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Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, 
pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar 
dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi 
dasar kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi 
dasar kelompok keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti 
rumusan tersebut. 

Pembelajaran  kelas X jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan  yang disajikan 
dalam buku ini juga tunduk pada ketentuan tersebut. Buku siswa ini diberisi materi 
pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterapilan 
dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasai secara kongkrit dan abstrak, dan 
sikap sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah alam semesta yang 
dikaruniakan kepadanya melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan  siswa untuk mencapai 
kompetensi yang diharuskan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 
kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang 
tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 
meningkatkan  dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan 
kegiatan buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan 
sosial dan alam. 

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. 
Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan 
masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, kami 
ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun 
Indonesia Merdeka (2045) 

              
 Depok, Desember 2013 

                 
Penyusun  
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1. Periset adalah orang atau lembaga yang melakukan riset pasar 

 
2. Ukuran sample adalah menentukan berapa responden yang 

akan diambil samplenya dan bagaimana cara memilih 
samplenya, dan menggunakan intrumen riset apa yang akan 
digunakan. 

 

3. Responden adalah orang yang akan di ambil samplenya 
 

4. Produk adalah barang yang akan di jual 
 

5. Frekwensi adalah berapa sering atau berapa jangka waktu 
yang diperlukan untuk melakukan kunjungan, promosi dan lain-
lain 

 

6. Managemen adalah karyawan yang mempunyai wewenang 
dalam menentukan kebijakan atau keputusan dalam sebuah 
perusahaan atau lembaga 

 

7. Analysis adalah suatu kegiatan untuk mencermati dan 

mengamati secara terperinci sesuatu objek dengan cara 
menguraikan unsur-unsur  pembentuknya atau penyusunnya 
untuk di kaji lebih lanjut.  

 
8. Sesuatu objek adalah produk dan data calon pelanggan 

berupa prilaku, keinginan dll yang berhubungan dengan produk 
dan layanan. 

 
9. Sistematis adalah segala usaha untuk meguraikan dan 

merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis 
sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, 
menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab 
akibat menyangkut obyeknya. 

 

10. Investigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, 

pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan 
temuan  lainnya   untuk   mengetahui/membuktikan   kebenaran  

 
 

 

GLOSARIUM 



 

vi Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

A N A L I S A  D A N  R I S E T  P A S A R  
  

atau bahkan kesalahan sebuah informasi yang kemudian 
menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan 
kejadian. 

 
11. Kartu Kredit adalah jenis alat pembayaran secara kredit 

dengan diberikan batas kredit oleh bank penerbit kartu kredit. 
 

12. Pay Pay adalah salah satu jenis alat pembayaran yang 
dikeluarga oleh lembaga keuangan dunia.  

 
13. Herbal adalah produk yang terbuat dari bahan alami yang tidak 

tercampur bahan zat kimia buatan 
 

14. ATK singkatan dari alat-alat tulis kantor. 
 

15. Kurir adalah perusahaan jasa pengatar barang, dokumen dan 
surat, contoh seperti PT. Pos Indonesia, TIKI dan lain-lain. 

 

16. Reseller adalah perorangan atau lembaga membeli barang 
untuk dijual kembali secara eceran. 

 
17. Potensi pasar adalah suatu perkiraan kapasitas dari suatu 

pasar untuk diserap oleh konsumen berupa barang atau jasa. 
Perkiraan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk kuantitas, 
jumlah uang atau dalam bentuk persentasi.  Potensi pasar bisa 
diartikan juga kemungkinan jumlah penjualan. 

 
18. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai 

karakteristik yang sama 
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Bahan ajar Analisa dan Riset Pasar 
ini disusun untuk siswa SMK kelas 
X Semester 1 berdasarkan 
Kurikulum tahun 2013. Analisa dan 
Riset Pasar masuk dalam kelompok 
C2 yaitu Dasar Kompetensi 
Kejuruan Pemasaran. 
 
Pada Bahan Ajar disusun tidak 
hanya dibahas satu intrumen riset 
yaitu Observasi tetapi dibahas juga 
instrumen riset pasar yang lain 
diantaranya Kuesioner dan 
Wawancara temu muka. Analisa 
Pasar dalam pengertiannya pada 
silabus dapat diartikan sebagai riset 
pasar. Pembahasan yang 
menyeluruh pada Bahan Ajar ini 
agar siswa lebih utuh tentang 
pemahaman analisa dan riset 
pasar. 

 
Untuk mengerti, memahami dan 
pentingnya dari riset pasar pada 
Bab I dibahas tentang teori-teori 
riset pasar, difinisi dan pengertian 
dari analisa, riset, pasar dan analisa 
riset pasar. 

 

Pada Bab II dibahas tentang 
perencanaan tahapan cara 
melakukan riset pasar dengan 
memberikan contoh-contah yang 
dapat dimengerti oleh siswa SMK 
kelas X. Sedangkan pada Bab III 
siswa diajak bagaimana 
mengaplikasikan tahap 
perencanaan riset pasar dalam 
praktek. 
 
Bahan ajar ini mengajak siswa 
SMK kelas X dapat melakukan 
riset pasar yang hasilnya dapat 
diaplikasikan untuk keperluan 
pribadi, sekolah maupun orang lain 
yang membutuhkan. 
 
Bahan ajar disusun juga dengan 
ilustrasi gambar, grafik dan matrik 
sederhana untuk keperluan setaraf 
Siswa SMK kelas X, dengan 
harapan agar siswa dapat 
membayangkan dan 
mengaplikasikan bukan hanya 
berbentuk tulisan tetapi juga 
dengan berbagai grafik dan 
gambar-gambar. 
 
 

 

PENDAHULUAN 
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Untuk lebih rinci bahan ajar yang dibahas 
dapat melihat secara rinci poin-poin pada 
daftar isi, selain itu pada bahan ajar dibuat 
istilah-istilah yang digunakan dalam riset 
pasar, tujuannya agar siswa dapat mengerti 
dan memahami dari istilah-istilah pada bahan 
ajar ini. 
 
Untuk menilai siswa sudah mengerti dan 
memahami serta dapat mengaplikasikan 
setiap bab dibuat soal berbentuk essey, 
pilihan berganda, tugas kelompok dan studi 
kasus. 
 
Dengan demikian bahan ajar ini dibuat untuk 
buku pegangan siswa SMK kelas 10  juga 
untuk bahan pengajaran guru. 
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P 

 

 
  

 
 

 
ara pemasar baik itu pemasar 
individu dan Manager 
Pemasaran dari sebuah 
perusahaan semuanya 

membutuhkan informasi yang tepat 
dan akurat tentang konsumen, pesaing 
dan produk yang akan dipasarkan 
maupun produk atau jasa dalam 
rangka meningkatkan penjualan. 
Informasi yang tepat dan akurat 
diperlukan untuk mengambil sebuah 
keputusan jangka pendek maupun  
jangka panjang, informasi yang tepat 
dan akurat harus diupayakan dengan 
melakukan riset pasar. 

Tidak dipungkiri bahwa riset pasar 
memerlukan perencanaan, biaya, 
waktu dan ketekunan serta 
keahlian.  

Riset pasar dapat berhasil dengan 
adanya perencanaan bertahap agar 
hasil dari riset pasar dapat  diolah 
dan dianalisa, sehingga data atau 
informasi yang disajikan dapat 
berguna bagi para pemasar atau 
manajemen dari sebuah 
perusahaan. Informasi yang 
disajikan berguna sebagai dasar 
dari sebuah keputusan manajemen. 

 
  

Siswa SMK Kelas X  setelah mempelajari Bab 1 dapat 
menjelaskan dan mempresentasikan : 
1. Pengertian analisa, riset, pasar, riset pasar, analisa riset 

pasar.  
2. Pentingnya riset pasar  
3. Tujuan riset pasar .  
4. Dapat membedakan klasifikasi pasar 
5. Bagaimana pentingnya informasi hasil riset pasar bagi 

periset atau yang membutuhkan informasi dari riset 
pasar.  

BAB I 

ANALISA RISET PASAR 
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Keputusan yang tepat dan akurat akan 
menghasilkan peningkatan penjualan produk 
ataupun untuk  peluncuran produk dan jasa baru 
yang akan dapat diterima oleh masyarakat dan 
sukses dipasaran serta dapat mengalahkan pesaing-
pesaing yang sudah eksis dipasaran. 

Bila kita amati disekitar kita banyak contoh 
diberbagai jenis produk yang diluncurkan sukses 
dipasaran seperti produk mie instan, produk kopi 
three in one, produk kecap, produk telepon genggam 
dan produk-produk lainnya. 

 
 

 
Gambar 1 

 

Pemasaran adalah bagian terpenting dari 

perusahaan, baik itu perusahaan kecil, besar bahkan 
perusahaan pribadi. Perusahaan tidak akan berjalan 
alias akan gulungtikar atau perusahaan itu masih 
berjalan tetapi dalam keadaan merugi, jika hal 
tersebut terjadi karena pemilik perusahaan kurang 
fokus menjalankan fungsi-fungsi dari bagian 
pemasaran. 
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Agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya 
dan produknya mendapatkan tempat di masyarakat 
pengguna, manajemen perusahaan dan pemilik 
perusahaan harus fokus pada bagian pemasaran. 
Bagian pemasaran merupakan bagian terpenting 
dari perusahaan, perusahaan yang dapat menjual 
produknya dan unggul dari pesaing, pada akhirnya 
perusahaan akan mendapatkan laba.  

Bagian keuangan, akuntansi, bagian persediaan, 
bagian produksi dan bagian-bagian lainya di 
perusahaan merupakan penunjang dari bagian 
pemasaran, mengapa demikian? Karena suksesnya 
bagian pemasaran merupakan kesuksesan bagian-
bagian lain dari perusahaan tersebut. Pada 
perusahaan besar besar organisasi Bagian 
Pemasaran dapat dilihat pada gambar nomor 1 di 
atas.  

 

Unsur-Unsur dari Bagian Pemasaran 

Unsur-unsur dari bagian 
pemasaran dapat 
dikelompokan diantaranya 
adalah riset pasar, promosi, 
iklan, penjualan, distribusi 
dan layanan purna jual. 
Telah disinggung diatas inti 
dari perusahaan adalah 
bagian pemasaran, 
sedangkan inti dari 
pemasaran adalah riset 
pasar. Mengapa inti dari 
bagian pemasaran adalah 
Riset Pasar? Jawabannya 
adalah karena data dari 
riset pasar merupakan 
dasar keputusan 
manajemen. Keputusan 
menajamen atau pemilik 
perusahaan menentukan 
kebijakan antara lain: 
  

 

Gambar 2 
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1. Perlakukan produk yang sudah ada untuk meningkatkan 
penjualan 

a. Memperbaiki cara penjualan produk 
b. Memperbaiki atau Meningkatkan frekwensi iklan 

atau promosi 
c. Memperbaiki cara distribusi produk 
d. Memperbaiki layanan purna jual 

 
2. Menetukan Produk atau jasa baru yang akan di 

luncurkan (launching) 
a. Menentukan Produk dan jasa baru yang akan 

dijual 
b. Menentukan cara iklan atau promosi 
c. Menentukan cara distribusi 
d. Menentukan layanan purna jual 

Sekarang dapat tergambar bagaimana 
pentingnya riset pasar dari sebuah perusahaan. 
Riset pasar akan berjalan dengan baik sesuai 
harapan, tergantung dari perencanan yang baik 
untuk melaksanakan riset pasar. Pada Gambar 2 
merupakan contoh bagian riset pasar menangani 
berbagai bidang untuk kemajuan perusahaan. 
Pada organisasi gambar 2 dipergunakan pada 
umumnya diperusahaan besar. 

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan 
bahwa tujuan dari riset pasar adalah 
menyediakan informasi untuk pembuatan 
keputusan pemasaran. Sedangkan keputusan 
pemasaran bertujuan untuk meningkatkan 
penjualan atau dan menentukan produk dan jasa 
baru yang akan dijual dapat memberikan dan 
jaminan kelangsungan hidup perusahaan dengan 
mendapatkan profit yang sebesar-besar bagi 
perusahaan. 

