilai bagi 
pelanggannya,perlu ditingkatkan baik dari individu yaitu pegawai Kartika Sari, 
(maupun peningkatan dari perusahaan Kartika Sari itu sendiri, guna meningkatkan 
daya saing daerah terutama dalam menghadapi pasar ASEAN, MEA atau AEC. 

RUMUSAN MASALAH 

KartikaSari sebagai penyedia produk makanan khas bandung, yang 
semakin digemari dan dibeli oleh masyarakat Bandung, masyarakat luar Bandung 
termasuk luar negeri memiliki permasalahan yaitu dengan munculnya produk- 
produk sejenis dengan merek-merek yang ada, memberikan pilihan bagi konsumen 
untuk memilih sesuai dengan keinginanrlya. Beberapa produk sudah menjadi 
unggulan KartikaSari seperti pisang bollen dan cheese roll atau sejenis makanan 
yang didalamnya terdapat irisan keju batangan yang memberikan kenikmatan cita 
rasa yang disesuaikan dengan perkembangan jaman atau peuyeum bollen berupa 
makanan khas sunda balutan tepung yang didalamnya terdapat peyeum yang 
manis dan lezat, ha1 tersebut menunjukkan bukti bahwa KartikaSari telah 
melakukan inovasi yang selalu diikuti oleh para pesaingnya. rumusan masalah 
dikemukakan sebagai berikut; (1) Bagaimana nilai manfaat pelanggan Kartika sari 
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan (2) Bagaimana 
pengaruh Customer Delivered Value untuk produk Kartika Sari terhadap loyalitas 
pelanggan. 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui nilai 
manfaat pelanggan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. 
(2) untuk mengetahui pengaruh produk Kartika sari yang sudah diterapkan CDV 
terhadap loyalitas pelanggan Kartika Sari. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Nilai Pelanggan 
Kotler (2007:173), mengemukakan bahwa Total Customer Value adalah nilai 
moneter yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomi, fungsional dan 
psikologis yang diharapkan pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Total customer 
cost adalah sekumpulan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk 
mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, membuang tawaran pasar tertentu, 
termasuk biaya moneter, waktu, energy dan psikis. Sedangkan Customer Delivered 
Value adalah perbedaan antara apa yang didapatkan pelanggan (total customer 
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value) dengan apa yang diberikan (total customer cost). Adapun definisi menurut 
Monroe, (1990), 'Buyer's perception o f  value represant a trade of f  between the 
quality o r  benefits they perceive in the product relative to the sacrifice the perceive 
by paying the price': 
Penentu-penentu nilai yang diberikan ke pelanggan, bahwa nilai merupakan 
persepsi pelanggan terhadap seluruh manfaat-manfaat (beneficial) yang diterima 
dibandingkan dengan pengorbanan (cost) seperti biaya moneter, biaya waktu, 
biaya energi dan biaya mental, dengan rumus : 
V=B/C (Kotler, 2005:68) 
Dimana: 
V= Nilai ( Customer Value) 
B= Manfaat (BenefiP) 
C= Biaya (Cost) 

Dari persamaan diatas untuk meningkatkan nilai yang difikirkan oleh pelanggan 
maka terdapat dua alternatif (Kotler, 2005:70), yaitu 
1. Meningkatkan nilai pelanggan (Customer Value) 

Alternatif ini memerlukan peningkatan atau penguatan manfaat produk, 
layanan, karyawan danfatau citra tawaran. 

2. Menurunkan biaya pelanggan 
Alternatif ini mengharuskan penurunan biaya pembeli dengan menurunkan 
harga, menyederhanakan proses pemesanan dan penyerahan, atau menyerap 
sebagian resiko pembeli dengan menawarkan garansi. 

Pengukuran Customer Value 
Pengukuran terhadap nilai customerdilakukan dengan cara menghitung selisih nilai 
dari manfaat yang didapatkan pelanggan dengan biaya total yang dikeluarkan 
pelanggan. 
Nilai manfaat yang diperoleh pelanggan meliputi beberapa variabel antara lain 
(kotler & Keller (2012, 136) menyatakan bahwa: 
Total Customer Value adah kurnpulan nilailmanfaat yang dipersepsikan dan 
diharapkan pelanggan dalam meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui 
peningkatan manfaat produkl manfaat jasa, manfaat personal, dan manfaat citra. 

