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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keripik Apel merupakan keripik hasil olahan buah apel yang dimasak 

secara khusus menggunakan mesin penggoreng hampa. Keripik Apel dipasarkan 

melalui distributor ke beberapa pusat oleh-oleh yang terletak di Kota Malang, 

distributor sebagai pengganti perusahaan dalam menjalin hubungan dengan 

konsumen dalam menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen memiliki 

andil yang besar dalam berlangsungnya daur hidup industri ini. Keberhasilan 

distributor dalam membangun jaringan pemasaran dan meningkatkan jumlah 

pasar merupakan cerminan keberhasilan Industri Keripik Apel X. Loyalitas atau 

kesetiaan Distributor Keripik Apel X dapat dicapai bila kepuasan telah dicapai, 

kepuasan terhadap suatu Industri Keripik Apel ditetapkan oleh pelanggan dalam 

hal ini Distributor Keripik Apel X. Sehingga dibutuhkan strategi yang merupakan 

seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan proses 

penyampaian barang dari produsen ke konsumen untuk mencapai apa yang 

diharapkan oleh distributor dalam memasarkan Keripik Apel X. 

Distribusi merupakan salah satu penyebab industri kecil tidak bisa 

berkembang (Kuncoro,2006). Strategi distribusi pada Industri Keripik Apel X 

yang kurang tepat sasaran serta berpihak kepada distributor membuat sebagian 

besar distributor melakukan spekulasi dalam mendistribusikan Keripik Apel X. 

Saat ini 70% produk Keripik Apel X didistribusikan oleh Distribusi Keripik Apel 

yang pada umumnya dilakukan dengan cara memberikan contoh produk Keripik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Apel
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_penggoreng_hampa
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Apel kepada setiap pengecer yang akan menjadi pelanggannya, kendala yang 

dihadapi para distributor Keripik Apel X adalah sudah tersedianya produk sejenis 

dari distributor serta produsen yang berbeda di calon pelanggan tersebut 

mengingat bahwa Keripik Apel adalah jajanan khas Kota Malang. Sehingga 

timbul kekhawatiran akan berpindahnya keberpihakan Distributor Keripik Apel X 

dalam menentukan Produsen sebagai pemasok produk, selain itu tidak heran jika 

terjadi pelanggaran batas wilayah pendistribusian produk (coverage area) dan 

infiltrasi produk serta harga jual yang tidak sesuai kesepakatan yang dilakukan 

oleh distributor sebagai Pedagang Besar yang membeli barang dalam partai besar 

dan menjualnya kembali kepada sales, toko, dan pengecer. 

Dengan pemahaman akan keinginan distributor akan membantu Industri 

Keripik Apel X dalam merumuskan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan 

yang menjabarkan bagaimana jenis pelayanan yang terbaik dalam membangun 

kerjasama dengan distributor serta sebagai evaluasi bagi kinerja distribusi Keripik 

Apel X. Melalui perumusan strategi distribusi di industri Keripik Apel X secara 

integratif diharapkan mampu meningkatkan kepuasan bagi para distributor dengan 

melakukan indentifikasi karakteristik permasalahan distribusi di industri keripik 

melalui kuisioner-kuisioner yang disebar kepada beberapa distributor Keripik 

Apel X di Kota Malang untuk diolah menggunakan Quality Function 

Deployment. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka di rumuskan suatu permasalahan yang 

akan di bahas dalam pembahasan selanjutnya yaitu : 

“Merencanakan respon teknis berdasarkan perancangan rumah kualitas 

untuk merumuskan strategi distribusi Keripik Apel“ 

1.3. Tujuan Penelitihan 

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Merencanakan respon teknis yang digunakan untuk perbaikan berdasarkan 

hasil perancangan rumah kualitas (HOQ). 

2. Merumuskan strategi distribusi didasarkan pada konsep yang sesuai dengan 

karakteristik Industri Kripik Apel. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat di jadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi industri Kripik Apel untuk merencanakan strategi distribusi  

pada perusahaan dalam pendistribusian produk dengan tujuan meningkatkan 

keuntungan yang didapatkan dan mencapai kepuasan pada distributor. 

1.5. Batasan Masalah  

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian bertumpu pada aspek kualitatif Distributor dan mengabaikan jarak 

distribusi terdekat dan biaya distribusi termurah. 

2. Distributor Keripik Apel yang menjadi subjek penelitian adalah Distributor di 

seputar Kota Malang. 
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3. Penelitian dilakukan pada Produsen Keripik Apel yang menggunakan 

Distributor dalam saluran distribusinya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan, diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi. 

Secara garis besar menguraikan alasan peneliti dalam memilih judul dan objek 

penelitian sampai penyelesaian detail tentang ruang lingkup penelitian ini. 

BAB II Landasan Teori, akan di uraikan mengenai teori-teori yang di 

dapatkan dari literatur-literatur maupun peneliti-peneliti sebelumnya yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

BAB III Metodologi penelitian, akan di gambarkan dan diuraikan 

mengenai urutan langkah-langkah yang di lakukan dalam penelitian ini, mulai dari 

identifikasi masalah sampai di peroleh kesimpulan. 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data, berisi kumpulan data-data 

yang akan di gunakan dalam penelitian, dan data tersebut akan di olah sehingga di 

peroleh hasil yang di inginkan. 

BAB V Analisa dan Pembahasan, merupakan peninjauan kembali hasil 

yang di peroleh dari pengolahan data. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran, merupakan hasil dari penelitian yang di 

lakukan. 