Coba anda perhatikan perusahaan-perusahaan 
yang berhasil menjual produknya dipasaran, hal 
tersebut karena hasil dari sebuah keputusan 
pemasaran dimasa lalu :  

1. Produk dibutuhkan konsumen dan atau 
menciptakan produk atau pasar yang 
dibutuhkan konsumen 
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2. Produk unik atau Produk tersebut 

mempunyai deferensiasi dengan produk 
pesaing. 

3. Produk tersedia dimana-mana berarti 
pendistribusikan produk yang tepat 
sasaran. 

4. Cara menjual produk 
5. Cara Promosi atau iklan Produk 
6. Waktu dan tempat yang tepat  

 
 

 
 

Analisa Riset pasar terdiri dari tiga suku kata 
yaitu Analisa, Riset dan Pasar. Sebelum 
menginjak pada pengertian analisa riset 
pasar, untuk lebih dapat dimengerti apa itu 
analisa riset pasar dibawah ini dijelaskan per 
suku kata.  
 

1. Pengertian Analisa 

Analisa atau analysis dalam bahasa inggris adalah suatu kegiatan untuk 
mencermati dan mengamati secara terperinci sesuatu objek dengan cara 
menguraikan unsur-unsur  pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih 
lanjut. Sesuatu objek adalah produk dan data calon pelanggan berupa prilaku, 
keinginan dll yang berhubungan dengan produk dan layanan. 

 

2. Pengertian Riset 

Riset atau research dalam 
bahasa inggris adalah suatu 
proses investigasi yang 
dilakukan secara aktif, teliti, 
tekun, dan sistematis, 
bertujuan untuk menemukan, 
menginterpretasikan atau 
menafsirkan, dan merevisi 
atau menelaah yang baik dan 
yang buruk data atau 
informasi. Sedangkan yang 
dimaksud investigasi adalah 
upaya                     penelitian,  

Pengertian Analisa Riset Pasar 
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penyelidikan, pengusutan, pencarian, 
pemeriksaan dan pengumpulan data, 
informasi, dan temuan lainnya untuk 
mengetahui/membuktikan kebenaran atau 
bahkan kesalahan sebuah informasi yang 
kemudian menyajikan kesimpulan atas 
rangkaian temuan dan susunan kejadian. 
Sistematis adalah segala usaha untuk 

meguraikan dan merumuskan sesuatu dalam 
hubungan yang teratur dan logis sehingga 
membentuk suatu sistem yang berarti secara 
utuh, menyeluruh, terpadu, mampu 
menjelaskan rangkaian sebab akibat 
menyangkut obyeknya. 

 

3. Pengertian Pasar 

Pasar atau market 

dalam bahasa ingris 
adalah salah satu dari 
berbagai alur yang 
beraturan (sistem), 
institusi atau lembaga, 
prosedur, hubungan 
sosial dan infrastruktur 
(tempat) dimana usaha 
menjual barang, jasa 
dan tenaga kerja untuk 
orang-orang dengan 
imbalan uang. Barang 
dan jasa yang dijual 

menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang, kartu kredit, debet 
bank dan PayPal.  

 
 

Jenis-Jenis Pasar 

Untuk mengenal pasar kita perlu mengetahui jenis-jenis pasar 
terlebih dahulu, yang dimaksud jenis-jenis pasar antara lain: 

a. Pasar menurut Klasifikasinya 

 Pasar Tradisional 

 Pasar Modern 
 

b. Pasar menurut luas jangkauan 

 Pasar Daerah 
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 Pasar lokal 

 Pasar Nasional 

 Pasar International 
 

c. Pasar Menurut Wujud 

 Pasar Konkret 

 Pasar Abstrak 
 

d. Pasar menurut barang yang dijual belikan 

 Pasar Barang Konsumsi 

 Pasar Barang Produksi 
 

e. Pasar menurut Waktu Penyelenggaraan 

 Pasar harian 

 Pasar Mingguan 

 Pasar Bulanan 

 Pasar Tahunan 

 Pasar Temporer 
 

f. Pasar menurut Organisasi 

 Pasar Persaingan Sempurna 

 Pasar Persaingan Tidak sempurna 

 Pasar monompoli dan monopsoni 

 Pasar persaingan monopolistis 

 Pasar oligopoli dan oligopsoni 
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisa riset pasar adalah suatu 
rancangan, pengumpulan, analisis dan pelaporan data dan temuan secara 
sistematis, yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu (jenis-jenis pasar) 
yang dihadapai para pemasar atau perusahaan dengan menyajikan data hasil 
riset dengan maksud untuk dasar pengambilan keputusan pemasaran 
 
Dari pengertian analisa riset pasar diatas untuk melakukan dan perlakukan hasil 
riset pasar dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Rancangan artinya merancang dengan mendifinisikan masalah dan 
Sasaran Riset 

2. Mengembangkan rencana riset 
3. Pengumpulan artinya mengumpulkan data atau informasi 
4. Analisis artinya menganalisis data atau informasi yang diperoleh 
5. Pelaporan artinya menyajikan hasil dari riset pasar temuan-temuan dari 

hasil riset pasar.  
6. Informasi dari hasil laporan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 
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4. Siapa Yang Melakukan Riset Pasar 
 

Pada penjelasan diatas bagaimana pentingnya riset 
pasar untuk para pemasar atau perusahaan, jika kita 
akhli dalam riset pasar, maka riset pasar merupakan 
peluang bagi kita untuk wirausaha maupun untuk 
bekerja diperusahaan sebagai periset pasar.  
 
Pada abad sekarang ini banyak perusahaan yang 
bergerak dibidang riset, seperti riset untuk 
PEMILU/PILKADA, riset pasar dan lainnya masih 
banyak dari jenis-jenis riset. Pada perusahaan yang 
mempunyai dana  cukup besar pada umumnya jika 
akan melakukan proyek riset pasar menggunakan 
jasa perusahaan Riset. 
 
Pada perusahaan kecil yang dananya terbatas untuk 
proyek riset pasar dapat dilakukan dengan 
melakukannya sendiri, seperti: 

1. Merancang sendiri proyek riset. 
2. Memanfaatkan tehnologi yaitu internet. Dengan 

internet dapat mengunjungi website dan 
tanggapan dari produk pesaing 

3. Mengunjungi dan mengamati produk-produk 
pesaing misalnya ke pasar-pasar tradisional 
maupun pasar modern atau jenis-jenis pasar 
lainnya yang disebutkan diatas. 

 
Untuk melakukan riset pasar juga dapat dilakukan 
secara kombinasi,  dengan cara membagi proyek 
riset sebagian proyek riset tersulit menggunakan 
jasa perusahaan riset dan  sebagian riset pasar 
dilakukan  sendiri. Riset dilaksanakan secara 
kombinasi bertujuan untuk menghemat anggaran 
dari proyek riset.  
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LATIHAN 
 
LATIHAN 1: ESSAY 
 
1. Mengapa pemasar atau manajemen perusahaan memerlukan 

informasi yang tepat dan akurat tentang produk yang akan 
dijual, konsumen dan pesaing serta potensi pasar? 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

2. Bagian selain bagian Marketing adalah merupakan pendukung 
dari bagian pemasaran, coba sebutkan alasannya? 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 
3. Mengapa bagian marketing sering disebut jantung dari 

perusahaan? 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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4. Coba sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada 
diperusahaan?  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 
5. Coba sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada dibagian 

pemasaran?  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 
6. Mengapa riset pasar merupakan bagian terpenting dari bagian 

pemasaran?  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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7. Coba jelaskan apa yang dimaksud analisa, riset, pasar dan 
analisa riset pasar? dan cari referensi dari buku lain tentang 
analisa, riset, pasar dan analisa riset pasar.  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

 
8. Sebutkan tahapan dari Riset Pasar? 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
9. Siapa yang melakukan riset pasar? 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................  
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10. Apakah riset pasar merupakan peluang usaha atau peluang 
pekerjaan, mengapa ? 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 

11. Riset pasar bagi perusahaan kecil atau perusahaan perorangan 
dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan dana, sebutkan 
tahap-tahap riset yang dilakukan sendiri?  
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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LATIHAN 2: SOAL PILIHAN BERGANDA 
 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan garis tengah pada 
jawaban yang benar 
 
1. Para pemasar baik itu pemasar individu dan Manager Pemasaran dari 

sebuah perusahaan semuanya membutuhkan informasi yang tepat dan 
akurat tentang konsumen, pesaing dan produk yang akan dipasarkan 
maupun produk atau jasa dalam rangka meningkatkan penjualan. 

a. Salah 
b. Betul 
c. Ragu-ragu 

 
2. Riset pasar merupakan peluang usaha dan peluang lapangan kerja 

a. Salah 
b. Betul 
c. Ragu-ragu 

 
3. Tahapan pertama riset riset adalah 

a. Menganalisa informasi 
b. Menyajikan informasi 
c. Merencanakan riset pasar  

 
4. Jika anda ingin wirausaha pertama yang anda harus lakukan ialah: 

a. Menyewa atau membeli Toko 
b. Membeli barang dagangan atau memproduksi barang 

dagangan 
c. Melakukan riset pasar terlebih dahulu 

 
5. Mengapa riset pasar sangat penting untuk memulai usaha? 

a. Untuk mengetahui potensi pasar dari satu atau lebih produk 
b. Untuk mendapatkan pinjaman 
c. Untuk mendirikan toko 

 
6. Riset pasar dapat dilakukan oleh  

a. Sendiri 
b. Konsultan periset 
c. Semuanya benar 

 
7. Klasifikasi pasar menurut barang yang dijual belikan 

a. Pasar Persaingan Tidak sempurna 
b. Pasar barang konsumsi saja 
c. Pasar barang konsumsi dan barang produksi  
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8. ....................adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, 
pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan 
lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan 
kesalahan sebuah informasi yang kemudian menyajikan kesimpulan 
atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. 

a. Riset Pasar 
b. Sistematis 
c. Investigasi 

 
9. ...................adalah suatu rancangan, pengumpulan, analisis dan 

pelaporan data dan temuan secara sistematis, yang relevan dengan 
situasi pemasaran tertentu (jenis-jenis pasar) yang dihadapai para 
pemasar atau perusahaan dengan menyajikan data hasil riset dengan 
maksud untuk dasar pengambilan keputusan pemasaran. 

a. Analisa riset pasar 
b. Investigasi 
c. Pasar 

 
10. Untuk mengetahui potensi pasar sesuatu produk dapat dilakukan 

dengan cara? 
a. Perkiraan 
b. Dengan meramal 
c. Melakukan riset pasar 
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LATIHAN 3: TUGAS MANDIRI 
 

1. Coba cari referensi lain tentang pengertian analisa, riset, pasar, riset 
pasar dan analisa riset pasar  

2. Coba sebutkan alasan-alasan Mengapa perusahaan, warung, toko dan 
usaha lainnya mengalami kebangkrutan? Coba amati disekeliling anda 
warung atau yang bangkrut dan coba tanyakan kenapa warungnya 
tutup? 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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LATIHAN 4: TUGAS KELOMPOK 
 
Buat karya tulis tentang riset pasar untuk mendapatkan data sekunder 
minimal 2 (dua) halaman ukuran A4 dengan ukuran 2 spasi dan  
menggunakan huruf Times New Roman 12. 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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ada bab I telah diuraikan 
tentang pentingnya bagian 
pemasaran, pengertian analisa 

riset pasar baik itu pada perusahaan 
besar maupun pada perusahaan individu. 
Pada Bab II akan membahas kelanjutan 
dari Bab I, yaitu pelajaran bagaimana 
cara proses atau perencanaan riset 
pasar? Bagaimana tahap demi tahap 
perencanaan atau proses riset pasar 
yang harus dilakukan, Perencanaan riset 
pasar bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperoleh dapat 
menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan untuk 
mendapatkan keuntungan. Data atau informasi diharapkan mendapatkan data 
yang faktual, aktual, cermat, berguna dan tepat sasaran. 6 (enam) tahapan dari 
perencanaan riset pasar yang harus dilalui oleh para periset adalah :  

I. Merumuskan masalah dan tujuan dari riset pasar. 
II. Menyusun Rencana Biaya Riset 
III. Mengumpulkan informasi 
IV. Menganalisis informasi 
V. Menyajikan hasil riset 
VI. Mengambil Keputusan 

   

P 

Siswa SMK Kelas X diharapkan Setelah mempelajari Bab II dapat: 
1. Mendiskripsikan tahapan perencanaan riset pasar 

2. Merumuskan masalah yang akan di riset 
3. Merumuskan tujuan dari riset pasar. 

4. Menyusun biaya rencana riset 
5. Mengumpulkan informasi 
6. Menganalisis informasi 
7. Menyajikan hasil riset 
8. Mengambil keputusan 

 

BAB II 

PERENCANAAN RISET PASAR 
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Untuk lebih menggambarkan dalam perencanaan 
riset pasar mari kita contohkan sabun mandi herbal 
yang ada dipasaran.  