Nilai pelanggan dilihat secara keseluruhan, harus mampu menjabarkan 
produk atau jasa yang ditawarkannya dan kualitas dari produk itu sendiri, produk 
harus disertai dengan pelayanan dari sumber daya manusianya, pegawainya. 
Pegawai yang cakap, terampil, dan sopan serta ramah merupakan bagian dari 
indikator bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk 
mengantarkan nilai pelanggan. Terakhir faktor citra membuat tingkat emosional 
bagi pelanggan. Integrasi dari faktor-faktor tersebut akan memberikan Total 
Customer Value yang tinggi. 
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Terdapat unsur- unsur productmkyang meliputi: 
1. Variety 
2. Quality 
3. Sewice 
4. Feature 
5. Branding 
6. Packaging 
7. Size 
8. Design 
9. Return 
10. Warranty, 

Biaya total yang dikeluarkan pelanggan m&iputi beberapa variabel mtantara lain : 
1. Monetary 
2.  Time/ Energy 
3. Mentall Psyhis 

Konsep Loyalitas 
Pengguna jasa atau suatu produk yang telah mendapatkan kepuasan dalam 
kualitas merupakan modal utama bagi perusahaan jasa atau produk dalam rangka 
upaya membentuk loyalitas pelanggannya, dimana pencapaian tingkat tertinggi 
terhadap loyalitas itu sendiri terjadi melalui suatu proses panjang yang 
berlangsung secara bertahap. Menurut Griffin (2005;31) mengemukakan bahawa 
terdapat ciri-ciri yang dimiliki oleh pelanggan yang mempunyai sifat loyal, antara 
lain : 
I .  Pelanggan melakukan proses pembelian teratur dan berkali-kali atau 

beru la ng/ repeat purchase 
2. Pelanggan dalam melakukan pembelian tidak terbatas hanya pada satu 

produkljasa saja 
3. Pelanggan dapat memberikan rekomendasi/mereferensikan kepada konsumen 

lain atas jasalproduk yang dibeli. 
4. Pelanggan secara konsisten menolak atau menunjukkan kekebalan terhadap 

produk pesaing dari produwjasa yang dibeli. 
Terdapat dua faktor yang penting untuk mengembangkan pelanggan agar memiliki 
sifat loyalitas, yaitu; 
1. Keterikatan (attachmeno 

Sifat pelanggan yang diindikasikan mempunyai sifat loyalitas adalah adanya 
keterikatan yang inggi terhadap produk atau jasa tertentu dibandingkan 
keterikatannya terhadap produk atau jasa pesaing potensial. Keterkaitan 
pelangga dengan perusahaan pengelola produwjasa yang memiliki pelanggan 
yang loyal dapat diketahu dari uraian Grifin (1996:13) adalah: 
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a. Pelanggan loyal dapat rnengurangi biaya pemasaran (adanya keterikatan 
terhadap brand/image). 

b. Dapat mengurangi biaya transaksi (biaya negosiasi, pemrosesan pesanan, 
karena sudah terjadi hubungan baik) 

c. Dapat mengurangi biaya turn over konsurnen 
d. Dapat rneningkatkan performansi perusahaan melalui peningkatan 

penjualan , yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. 
e. Pelanggan loyal sekaligus dapat berfungsi sebagai komunikasifkampanye 

(word o f  mouth) yang lebih positif terhadap produkljas karena pelanggan 
puas. 

f. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll). 
Keterikatan yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa dibentuk dua 
dimensi terkait yaitu: 
1). Tingkat preferensi 

Tingkat preferensi diartikan sebagai tingkat preferensi yang berarti rnengukur 
seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap produk atau jasa tertentu yang 
telah dinikrnati sehingga pelanggan tersebut dapat memberikan preferensi 
kepada calon pelanggan atau pelanggan lain. 

2). Tingkat diferensiasi produk 
Tingkat diferensiasi produk merupakan ha1 yang juga mempengaruhi tingkat 
keterikatan pelanggan yang rnernpersepsikan sebagai seberapa signifikasi 
pelanggan merasakan bahwa produk atau jasa yang dikonsurnsi berbeda 
dengan produk atau jasa yang ditawarkan atau ada di pasar yang rnerupakan 
produk atau jasa alternatif. 