 
Kita akan melakukan 
perencanaan riset pasar 
dari produk Sabun mandi 
Herbal tersebut. Dengan 
tujuan dari perencanan 
riset pasar adalah untuk 
mengambil keputusan dari 
produk tersebut. Apakah 
Sabun mandi Herbal 
tersebut layak atau tidak 

untuk dipasarkan?  Dicontohkan kita adalah  
pemasar Produk-Produk Herbal dalam menentukan 
Jenis Sabun mandi Herbal yang mana yang akan 
kita pasarkan dan mendapatkan keuntungan?   
 

 

 
 

1. Merumuskan masalah  
 Produk Sabun mandi Herbal yang mana yang layak untuk 

dipasarkan agar mendapat respon dari calon pelanggan 
dan akhirnya perusahaan mendapatkan penjualan dan 
keuntungan  

 Dari Produk Sabun mandi Herbal mana yang paling unggul 
dari segi manfaat?  

 Apa produk tersebut ada Garansinya? 
 Terdiri dari apa saja kandungan dari Sabun mandi Herbal 

tersebut? 
 Apakah membahayakan kulit? 
 Untuk jenis kulit apa saja Sabun mandi Herbal tersebut 

dapat digunakan? 
 Apakah jika dalam pengiriman rusak dapat di retur? 
 Apa perbedaan dari produk Sabun mandi Herbal tersebut? 
 Dimana tempat membeli produk tersebut? 
 Berapa harga beli buat reseller/agen? Atau berapa 

komisinya jika terjadi penjualan? 
 Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi reseller atau 

Agen? 
 Bagaimana cara pengiriman produk tersebut dan berapa 

lama sampai dipembeli? 
 

A. Merumuskan Masalah dan Tujuan dari Riset Pasar 
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 Sipakah target pemasaran produk tersebut? 
 Berapa harga dari Sabun mandi Herbal tersebut? Dan 

apakah harga tersebut sudah termasuk biaya kirim? 
 

2. Tujuan dari Riset Pasar 
Tujuan dari perencanaan riset pasar adalah untuk mendapatkan 
informasi yang akurat dan tepat untuk menjadi agen/reseller dari 
produk Sabun mandi Herbal. 

 

 
. 

1. Rencana Biaya yang akan dikeluarkan  
2. Sumber data 
3. Pendekatan Riset,  
4. Instrumen riset,  
5. Rencana pengambilan sample 
6. Metode kontak 

 

1. Rencana Biaya 

Biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk proyek riset pasar 
yang akan dilakukan. Ada tiga kemungkinan pelaksanaan untuk 
rencana riset pasar. 

 
a. Perencanaan Riset Pasar Dikerjakan Sendiri 

 Honor tenaga tambahan periset 
 Biaya ATK 
 Biaya telepon 
 Biaya internet 
 Biaya kurir (perangko) 
 Honor responden. 
 Biaya pertemuan dengan Responden 
 Biaya transportasi 

 
b. Perencanaan riset pasar dikerjakan oleh konsultan 

 Biaya konsultan periset 
 

c. Perencanaan riset pasar sebagian dikerjakan konsultan dan 
sebagian dikerjakan sendiri 

 Biaya konsultan periset 
 Honor tenaga tambahan periset 
 Biaya ATK 
 Biaya telepon 

B. Menyusun Rencana Biaya Riset 
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 Biaya internet 
 Biaya kurir (perangko) 
 Honor responden. 
 Biaya pertemuan dengan Responden 

 

2. Sumber Data 
 

Sumber data terdiri dari sumber data sekunder dan data primer. Periset 
dapat mengumpulkan data sekunder saja atau data primer saja atau 
keduanya dengan mengkombinasikan kedua data tersebut. Data 
sekunder adalah data yang telah tersedia di tempat tertentu, 
sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 
melakukan riset. 
 
a. Data Sekunder 

Periset pada umumnya memulai risetnya dengan mengumpulkan 
data sekunder, misalnya data masa lalu perusahaan, data biro 
statistik, website perusahaan pesaing dan data di internet.  
 
Pada umumnya Periset akan mengkaji data sekunder terlebih 
dahulu untuk melihat apakah cukup dengan hanya data sekunder? 
Dan apakah dengan mengolah data sekunder dapat menyelesaikan 
masalah secara keseluruhan, sebagian atau sama sekali tidak 
dapat menyelesaikan masalah.  
 
Bisa saja terjadi Data sekunder yang diperoleh atau tersedia 
ketinggalan zaman, tidak akurat dan tidak dapat diandalkan 
sehingga memerlukan data primer. Keuntungan jika data sekunder 
dapat menyelesaikan masalah secara keseluruhan maka biaya 
riset pasar menjadi sangat murah.  

 
b. Data Primer 

Data primer adalah data yang belum tersedia dan perlu melakukan 
tindakan untuk mendapatkannya. Data primer dapat diperoleh 
dengan cara melalui observasi, kelompok fokus, survey, data 
prilaku dan data eksperimen. Penjelasan ini dapat dilihat pada 
pendekatan dan instrumen riset pasar. 

 

3. Pendekatan Riset Pasar 

Untuk mendapatkan data primer diperlukan pendekatan riset, 
pendekatan atau metode riset diantaranya: 
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a. Riset Observasi. 

Metode riset observasi merupakan salah satu riset deskriptif. 
Observasi adalah perekaman pola prilaku orang, objek dan 
peristiwa dengan cara yang sistematik untuk memperoleh informasi 
mengenai fenomena yang sedang diteliti.  

Pendapat yang lain bahwa Observasi disebut juga pengamatan 
adalah aktivitas yang dilakukan  terhadap suatu objek (produk) 
dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 
pengetahuan dari sebuah peristiwa yang nyata, sesuatu fakta, 
pewujudan atau perubahan yang dapat dilihat dan merupakan 
sesuatu yang istimewa (fenomena) berdasarkan pengetahuan dan 
gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 
informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 
penelitian.  

Pengamat tidak mengajukan pertanyaan atau berkomunikasi 
dengan responden. Informasi dapat direkam pada saat terjadi atau 
dari catatan peristiwa masa lalu, dengan cara tes, kuesioner, 
rekaman gambar dan rekaman suara. 

Riset observasi bisa bersifat terstruktur dan tidak terstruktur, 
langsung maupun tidak langsung. Observasi juga dapat dilakukan 
dalam lingkungan alami maupun dalam lingkungan yang 
direkayasa. 

1) Observasi Terstruktur 

Cara observasi yang paling efektif adalah observasi yang 
terstruktur dengan melengkapi berupa  pedoman observasi 
seperti format atau blangko pengamatan. Format yang disusun 
berisi item-item secara detil  tentang apa yang akan diamati dan 
bagaiaman pengukuran akan direm serta kejadian atau tingkah 
laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti 
sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek ( ) 
pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. Observasi 
terstruktur sesuai digunakan apabila masalah riset pasar telah 
didifinisikan dengan jelas dan informasi yang diperlukan telah 
ditentukan. 

Cara lain dari observasi adalah mengamati para pelaku dan 
keadaan yang relevan (data yg ada hubungan langsung dengan 
persoalan yg sedang diteliti), seperti mengamati konsumen 
sedang berbelanja, konsumen sedang mengkonsumsi, 
mendengarkan pendapat  konsumen  tentang  suatu  jasa   atau  

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Checkbox.svg
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produk, periset ikut dengan konsumen pada saat 
mengkonsumsi atau menikmati produk atau jasa. 

2) Observasi tidak terstruktur 

Observasi tidak terstruktur, pengamat memantau semua aspek 
fenomena (Fenomena merupakan suatu peristiwa yang nyata, 
sesuatu fakta, pewujudan atau perubahan yang dapat dilihat 
dan merupakan sesuatu yang istimewa) yang tampak relevan 
dengan masalah yang akan di riset. Observasi tidak terstruktur 
cocok ketika masalah belum diformulasikan (perumusan) 
secara tepat dan fleksibilitas (kelenturan) diperlukan pengamat 
untuk mengindentifikasi komponen-kompenen penting 
masalah serta untuk pengembangan pendekatan. Kelemahan 

observasi ini berpotensi bias pada pewawancara, dengan 
demikian temuan observasi harus diperlakukan sebagai 
hipotesis (tentang pemecahan masalah) untuk diuji ketimbang 
sebagai temuan konklusif (pendapat), jadi riset observasi tidak 
terstruktur cocok digunakan untuk riset ekploratif. 

Pengertian  Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis 
penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit 
definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang 
digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum 
memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Peneliti 
akan mengajukan menggali informasi lebih jauh. Sifat dari 
penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua 
sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. 

3) Observasi tersembunyi 

Dalam observasi tersebunyi pengambilan informasi dengan 
cara responden tidak mengetahui bahwa responden sedang 
diamati, dimaksud untuk mengetahui tingkahlaku responden 
secara alami karena jika responden mengetahui sedang diamati 
cenderung berprilaku berbeda. 

Observasi tersebunyi dapat dilakukan dengan berbagai cara 
seperti menggunakan CCTV, Camera, cermin satu arah, 
pengamat pergi ke Mall/Super market/toko berbaur dengan 
responden. 

Kelemahan observasi tersembunyi bisa terjadi pengamat tidak 
jujur atau bias dan menafsirkan sesuai kemampuan, 
latarbelakang dan pengetahuan responden. 
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4) Observasi Tidak Tersembunyi 

Observasi tidak tersebunyi responden mengetahui sedang 
diamati dan kemungkinan responden berprilaku tidak jujur atau 
bias. 

 
 

b. Riset Survey 

Riset survey dilakukan untuk mempelajari pengetahuan, keyakinan, 
preferensi (kecenderungan atau kesukaan), kepuasan orang dan 
mengukur besaran dalam populasi (populasi adalah sekumpulan 
data yang mempunyai karakteristik yang sama ) secara umum. 
Contoh dalam survey seperti mencegat orang sedang berbelanja di 
mal dan mengajukan pertanyaan yang mungkin secara sukarela 
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. 

 
 

c. Riset Kelompok Fokus 

Kelompok fokus adalah kumpulan dari enam sampai sepuluh orang 
yang diseleksi secara cermat berdasarkan pertimbangan 
demografik (kependudukan), psikografik (gaya hidup ) tertentu atau 
pertimbangan lain dan bersama-sama membahas berbagai topik 
kepentingan. Moderator riset menyediakan pertanyaan dan 
penyidikan yang didasarkan pada panduan diskusi yang 
dipersiapkan oleh para periset yang bertanggungjawab untuk 
memastikan bahwa bahan yang tepat telah tersedia. 

 
 

d. Data Perilaku 

Menganalisa data pembelian pelanggan, apakah konsumen yang 
berpenghasilan besar membeli barang yang mahal?, atau orang 
yang berpenghasilan rendah selalu membeli barang yang murah? 
Pada data tidak selalu konsumen yang berpenghasilan besar selalu 
membeli barang yang mahal demikian pula konsumen yang 
berpenghasilan rendah tidak selalu membeli barang yang murah. 

 
e. Riset Eksperimen. 

Riset eksperimen bertujuan untuk menangkap hubungan sebab 
akibat  dengan menghilangkan penjelasan yang semerawut tentang 
hasil pengamatan. 
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4. Instrumen Riset 

Pada umumnya periset pasar mempunyai tiga instrumen riset 
utama dalam rangka mengumpulkan data primer, yaitu kuesioner, 
alat psikologis dan perkakas mekanis. 
 

a. Kuesioner 

Apa itu kuesioner? Kuesioner atau questioner dalam bahasa 
inggris adalah terdiri dari sekumpulan pertanyaan yang 
disajikan kepada responden. Atau kuesioner adalah tehnik 
pengumpulan informasi atau data untuk tujuan tertentu dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Dalam 
responden. Responden menjawab atas pertanyaan yang 
diajukan untuk kepentingan penelitian. 

Dalam riset pasar kuesioner banyak digunakan untuk 
mendapatkan data primer karena kuesioner mempunyai sifat 
fleksibel. Syarat kuesioner untuk mendapatkan data primer 
antara lain 

 Pertanyaan harus disusun secara cermat 

 Pertanyaan diuji terlebih dahulu 

 Memilih secara seksama pertanyaan yang akan 
digunakan 

 Pertanyaan menggunakan kata yang tepat 

 Dan urutan pertanyaannya 

 Membedakan pertanyaan tertutup dan terbuka. 

Riset pasar dalam menggunakan Kuesionar dapat 
membedakan dua pertanyaan yang sifatnya terbuka dan 
tertutup.   Pertanyaan terbuka memungkinkan responden 
menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata sendiri 
dan cara berpikir sendiri, seperti pertanyaan berbentuk essay. 
Tujuan pertanyaan terbuka berguna dalam tahap riset 
eksplorasi (pencarian), dimana para periset mengiginkan 
wawasan responden cara berpikirnya. Pertanyaan tertutup 
menguraikan semua jawaban yang mungkin dan mudah 
ditafsirkan dan mudah ditabulasi (penyajian data dalam bentuk 
tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi) 
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Pertanyaan Terbuka 

1) Tidak terstruktur, Pertanyaan dijawab oleh responden tidak 
terbatas.  

Contoh : Bagaimana pendapat saudara tentang Sabun 
mandi Herbal? 

2) Asosiasi kata (pembentukan hubungan atau pertalian antara 
gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra) 

Contoh : Kata apa yang muncul dalam pikiran anda ketika 
mendengar kata-kata berikut ini: 

Sabun mandi Herbal....................... 

Sabun Mandi................................ 

Herbal........................... 

3) Penyelesaian Kalimat 

Cerita yang belum lengkap disajikan dan responden diminta 
untuk menyelesaikannya 

Contoh: Bila saya memilih  Sabun mandi Herbal 
pertimbangan yang paling penting dalam keputusan saya 
adalah : 

4) Gambar 

Gambar dengan dua tokoh, salah satu tokoh membuat 
pernyataan. Responden diminta untuk mengisi kolom 
kosong untuk membuat pernyataan dalam kotak yang 
kosong. 

Contoh: Pernyataan Konsumen : Sabun Mandi Herbal. 
Saudara :..........................  

5) Tes Persepsi Tematis (suatu teknik proyeksi, yang 
digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian, yang 
menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan 
dalam apersepsi (atau interpretasi yang ada artinya) 
terhadap lingkungan) 

Contoh : Gambar Wanita Cantik 
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Pertanyaan Tertutup 

1. Dikotomi : pertanyaan dengan dua kemungkinan jawaban 

Dalam pembelian sabun Mandi Herbal, apakah anda 
membeli sendiri ? 

Ya   Tidak 
 

2. Pilihan berganda: Pertanyaan dengan tiga atau lebih 
jawaban. 

Siapa saja yang menggunakan sabun mandi herbal? 

a. Sendiri saja 

b. Istri/suami 

c. Istri/Suami dan anak-anak 

d. Anak-anak 

e. Rekan bisnis/teman/tamu 

f. Kelompok masyarakat 
 

3. Skala Likert :Pertanyaan yang menunjukan tingkat 
kesetujuan atau ketidak setujuan responden 

Contoh : Sabun mandi Herbal dengan menggunakan 
keypad menggunakan angka lebih baik dibandingkan 
dengan Sabun mandi Herbal hasilnya lebih bermanfaat 
sabun mandi herbal. 

a. Sangat tidak setuju. 

b. Tidak Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju   

 



B
A

B
 II 

 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 
 

31 

 

A N A L I S A  D A N  R I S E T  P A S A R  
  

4. Deferensiasi semantik : Pertanyaan yang menunjukan dua 
kata yang saling berlawanan, dimana responden memilih 
sebuah titik yang menunjukan pendapatnya 

Contoh :  Sabun mandi Herbal 

Berguna............................................tidak berguna 

Modern............................................kuno 

Lengkap............................................tidak puas 
 

5. Skala Kepentingan : Skala yang menunjukan peringkat 
beberapa atribut. 

Contoh : Bagi saya kelengkapan Sabun mandi Herbal 
adalah: 

a. Sangat Penting 

b. Penting 

c. Agak Penting 

d. Tidak terlalu penting 

e. Sama sekali tidak penting 
 

6. Skala peringkat : Skala yang menunjukan peringkat 
beberapa atribut dari buruk sampai istiwewa. 

Contoh : Pelayanan purna jual Sabun mandi Herbal adalah: 

a. Istimewa 

b. Sangat baik 

c. Baik 

d. Agak baik 

e. Buruk 
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7. Skala maksud membeli: skala yang menunjukan keinginan 
responden untuk membeli 

Contoh : Jika tersedia sabun mandi herbal di internet, saya 
akan: 

a. membeli 

b. Mungkin memeli 

c. Ragu-ragu membeli 

d. Mungkin tidak membeli 

e. Pasti tidak membeli 
 

 
b. Riset Pemasaran dengan Ukuran Kualitatif 

Ukuran kualitatif dipergunakan untuk mengukur opini 
(pendapat) konsumen dan riset kualitatif sering digunakan 
dalam langkah pertama riset pasar untuk mengekplorisasi 
persepsi produk dan merek konsumen, kelemahan dalam riset 
kualitatif mungkin akan berbeda dalam menyimpulkan hasil riset 
antara para periset  

Tujuh tehnik riset pasar menggunakan ukuran kualitatif : 

 Membayangi yaitu mengobservasi orang yang 
menggunakan produk, berbelanja, pergi  ke rumah  
sakit, menggunakan kereta, menggunakan ponsel, 
menggunakan Sabun mandi Herbal. 

 Memetakan perilaku, yaitu memotret orang dalam satu 
ruangan, seperti ruang tunggu di rumah sakit dengan 
jangka waktu tiga jam berturut-turut 

 Perjalanan konsumen yaitu, menelusuri semua interaksi 
yang dilakukan konsumen dengan produk, jasa atau 
ruangan 

 Jurnal kamera, yaitu meminta konsumen menulis 
catatan harian visual tentang kegiatan dan kesan 
mereka berhubungan dengan sebuah produk 

 Wawancara pengguna ektrim, yaitu berbicara dengan 
orang yang benar-benar tahu atau tidak  mengetahui 
tentang sebuah produk dan menilai pengalaman mereka 
menggunakan produk tersebut. 
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 Berkisah, yaitu mendorong orang untuk menceritakan 
kisah pribadi tentang pengalaman mereka sebagi 
konsumen 

 Kelompok tak terfokus, yaitu mewawancarai kelompok 
orang berbeda: mengekplorasi gagasan tentang sandal, 
perawatan kaki, dan penggemar sepatu. 

 
 
Pendekatan Teknik Riset Kualitatif 

 Asosiasi kata 
Dalam asosiasi kata adalah apa yang ada dipikiran 
orang jika ditanyak tentang merek, seperti Air mineral 
yang diminum anda setiap hari, jam tangan, 
penerbangan dan lain sebagainya. Tujuan asosiasi kata 
adalah mengindentifikasi kisaran asosiasi merek yang 
ada dipikiran konsumen. 

 
 Teknik proyektif 

Responden diminta untuk menyampaikan kesan dengan 
membandingkan merek-merek, mobil, majalah, sayuran 
dan kebangsaan. Tujuannya untuk melengkapi kesan 
mereka dari tidak rasional menjadi rasional. 

 Visualisasi 
Menyajikan kepada responden tentang gambar, kesan 
mereka bagaimana menvisualisaikan tentang gambar. 

 Personifikasi merek 
Responden diminta untuk menggambar sesuatu bisa 
nama orang, merek-merek dagang, nama tempat dan 
lain sebagainya  

 Penjenjangan 
Satu rangkain pertanyaan berjenjang tentang suatu 
produk, misalnya mengapa orang ingin membeli digital 
Sabun mandi Herbal? Mengapa penting digital Sabun 
mandi Herbal? Mengapa niat dan doa haji/umrah itu 
penting? 
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c. Riset pasar dengan perkakas mekanik 

Riset itu digunakan untuk respon terhadap sebuah iklan yang 
ditayangkan pada televisi, media cetak, billbord dan radio 
dengan mengukur minat Responden terhadap iklan tersebut. 
Dengan tehnologi yang semakin canggih riset ini bisa 
digunakan terhadap perilaku konsumen dalam merespon iklan. 

 

5. Rencana Pengambilan Sampel 

Langkah berikutnya setelah menentukan pendekatan dan instrumen 
riset pasar, periset pemasaran harus merancang rencana pengambilan 
sample yang memerlukan tiga keputusan sebagai berikut: 

a. Unit Pengambilan Sample 

Unit Pengambilan sample yaitu siapa yang akan disurvei? Para 
periset harus menjelaskan populasi sasaran yang akan diambil 
samplenya. Contoh: Sabun Mandi Herbal itu, yang akan disurvei 
Ibu rumah tangga, karyawan, pria, wanita, dewasa, umur dibawah 
17 tahun dan sebagainya.  

b. Ukuran Sample 

Ukuran sample adalah menentukan berapa responden yang akan 
diambil samplenya dan bagaimana cara memilih samplenya, dan 
menggunakan intrumen riset apa yang akan digunakan. Ukuran 
sample misalnya 2% atau dibawah 2% dari populasi.   

c. Prosedur Pengambilan Sample 

Dalam prosedur pengambilan sampai terdapat dua metode sample 
probabilistik dan sample non probabilistik, yang diuraikan dibawah 
ini. 

1) Sample Probabilistik 
 Sample acak sederhana : setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sample. 
Para periset mengambil sample secara acak tidak 
dibatasi kelompok, usia, gender dan lainnya 

 Sample acak bertingkat: populasi dibagi menjadi 
beberapa kelompok yang terpisah satu sama lain, 
seperti kelompok usia. Setelah dikelompokan secara 
bertingkat sample acak diambil dari masing-masing 
kelompok tersebut secara acak 
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 Sample Cluster (kelompok) : populasi dibagi menjadi 
beberapa kelompok yang terpisah satu sama lainnya, 
seperti blok-blok kota, dan para periset mengambil 
sample dari kelompok-kelompok itu untuk diwawancarai. 

 
2) Sample non-Probabilistik 

 Sample kemudahan : pra periset memilih populasi yang 
paling mudah didapatkan datanya. 

 Sample Pertimbangan: para periset memilih dengan 
pertimbangan untuk dijadikan responden dan 
diperkirakan akan memberikan informasi yang akurat. 