Pembelian yang berulang 
Dalam keputusan rnernbeli kembali atau pembelian berulang yang dilakukan 
pada mulanya berasal dari kondisi yang dirasakan pelanggan terhadap 
nilaipositif terhadap produk atau jasa yang digunakan dibandingkan dengan 
sikaprnpositif terhadap produk atau jasa yang digunakan dibandingkan 
dengan sikap positif terhadap produk atau jasa alternatif lain yang potensial. 
Keputusan rnembeli atau rnenggunakan kembali merupakan langkah lanjutan 
yang terjadi secara alamiah bila pelanggan telah rnerniliki ikatan ernosional 
yang kuat dengan produk tertentu. 
Terdapat Empat Jenis Loyalitas (Griffin, 2005:21), yaitu : 
1. Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan tertentu, beberapa pelanggan tidak rnengembangkan 
loyalitas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Hal ini 
te jadi  pada pelanggan yang rnenganggappernbelian suatu produk atau 
jasa tidak perlu dikaitkan dengan harus rnelakukan keputusan membeli 
berulang diternpat atau diperusahaan yang sama, pelanggan tersebut 
memposisikan tidak peduli dimana dia dapat rnendapatkan produk dan 
jasa yang dibutuhkan. 
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2. Loyalitas lemah 
Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang 
tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli 
karena kebiasaan. Ini adalah jenis pembelian disebabkan karena 
selalu menggunakannya atau karena sudah terbiasa. Faktor non sikap 
dan faktor situasi merupakan alasan utama dalam keputusan membeli 
suatu produk atau jasa. 
Kondisi segmen ini memungkinkan perusahaan dapat mengubah 
loyalitas lemah ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi dengan 
secara aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan diferensiasi 
positif dibenak pelanggan terkait dengan produk atau jasa perusahaan 
dibandingkan produk lain dari kompetitor. 

3. Loyalitas Tersembunyi 
Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat 
pembelian berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi, 
Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, maka pengaruh 
situasi yang mempengaruhi proses keputusan pembelian dan bukan 
pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang. 

Dengan memahami faktor situasi yang berkontribusi pada loyalitas 
tersembunyi, perusahaan dapat menggunakan strategi tertentu untuk 
mengatasinya. 
4. Loyalitas premium 

Loyalitas premium adalah jenis loyalitas yang paling dapat 
ditingkatkan, terjadi bila ada tingkat keterikatan yang tinggi dan 
tingkat pembelian berulang yang juga tinggi. Pada tingkat preferensi 
yang paling tinggi tersebut, orang bangga karena menemukan dan 
menggunakan produk atau jasa tertentu dan senang membagi 
pengetahuan mereka dengan rekan, relasi dan keluarga. 
Dalam pembentukan pelanggan untuk ada pada kondisi loyal terhadap 

Produk atau jasa yang dikonsumsi (Griffin, 2005:39) melalui beberapa 
tahapan proses yaitu : 
1. Suspects 

Pada tahap ini calon pembeli yang akan membeli barangljasa 
perusahaan belum mengetahui perihal perusahaan dan barangljasa 
yang ditawarkan kepada konsumen. 

2, Prospects 
Pada tahap ini calon pembeli/konsumen belum melakukan pembelian, 
tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan dan barangljasa 
yang ditawarkan, sudah kenal. 

3. Disqualified Prospects 
Pada tahap ini calon pembeli telah mengetahui keberadaan 
barangljasa tertentu, tetapi tidak membutuhkan, atau tidak 
mempunyai kemampuan untuk membeli barangljasa tersebut. 
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4, First 77me Customers 
Pada tahap ini konsumen sudah rnernbeli untuk yang pertarna kalinya, 
pada saat bersarnaan pernbeli ini kemungkinan rnasih rnenjadi 
konsurnen dari barangljasa dari produk/jasa yang dibeli pertarna kali. 

5. Repeat customers 
Pada tahap ini konsurnen yang telah rnernbeli lebih dari satu kali atau 
lebih. Baik dalarn suatu kesernpatan yang sama atau berbeda baik 
terhadap satu produk atau produk lain. 

6. Clienh 
Pada tahap ini konsurnen rnernbeli sernua barangljasa yang rnereka 
butuhkan. Konsurnen sudah rnernbeli secara teratur. Hubungan 
dengan jenis konsurnen jni sudah kuat dan berlangsung lama dan 
rnereka tidak terpengaruh Nsaing. 

7, Advocates 
Pada tahap ini konsurnen rnernbeli seluruh barangljasa yang 
ditawarkan dan rnelakukan pernebelian teratur, serta rnendorong 
ternan mereka agar rnernbeli. Mernbicarakan barangljasa tersebut, 
rnelakukan pernasaran untuk perusahaan tersebut dan rnernbawa 
konsurnen untuk perusahaan tersebut. 

2. MODEL, ANALISA, DESAIN DAN IMPLEMENTASI 

Penelitian ini akan rnernbahas mengenai Customer Delivered Value (CDV) dan 
pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan serta rnenguji hipotesis yang telah 
dirurnuskan sebelurnnya sehingga penelitian ini menggunakan tipe explanatory 
research. Penentuan data rnenggunakan sarnpel acak sederhana (simple random 
sampling). Dalarn penelitian ini peneliti rnengarnbil 110 responden, dengan 14 
parameter sebagai ukuran ukuran yang rnencakup rnanfaat produk 7, biaya 4, 
serta loyalitas pelanggan 3, Teknik pengurnpulan data berupa wawancara dan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif. Alat analisis yang digunakan yaitu uji validitas, product moment 
pearson, analisis regresi berganda, uji reabilitas dan uji signifikansi. 