 Sample Kuota : para periset telah menetapkan beberapa 
katagori dalam populasi 

 

6. Metode Kontak 

Setelah para periset menentukan rencana pengambil sample, maka 
langkah selanjutnya bagaimana cara para periset pasar menghubungi 
responden? Apakah kuesiner disampaikan melalui surat, wawancara 
via telepon, wawancara bertemu muka, atau dengan wawancara 
melalui teknologi komputer online, seperti email, skype, facebook 
online dan lain sebagainya. 

a. Kuesioner Via Surat. 

Kuesioner via surat merupakan cara terbaik untuk mengatasi para 
responden tidak bersedia diwawancara secara individu. Untuk 
kuesiner via surat memerlukan pertanyaan kata-kata secara 
sederhana dan jelas. Kelemahannya tingkat pengembalian 
kuesioner oleh Responden rendah dan lambat. 

b. Wawancara melalui telepon 
 

1) Keuntungan wawancara melalui telepon kepada responden 
oleh para periset diantaranya adalah: 

 Mendapatkan informasi 
 Para periset lebih banyak mengajukan pertanyaan 
 Jika pertanyaan kurang jelas para periset dapat 

menjelaskannya lebih banyak 
 Bila dibandingkan dengan kuesioner via surat tingkat 

responnya lebih banyak. 
2) Kelemahan wawancara melalui telepon diantaranya: 

 Para periset biasanya mempunyai waktu yang singkat 
dan pertanyaan tidak pribadi 
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 Responden biasanya antipati karena akibat dari 
telemarketer (pemasar via telepon) yang biasa 
mengganggu kehidupan responden 

 
 

c. Wawancara temu muka 
 
Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002). 
Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi yang 
diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi 
langsung antara peneliti dan sampel (responden). 
 
Dalam penelitian dikenal teknik wawancara-mendalam 
(Hariwijaya 2007: 73-74). Teknik ini biasanya melekat erat dengan 
penelitian kualitatif. Wawancara mendalam (in–depth interview) 
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman wawancara. 
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat 
mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan 
berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan 
nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis 
wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan 
dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara 
dengan keluarga responden). 
 
Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 
data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa 
keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. 
Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai 
sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. 
Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 
kepada narasumber atau responden tertentu.  
 
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut 
biasanya telah terstruktur secara sistematis agar didapatkan hasil 
wawancara yang lebih spesifik dan terperinci. Walaupun 
adakalanya wawancara berlangsung tidak terstruktur atau terbuka 
sehingga menjadi sebuah diskusi yang lebih bebas. Dalam kasus 
ini tujuan pewawancara mungkin berkisar pada sekedar 
memfasilitasi narasumber atau responden untuk berbicara (Blaxter 
et.al,2006: 258-259).  Wawancara yang  lebih  terbuka  sering  kita  
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lihat dalam acara talkshow. Namun demikian, wawancara 
terstruktur tetap lebih baik untuk mendapatkan data yang lebih 
spesifik. 
 
Menurut Musta’in Mashud di dalam buku Metode Penelitian Sosial 
Berbagai Alternatif Pendekatan (2005), secara umum wawancara 
dibagi menjadi dua sesuai standarisasinya yaitu wawancara 
berencana dan tidak berencana. Wawancara berencana biasanya 

telah disiapkan model-model pertanyaan yang pasti berupa 
kuesioner yang telah secara sistematis disusun sedemikian urut. 
Kuesioner tersebut nantinya diajukan kepada para responden 
dengan cara bisa melalui wawancara yang dalam hal ini sifatnya 

tertutup karena pewawancara tidak diperkenankan 
mengembangkan pertanyaan dan menanyakan persis dengan apa 
yang ada dikuesioner atau bisa juga dengan menyodorkan 
lembaran kuesioner dan membiarkan responden menjawab.  
 
Dalam hal ini jelas tujuannya adalah mencari keseragaman 
jawaban karena pertanyaan sifatnya pakem dan tidak bisa 
ditambah atau dikurangi. Model seperti ini seringkali digunakan 
dalam riset yang bersifat menguji hipotesis. Sebaliknya, 
wawancara yang tidak terencana tidak memiliki persiapan susunan 
yang mendasar. Model ini memungkinkan penanya 
mengembangkan pertanyaan secara spontanitas namun tidak asal-
asalan. 
 
Lebih mendetail lagi, wawancara tidak terencana dibagi lagi 
menjadi dua yaitu wawancara bebas dan terfokus. Wawancara 

bebas dikatakan bebas karena tidak terikat sistematika susunan 
pertanyaan tertentu namun hanya diarahkan oleh beberapa 
pedoman wawancara sehingga pewawancara dapat bebas 
mengembangkan apa yang akan ditanyakan nantinya. Bedanya 
dengan wawancara terfokus adalah apabila terfokus maka 
meskipun pewawancara terikat dengan pedoman pertanyaan, 
pewawancara harus tetap mengarahkan fokus pertanyaan pada 
satu persoalan saja.  
 
Ada dua jenis wawancara jika dilihat dari sifat pertanyaannya yaitu 
wawancara tertutup dan terbuka. Pada wawancara tertutup, baik 
yang diwawancarai atau pewawancara betul-berul terikat pada 
struktur susunan pertanyaan wawancara. Model pertanyaan seperti 
ini seringkali digunakan pada survei dan tidak memberikan peluang 
bagi responden untuk mengembangkan jawaban lebih dalam. 
Sebaliknya, model pertanyaan terbuka pewawancara dapat 
melakukan observasi jawaban jauh lebih dalam dan leluasa karena 
tidak terikat pada satu struktur susunan tertentu. 
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Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan 
pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari 
pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi  
 
sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, 
berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. Selain itu, ada 
beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk menjadi 
pewawancara yang baik, yaitu jujur, mempunyai minat, 
berkepribadian dan tidak temperamental, adaptif, akurasi, dan 
berpendidikan (sumber: http://www.marketrends.asia/) 

1) Keuntungan wawancara temu  muka 
 

 Memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang 
banyak 

 Para periset lebih banyak mengajukan pertanyaan 
dibandingkan dengan metode 2 diatas 

 Dapat informasi tambahan seperti cara berpakain dan 
bahasa tubuh 

 Mendapatkan informasi lebih cepat seperti halnya via 
telepon 

 Dapat dilakukan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi 
seperti mall, tempat rekreasi, terminal, bandara, sekolah 
dan tempat lainnya 

 
2) Kelemahan wawancara temu muka 

 
 Kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek 

emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara 
dan yang diwawancari sangat diperlukan. 

 Lebih mahal dibandingkan dengan metode 
penyampaian yang lain 

 Rentan terhadap bias atau distorsi (tidak jujur) oleh 
pewancara 

 Kemungkinan jawaban responden tidak sesuai dengan 
kenyataannya 

 
3) Wawancara online 

Beberapa metode wawancara menggunakan online 
diantaranya: 

 
 Pada website : memasukan kuesiner yang muncul pada 

saat dibuka website tersebut 
 Email : memberikan kuesiner pada e-mail responden 
 Skype : wawancara langsung dengan responden seperti 

halnya tatap muka 



B
A

B
 II 

 

Direktorat Pembinaan SMK (2013) 
 

39 

 

A N A L I S A  D A N  R I S E T  P A S A R  
  

 Membuat artikel atau kuesiner pada forum sesuai 
dengan produk atau jasa yang sedang di riset. 

 Menggunakan Search engne optimalisation (SEO) 
seperti google tool, yahoo.com dan yang lainnya 

 
a) Keuntungan wawancara online 

 Murah 
 Lebih cepat 
 Jawaban lebih jujur 
 Informasi yang didapat lebih banyak gunanya. 

 
b) Kelemahan wawancara online 

 Tidak setiap orang selalu menggunakan komputer 
secara online dan bersedia secara online. 

 Perlu membuat website yang memerlukan waktu 
dan biaya yang sesuai dengan keinginan kita 

 Sample kemungkinan bisa dicurangi 
 

 

 
 

Dalam melakukan riset pasar tahap mengumpulkan informasi memerlukan 
kesabaran dan paling mahal biaya, paling banyak terjadi kesalahan dan 
banyak terdapat masalah, seperti : 

 Responden tidak ada di rumah, para periset harus menunggu janji 
kembali atau mengganti responden 

 Menolak untuk di wawancarai 

 Responden menjawab bias atau tidak jujur 

 Sebagian pewawancara/para periset tidak jujur. 
 
 
 

 
 

Setelah mengumpulkan informasi atau data langkah selanjutnya adalah 
menganalisa data atau informasi. Sebelumnya informasi yang diperoleh 
disaring dengan mengelompokan informasi yang berguna dan tidak 
berguna. Biasanya data tersebut ditabulasi dan menggunakan teknik 
statistik dan model-model yang lebih canggih dengan menggunakan 
software komputer. 

  

C. Mengumpulkan Informasi 

D. Menganalisis Informasi 
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Sebagai langkah terakhir dari tugas riset pasar adalah menyajikan hasil 
temuan. Para periset hasil temuan tersebut dilaporkan kepada manajemen 
atau yang memberikan order untuk melakukan riset pasar. 

 
 

 

Mengambil keputusan dari hasil riset yang disajikan oleh para periset 
bukan lagi tugas mereka, mereka berhenti setelah menyajikan hasil 
temuan. 
Manajemen dalam mengambil keputusan harus menyeleksi apakah hasil 
riset pasar yang disajikan tersebut berguna untuk keputusan manajemen 
yang akan datang atau malahan menyesatkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Menyajikan Hasil Temuan 

F. Mengambil Keputusan 
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LATIHAN 
 

LATIHAN 1 :  ESSAY 
 

1. Sebutkan 6 (enam) tahapan dari perencanaan riset pasar? 
      ............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 
 
2. Untuk memulai usaha atau usaha yang sedang berjalan uantuk 

meningkatkan penjualan diperlukan riset pasar, mengapa? 
      ............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 
 
3. Pada tahapan kedua dari riset pasar adalah menyusun rencana 

riset, sebutkan tahapan rencana riset? 
      ............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 
 
4. Sumber data yang akan diperoleh dari riset pasar adalah data 

sekunder dan data primer, apa yang dimaksud dengan data 
sekunder dan data primer?  

      ............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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5. Sebutkan macam-macam instrumen riset pasar?  
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
 

6. Observasi adalah : 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................  

 
7. Sebutkan macam-macam riset observasi? 
      ............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 
8. Riset survey adalah : 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

9. Sebutkan macam-macam riset? 
      ............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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10. Wawancara temu muka termasuk instrimen riset pasar?  
      ............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 

 
LATIHAN 2 : PILIHAN GANDA 

 
Pilihlah jawaban yang benar dengan menggaris  pada jawaban 
yang benar menurut anda  
 
1. Mengapa perlu melakukan perencanaan riset pasar? 

a. Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat 
tentang produk, pesaing, kebutuhan konsumen 

b. Untuk melihat Pasar 
c. Untuk membeli produk atau barang dagangan 

 
2. Tahapan ke IV menyusun rencana riset adalah... 

a. Merumuskan masalah 
b. Mengambil keputusan 
c. Menganalisis informasi 

 
3. Tahapan ke 1 menyusun rencana riset adalah... 

a. Mengumpulkan informasi 
b. Menyajikan hasil riset 
c. Merumuskan masalah dan tujuan dari riset pasar 

 
4. Tahapan ke II menyusun rencana riset adalah.... 

a. Mengumpulkan informasi 
b. Menyusun rencana biaya riset 
c. Menyajikan hasil riset 

 
5. Observasi merupakan jenis riset... 

a. Riset Deskriptif 
b. Riset kuantitatif 
c. Riset deskriptif dan kuantitatif 

 
6. Macam riset observasi adalah.. 

a. Observasi terstruktur 
b. Observasi tidak terstruktur 
c. Observasi terstruktur dan tidak tersstruktur 
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7. Observasi tersebunyi adalah.. 
a. Responden tidak mengetahui sedang diamati 
b. Responden mengetahui sedang diamati 
c. Responden antara mengetahui dan tidak mengetahui 

sedang diamati 
 
8. Riset data perilaku adalah.... 

a. Menganalisa data pembelian pelanggan 
b. Menganalisa perilaku pelanggan 
c. Menganalisa dan mengamati pelanggan 

 
9. Salah satu Instrumen riset adalah  

a. Kuesioner 
b. Wawancara temu muka 
c. A dan B betul 

 
10. Metode wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan 
data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau 
responden tertentu. 

a. Betul 
b. Salah 
c. Ragu-ragu 

 
11. Metode Wawancara akan menghasilkan data... 

a. Data Primer 
b. Data Sekunder 
c. Data pembelian 

 
12.  ........ adalah jumlah responden yang akan di riset 

a. Sample 
b. Investigasi 
c. Riset 

 
13.   ........ adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu 

a. Wawancara 
b. Riset 
c. Observasi 

 
14. Kelemahan kuesioner Via Surat adalah.... 

a. Tingkat pengembalian kuesioner oleh responden sangat 
cepat 

b. Tingkat pengembalian kuesioner oleh responden lambat 
c. Biaya mahal 
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15. Untuk memulai riset pada umumnya periset memerlukan 
data..... 

a. Data sekunder 
b. Data Primer 
c. Data kuantitatif 

 

 
LATIHAN 3: TUGAS PERORANGAN 

 
Cari referensi lain dari berbagai sumber termasuk dari internet 
untuk mendapatkan data sekunder dari salah produk kosmetik.  
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
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.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
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LATIHAN 4 : STUDI KASUS 
 

Koperasi Sekolah merencanakan membuka kantin tetapi pengurus 
koperasi ingin mengetahui jenis makanan yang disediakan digemari 
oleh guru maupun siswa, dan berapa porsi makanan yang harus 
disediakan setiap harinya. Dengan demikian makanan yang 
disediakan dapat terjual habis walaupun tersisa kantin koperasi 
tidak merugi.  
 