3. HASIL DISKUSI 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan antara Customer Delivered Value 
terhadap Loyalitas pelanggan sebesar 0,785 dengan pengaruh Customer Delivered 
Value (CDV) terhadap Loyalitas Pelanggan sebesar 0,617(61,7°/~) dan sisanya 
sebesar 38,3% dijelaskan oleh variabel diluar CDV. Pengaruh 61,7O/0 rnenunjukkan 
bahwa jika penilaian terhadap Customer Delivered Value naik sebesar satu satuan, 
maka akan rnenyebabkan naiknya tingkat loyalitas pelanggan. Pelanggan dalarn 
menentukan nilai terhadap suatu produk akan rnernbandingkan antara rnanfaat 
(bene1-79 yang diperoleh dengan biaya-biaya (cos9 yang dikeluarkan. 
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Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat hasil positif dari nilai manfaat 
terhadap biaya (cosp) yang telah dikeluarkan oleh pelanggan. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai pelanggan tinggi. dari sisi pelanggan dapat dirumuskan bahwa 
pelanggan dalam merespon dan memilih produk atau jasa yang ditawarkan pada 
pelanggan, akan dipilh yang memiliki nilai tertinggi, dimana manfaat mempunyai 
nilai positif, perbandingan dengan biaya-biaya yang meliputi asfek monetay, time, 
energy dan psychis. Berdasarkan hasil perhitungan rumus maka dapat diketahui 
totalcustomer valuedengan nilai rata-rata sebesar 3.464935 dibandingkan dengan 
biaya yang dikeluarkan pelanggan yang merupakan total customer cost dengan 
nilai rata-rata sebesar 2.490909. Atas perbandingan itu maka diperoleh Customer 
Delivered Value (CDV) se besa r 1.39 1032, artinya total customer value ya ng 
dirasakan pelanggan adalah sebesar 1.391032 kali jika dibandingkan dengan total 
customer costyang dikeluarkan pelanggrm. 

Menurut sebagian pelanggan ~al";ika Sari, manfaat yang dirasakan oleh 
pelanggan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, bernilai positif, karena 
berkunjung dan membeli produk kartika sari pelanggan disuguhkan dengan variasi 
produk kue yang beraneka ragam jenisnya, bentuk dan warnanya yang 
mengundang selera. Ditambah lagi aroma kue yang menggoda yang menarik 
siapapun yang berkunjung untuk mencoba mencicipinya. Bukan hanya itu Kartika 
Sari memiliki branding atau merek yang memiliki prestige yang tinggi, toko Kartika 
sari hanya ada di Kota Bandung, dan menjadi kebanggan khususnya bagi orang 
Bandung. Belum ke Bandung, bila belum membawa oleh-oleh Bandung Kartika 
Sari, seperti pisang bollen dengan aneka rasa dan warna yaitu pisang bollen keju, 
cokelat, peuyeum, durian bollen, juga kacang hijau bollen. Andalan favorit lainnya 
cheese roll. 

4. KESIMPULAN 

1. Terdapat hubungan antara Customer Delivered Value (CDV) dan Loyalitas 
pelanggan sebesar 0,785, dengan tingkat hubungan kuat. Pengaruh Customer 
Delivered Value terhadap Loyalitas Pelanggan atau koefisien determinasi dapat 
diketahui sebesar 0,617. Artinya 61,7O/0 varian yang terdapat pada variabel 
Customer Delivered Value (CDV) mempengaruhi variabel Loyalitas pelanggan. 
2. Total Customer Value yang diperoleh oleh pelanggan Kartika sari dengan 
membandingkan antara manfaat (benefit-> dan biaya (cost-> yang dikeluarkan oleh 
pelanggan, lebih besar nilai manfaatnya, rata-rata yang diterima oleh pelanggan 
sebesar 1.391032 kali dibandingkan dengan nilai pengorbanan rata-rata. 
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SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan 
peneliti kepada toko Kartika Sari adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya mempertahankan kualitas produk yang telah ada, dan 
senantiasa inovatif terhadap produk dengan meningkatkan nilai gizi, 
memperhatikan komposisi-komposisi bahan yang tidak mengandung 
pengawet dan pewarna makanan. 

2. Memunculkan kreasi produk yang belum ada ataupun pengembangan dari 
produk Kartika Sari yang sudah dimiliki. 
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