Buatlah perencanaan 6 tahapan riset pasar, untuk aplikasi riset 
untuk mendapatkan data primer menggunakan  intrumen riset  
observasi terstruktur dan survey berdasarkan kuesioner dengan 
wawancara temu muka.  
 
Sebelum melakukan aplikasi riset dapatkan data primer dari 
Internet berupa kantin yang baik menurut anda.  
 
Studi kasus di buat 5 kelompok dengan jumlah perkelompok 
disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. 
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nalisa pasar adalah suatu 

proses untuk mengetahui 

berapa potensi pasar yang 

ada dan dalam keputusan 

dapat menentukan potensi 

pasar  berapa pangsa pasar yang 

akan diraih oleh perusahaan. Yang 

dimaksud potensi pasar adalah 

suatu perkiraan kapasitas dari suatu 

pasar untuk diserap oleh konsumen 

berupa barang atau jasa. Perkiraan 

tersebut bisa dinyatakan dalam 

bentuk kuantitas, jumlah uang atau 

dalam bentuk persentasi.  Potensi 

pasar bisa diartikan juga 

kemungkinan jumlah penjualan.  

 

A 

Pada Bab III diharapkan siswa kelas X  dapat mengerti apa yang 

dimaksud analisa pasar, dan dapat mengimplementasikan riset 

pasar yang dilakukan sendiri untuk langkah awal menjadi 

wirausaha sambilan di Sekolah maupun di lingkungan rumah, atau 

dapat membantu orang tua serta pihak lain memberikan informasi 

jika orang tuanya pihak lain ingin wirausaha kecil-kecilan, produk 

apa yang bisa di jual dilingkungan sekitar. 

 

BAB III 

ANALISA PASAR DAN IMPLEMENTASI RISET PASAR 

Beberapa potensi penjualan yang 

berbeda-beda bisa diketahui untuk 

pasar tertentu. Salah satu potensi 

itu misalnya total volume yang 

mungkin bisa dijual dalam satu 

keadaan yang ideal. 

Untuk mencapai dan dapat 

dianalisa suatu potensi pasar 

diperlukan data atau informasi 

berupa data sekunder maupun  

data primer oleh karena itu suatu 

perusahaan harus  melakukan 

riset pasar untuk memperoleh 

informasi tersebut.  
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Pada bab II telah dijelaskan tentang tahapan 
perencanaan riset pasar, pada bab III ini  kita 
akan melaksanakan riset pasar dengan tujuan 
untuk menganalisa pasar serta untuk 
mengetahui potensi pasar satu atau lebih produk 
yang akan dipasarkan, tahapan  riset pasar yang 
telah dijelaskan pada bab II sebagai berikut: 

I. Merumuskan masalah dan tujuan dari 
riset pasar. 

II. Menyusun Rencana Biaya Riset 
III. Mengumpulkan informasi 
IV. Menganalisis informasi 
V. Menyajikan hasil riset atau menyajikan 

analisa pasar 
VI. Mengambil Keputusan 

 
 
 
  

Untuk melaksanakan riset pasar dapat 
dikerjakan sendiri, menggunakan konsultan 
periset serta dapat melaksanakan riset 
pasar secara kombinasi yaitu dikerjakan 
sendiri dan dikerjakan oleh konsultan 
dengan cara membagi tugas. Pada bab III 
ini akan mempelajari cara melaksanakan 
riset dengan menggunakan tenaga sendiri. 
Data yang ingin di peroleh pada riset pasar 
ini adalah berupa data sekunder dan data 
primer berdasarkan survei kualitatif. Produk 
yang akan di survei adalah Produk Sabun 
mandi herbal.  

Bagaimana riset pasar dapat dilaksanakan 
bertahap dan pada akhirnya dapat 
menyajikan hasil riset pasar untuk dapat  
menganalisa pasar untuk dapat 
menetapkan suatu keputusan  managemen 
atau pemilik perusahaan yang akurat dan 

tepat sasaran. 
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Riset Pasar akan dilaksanakan 
berdasarkan sebuah kasus dibawah ini: 

Toko Istana Herbal adalah perusahaan yang 
bergerak pada bidang perdagangan produk 
herbal tetapi tidak menjual sabun mandi 
herbal. Perusahaan berkedudukan dan 
berdomisili di daerah di Jakarta Pusat 

Toko Istana Herbal ingin menjual sabun 
mandi herbal karena banyak pelanggan yang 
berkunjung  menanyakan dan ingin membeli 
sabun mandi herbal pada tokonya.  

Dengan informasi catatan dari tokonya, 
pemilik perusahaan penasaran tentang sabun 
mandi herbal, berapa besar potensi pasar 
bisa diraih jika Toko Istana Herbal 
menyediakan sabun herbal. Toko Istana 
Herbal dalam membuat keputusan tidak ingin 
setelah menyediakan sabun mandi herbal di 
tokonya tetapi tidak laku terjual. Untuk itu 
sebelum menjual sabun mandi herbal Toko 
Istana Herbal ingin melaksanakan riset pasar 
terlebih dahulu. Tentu saja Toko Istana Herbal 
menginginkan setelah melakukan riset pasar 
akan melakukan pertimbangan dari berbagai 
aspek sebelum memutuskan untuk menjual 
sabun mandi herbal. Toko Istana Herbal tidak 
ingin hanya sebagai pengecer tetapi jika 
memungkinkan ingin menjadi distributor jika 
produk tersebut dapat memberikan 
keuntungan pada perusahaannya.  

Dari kasus Toko Istana Herbal mari kita 
melaksanakan riset pasar yang akan 
dijabarkan dibawah ini berdasarkan teori yang 
telah di baca pada Bab II. 
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Toko Istana Herbal ingin menjual sabun herbal 
bukan hanya sebagai pengecer tetapi jika 
menguntungkan ingin menjadi distributor serta untuk 
melengkapi jenis-jenis herbal yang telah tersedia di 
Tokonya.  

Tujuan riset pasar adalah mendapatkan informasi 
atau data sebanyak-banyaknya agar dalam 
memutuskan untuk menjual sabun mandi herbal 
dapat memberikan keuntungan yang sebesar-
besarnya pada perusahaan. 

 

 

Toko Istana Herbal menyusun rencana riset pasar 
dalam jangka waktu sebulan sebagai berikut : 

Rencana Biaya 

1. Biaya telepon: diperkirakan biaya telepon 
untuk 100 responden, per sekali telepon @  
Rp 2000, jadi biaya telepon sebesar  Rp 
200.000 

2. Biaya untuk print data berupa kertas A4 
dan tinda printer untuk 200 lembar dengan 
biaya perlembar @ Rp 1250, jadi total 
biaya sebesar Rp 250.000 

3. Biaya internet: langganan biaya internet 
perbulan sebesar Rp 165.000 

4. Biaya prangko untuk pengiriman 100 
responden dengan berat dokumen 50 
gram. Untuk tujuan Jakarta Pusat ke 
jakarta barat, selatan, timur setelah dilihat 
pada website kantor pos 
(http://www.posindonesia.co.id), yaitu 
biaya untuk kilat khusus dalam kota jakarta 
sebesar Rp 5.000. Pada isi amplop selain 
dimasukan kuesioner juga disisipkan 
perangko. Perangko tersebut agar 

A. Merumuskan Masalah dan Tujuan Riset Pasar 
 

B. Menyusun Rencana Biaya Riset Pasar 
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 responden membalas kuesioner dan 

mengirimkannya kembali. Jadi biaya 
pengiriman via kantor pos 100 x Rp 5.000 
x 2= Rp 1.000.000. Perkiraan Lamanya 
pengiriman 4 hari dan kiriman balasan 
diperkirakan 6 hari, jadi total 10 hari kerja 

5. Biaya pertemuan dengan responden 
berupa honor dan makan siang sebanyak 
5 kali pertemuan @ Rp 150.000, jadi total 
Rp 750.000 

6. II.1.5. Biaya transport untuk mengunjungi 
produsen sabun mandi Herbal Rp 
1.000.000 

7. II.1.6. Pembelian bermacam-macam 
sebanyak 26 buah sabun mandi herbal, 
harga perbuah @ Rp 10.000, total sebesar 
Rp 260.000. 

8. Biaya tak terduga Rp 500.000.- 

Keseluruhan biaya diperkirakan  sebesar = 
 Rp 4.195.000 
 
 

 

Sumber Data Sekunder   

Toko Istana Herbal menggali informasi bersumber dari data sekunder atau 
data yang telah tersedia, yaitu: 

1. Mengunjungi Website produsen macam-macam sabun mandi herbal: 
sabun mandi herbal merek Hawa, sabun mandi herbal merek Mutiara 
Keraton, Merek sabun mandi herbal Wahida dan Sabun mandi Herbal 
Anninda. Informasi yang diperoleh dari website mendapatkan data 
sebagai berikut: 
 Harga eceran adalah: harga yang dijual langsung pada konsumen 

dengan harga satuan berkisar antara Rp 7.500 s.d Rp 15.000  
 Harga Agen adalah: harga yang dijual kepada agen dengan 

mendapatkan diskon antara 25% sampai dengan 60% dari harga 
jual. Besaran diskon tergantung dari jumlah sabun mandi herbal 
yang dibeli semakin banyak semakin murah. Dapat dirincikan 
sebagai berikut: 

- Pembelian 1000 buah keatas mendapatkan 60% dari harga 
jual. 

- Pembelian 500 – 9999 buah mendapatkan diskon 50% dari 
harga jual 

C. Mengumpulkan Informasi 
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- Pembelian 200-499 buah mendapatkan diskon 40% dari harga 
jual 

- Pembelian 100 – 199 buah mendapatkan diskon 25% dari 
harga jual 

 
Catatan :  
* Pembelian bisa dicampur dengan berbagai Varian. 
* Harga yang lebih mahal pada umumnya sudah mendapatkan Ijin 
BPOM. 

 
 Sabun Mandi herbal pada umum terdapat 30-40 Varian, 

Diperuntukan untuk kesehatan kulit badan dan muka seperti 
pemutih kulit, menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam, 
untuk mencegah penuaan dini kulit, anti bakteri, melembutkan, 
melembabkan dan menghaluskan kulit serta khasiat untuk kulit 
badan dan muka lainnya. Jenis-jenis sabun mandi herbal dibagi 
sebagai berikut: 

 
Jenis sabun herbal tunggal dan khasiatnya 
1. Sabun Pegagan 

Khasiat : Mencegah dan mengurangi selulit. 
Cara Pemakaian Sabun Pegagan : Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 

 
2. Sabun Wortel 

Khasiat: Mencegah kanker kulit dan menghaluskan kulit 
Cara Pemakaian Sabun Wortel: Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih. 

 
3. Sabun Strawbery 

Khasiat : Mengencangkan otot payudara dan kulit 
Cara Pemakaian : Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
4. Sabun Teh Hijau 

Khasiat : Mencerahkan kulit 
Cara Pemakaian Sabun Teh Hijau: Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 

 
5. Sabun Kunyit 

Khasiat Sabun Kunyit : Menghilangkan jamur, gatal dan kutu 
air. 
Cara  Pemakaian  Sabun  Kunyit :  Basahi tubuh,     gosokkan  
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sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 

 
6. Sabun Madu 

Khasiat Sabun Madu : Meremajakan kulit dan menghilangkan 
flek 
Cara Pemakaian Sabun Madu : Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
7. Sabun Bengkoang 

Khasiat Sabun Bengkoang: Memutihkan kulit 
Cara Pemakaian Sabun Bengkoang: Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 

 
8. Sabun Zaitun 

Khasiat Sabun Zaitun : Melembabkan dan menghaluskan kulit 
Cara Pemakaian Sabun Zaitun : Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 

 
9. Sabun Anggur 

Khasiat Sabun Anggur : Melarutkan lemak dan melangsingkan 
tubuh 
Cara Pemakaian Sabun Anggur : Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 

 
10. Sabun Kopi 

Khasiat sabun Kopi :Membantu menyembuhkan luka 
Cara Pemakaian Sabun Kopi: Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
11. Sabun Sereh 

Khasiat Sabun Sereh :Menghilangkan flek flek hitam pada 
lipatan paha dan ketiak, Mengharumkan tubuh, Menghilangkan 
Biang Keringat, Menghilangkan jerawat, Menghilangkan gatal-
gatal , panu dan jamur pada kulit, Menghindarkan dari gigitan 
nyamuk secara alami (cocok digunakan sebelum tidur), 
Menghilangkan capek, pegal, gejala reumatik, Sebagai 
Aromatherapy , memberikan kesegaran pada tubuh sehabis 
mandi. 
Cara Pemakaian sabun Sereh : Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 
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12. Sabun Apel 
Khasiat Sabun Apel: Mencegah kerut dan menghilangkan 
komedo pada kulit 
Cara Pemakaian Sabun Apel : Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
13. Sabun Lulur 

Khasiat Sabun Lulur: Menghaluskan dan mengangkat Sel 
kulit  Mati 
Cara Pemakaian Sabun Lulur : Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih. 

 
14. Sabun Kemangi 

Khasiat Sabun Kemangi: Mengharumkan dan merawat organ 
vital wanita 
Cara Pemakaian Sabun Kemangi: Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
15. Sabun Limau 

Khasiat Sabun Limau: Menghilangkan jerawat 
Cara Pemakaian Sabun Limau: Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih. 

 
16. Sabun susu 

Khasiat Sabun Susu : Memutihkan, mencegah flek dan kaki 
pecah – pecah 
Cara Pemakaian Sabun Susu : Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih. 

 
17. Sabun Lengkuas 

Khasiat Sabun Lengkuas : Membasmi jamur dan panu pada 
kulit 
Cara Pemakaian Sabun Lengkuas : Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
18. Sabun Alpukat 

Khasiat Sabun Alpukat : Melembabkan dan merawat kulit 
Cara Pemakaian Sabun Alpukat: Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 

19. Sabun Ketimun 
Khasiat Sabun Ketimun: Mengencangkan dan mengurangi 
kadar minyak pada kulit 
Cara Pemakaian Sabun Ketimun: Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga 
bersih. 
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20. Sabun Sirih 
Khasiat Sabun Sirih : Menyegarkan dan menghilangkan bau 
badan 
Cara Pemakaian Sabun Sirih: Basahi tubuh, gosokkan sabun 
pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih. 

 
21. Sabun Coklat 

Khasiat Sabun Coklat : mengangkat sel kulit mati 
Cara Pemakaian Sabun Coklat : Basahi tubuh, gosokkan 
sabun pada tubuh, diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
22. Sabun Aloe Vera (Lidah Buaya) 

Khasiat :  Mengendalikan minyak berlebih,  Mencegah dan 
menghilangkan jerawat,  melembabkan dan melembutkan kulit 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
23. Sabun Kayu Manis 

Khasiat : Mencegah dan mengobati jerawat, Mencerahkan 
kulit, melembabkan dan melembutkan kulit 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
24. Sabun Biji Bunga Matahari 

Khasiat : Antiinflamasi :Biji bunga matahari mengandung 
vitamin E yang akan menetralisir radikal bebas dalam tubuh 
sehingga melindungi rusaknya  komponen-komponen seluler 
dan molekuler dalam tubuh. 
Vitamin E dalam biji bunga matahari merupakan penangkal sel 
dari pengrusakan. Khusus untuk kulit,  vitamin E secara 
langsung melindungi kulit dari radiasi ultraviolet. Dalam banyak 
penelitian, vitamin E dioleskan telah terbukti untuk mencegah 
kerusakan UV. 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
25. Sabun Herbal Beras 

Khasiat : Melindungi kulit dari bahaya sinar UV, exfiolating – 
membuat kulit menjadi lebih cerah, meningkatkan produksi 
kolagen ceramide untuk membuat kulit lebih kenyal. 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
26. Sabun Herbal Cengkeh 

Khasiat : Anti bakteri- mengobati penyakit kulit yang 
disebabkan oleh bakteri,  Anti jamur dan peradangan,  
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mengobati jamur kulit,seperti panu,kadas,kurap dan lain-lain 
yang disebabkan infeksi jamur, Aromaterapi dari minyak 
cengkeh berkhasiat menenangkan atau membuat rileks. 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
27. Sabun Herbal Labu Kuning : 

Khasiat : sebagai anti peradangan dan sumber vitamin C 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
28. Sabun Herbal Bunga Rosella. 

Khasiat : Mengurangi keriputpada kulit dan menangkat sel-sel 
kulit mati 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 

 
29. Sabun Herbal untuk haji dan umroh 

Sabun Herbal untuk haji dan umroh ini diproduksi untuk 
memenuhi kebutuhan kaum muslimin ketika menjalankan 
ibadah haji dan umroh di tanah suci. Cuaca tanah suci yang 
panas dan kering menjadikan kulit butuh kelembaban ekstra 
agar tetap lembab dan lembut.Namun demikian ketentuan 
dalam menjalankan ibadah haji maupun umroh yang tidak 
memperkenankan jamaah untuk mengenakan wangi-
wangian,mengharuskan jamaah selektif dalam memilih sabun. 
Sabun herbal zaitun ini memang dibuat tanpa tambahan 
fragrance/pewangi, sehingga disamping menjadikan sabun ini 
bisa memenuhi kebutuhan jamaah untuk melindungi kulit dari 
kekeringan juga tetap aman dan sesuai dengan ketentuan haji 
dan umroh yang tidak membolehkan menggunakan 
wewangian. 
Komposisi : Minyak kelapa, minyak zaitun, minyak cannola dan 
soda. 

  
30. Sabun jahe 

Menghilangkan capek, pegal, mencegah masuk angin dan 
gejala reumatik 

 
31. Sabun santan 

Sabun Santan Kelapa sangat cocok untuk memutihkan kulit. 
 
32. Sabun tomat 

Khasiat: mencerahkan kulit 
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33. Sabun pepaya 
Khasiat: sabun papaya ini aslinya berasal dari Thailand. Sabun 
pepaya ini populer karena banyak mengandung fungsi esensial 
bagi kecantikan wanita. Mengandung enzim papain yang dapat 
meregenerasi kulit mati dan menggantinya dengan sel-sel kulit 
baru. 

 
34. Sabun Gamat 

Khasiat : Bagi kulit wajah berguna sebagai anti septik, 
mencegah penuaan dini, membantu mengatasi jerawat, 
meregenerasi sel-sel kulit yang mati. 

 
35. Sabun Kulit Manggis 

Khasiat:  Mencegah penuaan dini kulit wajah, sebagai anti 
bakteri dan virus yang mengganggu kulit tubuh dan wajah . 

 
36. Sabun Susu Kambing 

Khasiat: Menyegarkan dan memelihara kulit agar lebih lembut, 
cerah dan halus alami. 

 
37. Sabun Habbatus Sauda (Jinten Hitam) 

Khasiat:Membersihkan, menyegarkan dan melembabkan kulit. 
 

Jenis sabun Mix( majemuk) dan khasiatnya 

1. Sabun herbal Mix Fruit (campuran beberapa jenis buah) 
Khasiat : sebagai anti oksidan  dan sumber vitamin C,menjaga 
kelembutan dan kelembaban kulit 
Cara Pemakaian: Basahi tubuh, gosokkan sabun pada tubuh, 
diamkan beberapa saat, bilas hingga bersih 
Komposisi : Minyak sawit,minyak zaitun,minyak kelapa,ekstrak 
bunga rosella,apel dan strawberi serta soda. 

 
2. Sabun  Herbal Mix perpaduan susu, madu dan zaitun 

Khasiat: Menjadi Kulit Tampak Cerah, terasa lembut dan Halus 
 

Kandungan Sabun Herbal 

Komposisi/Kandungan utama dari sabun herbal antara lain  
minyak kelapa,  minyak sawit, minyak zaitun, soda, essential oil 
dan ditambah ektrak sesuai jenis sabunnya. 
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Mengumpulkan Data Primer 

Toko Istana Organik, masih kurang puas pada data sekunder di atas, 
alasannya karena data yang diperoleh belum terdapat informasi dari 
konsumen antara lain  jenis-jenis sabun apa saja yang diminati oleh 
konsumen dari berbagai jenis dan merek tersebut diatas. 

Data pelanggan yang ada di toko tercatat hanya nama dan alamat saja  
tidak menjelaskan lebih dari itu. Dan yang berminat terhadap sabun mandi 
herbal tidak menjelaskan jenis sabun herbal apa saja yang diminati. Data 
pelanggan yang berminat terdapat 100 calon pelanggan dengan alamat 
tersebar di sekitar Jakarta dan telah tersedia alamat dan nomor telepon 
genggamnya. 

Pemilik Toko Istana Herbal ingin menggali lebih jauh informasi dari calon 
pelanggan mengenai hal-hal tersebut dibawah ini: 

1. Jenis sabun herbal apa saja yang diminati? 
2. Apakah calon pelanggan dan keluarga selalu menggunakan sabun 

herbal pada saat mandi? 
3. Berapa harga yang terjangkau oleh para calon pelanggan tersebut? 
4. Dan lain-lain informasikan yang diperlukan. 

Toko Istana Herbal untuk menggali informasi dari calon pelanggan akan 
menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi dengan metode 
kualitatif.  Bahan kuesioner, wawancara dan abservasi seperti diterangkan 
dibawah ini: 

1. Kuesioner  
Kuesioner yang dibuat tidak memisahkan antara surat dan kuesioner 
dan melampirkan amplop dan prangko untuk balasan responden, serta 
dilampirkan jenis-jenis sabun mandi herbal dan manfaatnya. Surat dan 
Kuesioner  dibuat 100 buah untuk seratus pelanggan. Kuesioner yang 
dibuat sebagai berikut: 

 
 
Kepada yth 
Para Pelanggan yang kami hormati 
Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Berdasarkan data yang ada di Toko Istana Herbal 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari telah berkunjung ketempat kami, pada 
saat berbelanja beberapa produk herbal kami, ibu pernah 
menanyakan dan ingin membeli produk sabun mandi herbal. Toko 
Istana  Herbal ingin meningkatkan  pelayanan  kepada  ibu  dengan  
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menyediakan sabun mandi herbal, mohon kiranya ibu dapat 
menyempatkan waktu untuk mengisi kuesioner  dengan  melingkari  
dan mengisi jawaban dari pertanyaan – pertanyaannya, dan mohon 
ibu dapat mengembalikan jawabannya kembali kepada kami dan 
kami tak lupa juga melampirkan amplop yang telah berperangko. 
Adapun kuesioner dimaksud seperti dibawah ini. 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang sabun mandi herbal? 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
2. Kata apa yang muncul dalam pikiran anda ketika mendengar 

kata-kata sebagai berikut: 
- Sabun Mandi herbal ............................................................ 
- Sabun Herbal ............................................................ 
- Herbal  ............................................................ 

3. Bila saya memilih sabun mandi herbal pertimbangan yang 

paling penting dalam keputusan saya adalah 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

4. Sabun Herbal untuk kesehatan kulit muka dan badan. Anda 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai gambar dibawah ini: 
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............................................................................................................ 
 
6. Dalam pembelian Sabun Mandi Herbal apakah anda membeli 

sendiri? 
Ya   Tidak 

 
7. Siapa saja yang menggunakan sabun mandi herbal? 

A. Sendiri saja 
B. Istri/suami 
C. Seluruh Keluarga 
D. Anak perempuan saja 

 
8. Jenis sabun mandi herbal yang digunakan mempunyai berapa 

bahan kandungan? 
A. Satu Jenis Bahan 
B. Dua Jenis Bahan 
C. Lebih dari 2 Jenis kandungan 

 
9. Khasiat sabun mandi herbal yang mana yang digunakan? 

A. Pemutih kulit 
B. Menghilangkan jerawat dan flek-flek hitam diwajah 
C. Pemutih dan menghaluskan kulit 
D. Pelembab dan pencegah penuaan dini kulit 
A. Yang dapat memberikan khasiat seperti diatas. 

 
10. Dibandingkan sabun biasa dengan sabun mandi herbal hasilnya 

lebih bermanfaat? 
A. Sangat tidak setuju 
B.Tidak setuju 
C. Ragu-ragu 
D. Setuju 
E. Sangat setuju 

 
11. Sabun mandi herbal: 

A. Berguna 
B. Tidak berguna 
C. Modern 
D. Kuno 

  
12. Sabun Mandi Herbal 

A. Istimewa 
B. Sangat baik 
C. Baik 
D. Agak Baik 
E. Buruk 
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13. Jika sabun mandi herbal tersedia di toko Istana Herbal, saya 
akan: 

A. Pasti membeli 
B. Mungkin membeli 
C. Ragu-ragu 
D. Mungkin tidak membeli 
E. Pasti Tidak membeli 

 
14. Merek Sabun mandi herbal yang anda tahu dan 

menggunakannya? 
A. Mutiara Keraton 
B. Wahida 
C. Hawa 
D. Olivia 
E. Anninda 

 
Jika Ibu berkesempatan datang ke toko kami dan telah 
menyerahkan kuesioner ini, kami akan memberikan hadiah berupa 
satu buah sabun mandi herbal. 
 
Demikian kami sampaikan, selain kami melampirkan amplop 
beserta perangko kami lampirkan juga jenis-jenis sabun mandi 
herbal serta manfaatnya. Atas kesedian ibu yang telah mengisi 
kuesioner ini dan mengembalikannya kami mengucapkan banyak 
terima kasih. 
 
 
Hormat kami 
Toko Istana Herbal 
 
Ani Setiani 
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2. Respon dari Kuesioner 

Kuesioner yang disebarkan ke 100 responden hanya sebesar 26 
responden yang menjawab dan mengembalikan atau sekitar sebesar 
26%. Jawaban dari  26 responden dapat dilihat pada tabel 1 dibawah 
ini.   
Table 1: Rekapitulasi 26 Responden yang menjawab Kuesioner 
 

No Jawaban 1 Jawaban 2 Jawaban 3 Jawaban 4 Jawaban 5 Total 

1 Mengangkat 
Kotoran 
atau daki 
dari kulit 
wajah dan 
badan 
 

Setelah 
menggunak
an sabun 
herbal: Kulit 
terasa 
bersih dan 
kesat 
 

Dapat 
meremajaka
n dan 
memutihkan 
kulit  
 

Melembabk
an dan 
menghalusk
an kulit 
 

Sabun tanpa 
menggunak
an Zat kimia 
yg 
membahaya
kan kulit 

 
 
 
 
 
 
 
26 
 

5 
responden 

4 
Responden 

7 
Responden 

5 
Responden 

5 
Responden 

2A Sabun 
Mandi 
Herbal: 
Sabun 
mandi yang 
aman bagi 
kulit tubuh 
dan wajah 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
Sabun 
Kesehatan 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
Terbuat dari 
bahan 
organik 

   
 
 
 
 
 
 
 
26 
 

8 
Responden 

11 
Responden 

7 
Responden 

  

2B Sabun 
Herbal: 
Sabun 
Tanpa Obat 
Kimia 

Sabun 
Herbal: 
Sabun yang 
aman bagi 
kesehatan 
kulit 
 

Sabun 
Herbal: 
Sabun 
terbuat dari 
tumbuhan 
dan buah-
buahan 

Sabun 
Herbal: 
Tidak Tahu 

  
 
 
 
 
 
 
26 
 

11 
Responden 

9 
Responden 

5 
Responden 

1 
Responden 

 

2C Herbal: 
Bahan untuk 
membuat 
produk dari 
rempah-
rempah, 
buah dan 
sayuran 

Herbal: 
Tidak 
menjawab 

    
 
 
 
 
 
 
 
26 
 

24  
Responden 

2 
Responden 
 

   

3 Pertimbahan 
Memilih  

Pertimbahan 
Memilih  

Pertimbahan 
Memilih  
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sabun 
mandi 
herbal: 
Sehat,aman 
dan bebas 
dari bahan 
kimia 

 
sabun 
mandi 
herbal: 
Untuk 
kesehatan 
Kulit dan 
badan 

 
sabun 
mandi 
herbal: 
Dapat 
mengobati 
penyakit 
kulit 

 
 
 
 
 
 
 
26 
 

9 
Responden 

11 
Responden 

6 
Responden 

  

4 Sabun 
herbal untuk 
kesehatan 
kulit muka 
dan badan: 
Menggunak
an sesuai 
aturan dan 
rutin agar 
hasilnya 
nampak 

Sabun 
herbal untuk 
kesehatan 
kulit muka 
dan badan: 
Untuk 
memutihkan
, 
menghalusk
an kulit, 

Sabun 
herbal untuk 
kesehatan 
kulit muka 
dan badan: 
Menghilangk
an jerawat 
dan 
menghalusk
an kulit 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 

5 
Responden 

17 
Responden 

4 
Responden 

  

5 Tanggapan 
Gambar: 
Halus, 
lembut, 
natural, 
sehat. 

Tanggapan 
Gambar: 
Permukaan 
wajah 
cantik, 
halus, 
lembut 

Tanggapan 
Gambar: 
Lembut, 
tenang dan 
menyejukan 

   
 
 
 
 
 
 
26 

13 
Responden 

12 
Responden 

1 
Responden 

  

6 Pembelian 
sabun beli 
sendiri: 
Ya 

Pembelian 
sabun beli 
sendiri: 
Tidak 

    
 
 
 
26 

17 
Responden 

9 
Responden 

   

7 Menggunak
an sabun 
herbal: 
 
A 

Menggunak
an sabun 
herbal: 
 
B 

Menggunak
an sabun 
herbal: 
 
 
C 

Menggunak
an sabun 
herbal: 
 
D 

  
 
 
 
 
 
26 

10 
Responden 

7 
Responden 

5 
Responden 

4 
Responden 
 
 

 

8 Yang 
mempunyai
Kandungan 
satu jenis 
saja 

Yang 
mempunyai
Kandungan 
lebih dari 3 
jenis 

Yang 
mempunyai
Kandungan 
lebih dari 3 
jenis 

   
 
 
 
 
26 

10 
Responden 

- 
 

16 
Responden 
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9 Sabun 

Mandi 
Herbal yg 
digunakan: 
A 
 

Sabun 
Mandi 
Herbal yg 
digunakan: 
B 

Sabun 
Mandi 
Herbal yg 
digunakan: 
 
C 

Sabun 
Mandi 
Herbal yg 
digunakan: 
 
D 

Sabun 
Mandi 
Herbal yg 
digunakan: 
 
E 

 
 
 
 
 
 
26 

4 
Responden 

2 
Responden 

5 
Responden 

4 
Responden 

11 
Responden 

 
10 

Sabun 
herbal lebih 
bermanfaat 
dibandingka
n sabun 
biasa: 
 
A 

Sabun 
herbal lebih 
bermanfaat 
dibandingka
n sabun 
biasa: 
 
B 

Sabun 
herbal lebih 
bermanfaat 
dibandingka
n sabun 
biasa: 
 
 
C 

Sabun 
herbal lebih 
bermanfaat 
dibandingka
n sabun 
biasa: 
 
 
D 

Sabun 
herbal lebih 
bermanfaat 
dibandingka
n sabun 
biasa: 
 
 
 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
26 

- - 5 17 4 

11 Sabun 
Mandi 
Herbal: 
A 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
B 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
 
C 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
 
D 

  
 
 
 
26 

12 
Responden 

2 
Responden 

10 
Responden 

2 
Responden 

 

12 Sabun 
Mandi 
Herbal: 
A 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
B 
 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
 
C 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
 
D 
 

Sabun 
Mandi 
Herbal: 
 
E 

 
 
 
 
 
26 7 

Responden 
11 
Responden 

8 
Responden 

- - 

13 Terdia di 
Toko Istana 
Herbal: 
A 
 

Terdia di 
Toko Istana 
Herbal: 
B 

Terdia di 
Toko Istana 
Herbal: 
C 

Terdia di 
Toko Istana 
Herbal: 
D 

Terdia di 
Toko Istana 
Herbal: 
 
E 

 
 
 
 
 
 
26 

14 
Responden 

8 
Responden 

3 
Responden 

1 
Responden 

 
- 

14 Merek 
sabun 
Mandi 
herbal: 
A 

Merek 
sabun 
Mandi 
herbal: 
 
B 

Merek 
sabun 
Mandi 
herbal: 
 
 
C 

Merek 
sabun 
Mandi 
herbal: 
 
D 

Merek 
sabun 
Mandi 
herbal: 
 
 
E 

 
 
 
 
 
26 

16 
Responden 

1 
Responden 

8 
Responden 

1 
Responden 

- 
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3. Wawancara Temu Muka 

Wawancara temu muka menggunakan wawancara tertutup dan 
terstruktur, artinya kuesioner telah disedikan,  pewawancara hanya 
bertanya sesuai dengan kuesioner. Untuk mendapatkan sample 
diperoleh dari dua mall atau departemen store di daerah jakarta 
dengan mewawancari 10 responden(sample).  Responden terdiri dari 5 
(lima) wanita remaja, 3 (tiga) Ibu-ibu dan 2 (dua) pria remaja. 

Adapun kuesioner untuk wawancara temu muka disiapkan pertanyaan-
pertanyaan seperti dibawah ini. 

1. Apakah anda selalu menggunakan sabun mandi herbal? 
A. Ya 
B. Tidak 
C. Tidak Selalu 

2. Jika jawaban Ya, jenis sabun mandi herbal yang mengandung apa 
yang selalu digunakan? 

A. Susu, Madu, Zaitun 
B. Jenis buah-buahan 
C. Jenis Sayuran 

3. Mengapa anda menggunakan sabun mandi herbal? 
A. Aman digunakan karena tidak mengandung bahan kimia 
B. Untuk Kesehatan dan kecantikan sambil Mandi 
C. Alergi 

4. Jika jawaban nomor 1 “tidak”, sabun apa yang anda gunakan? 
A. Sabun batangan 
B. Sabun Cair 
C. Sabun Pasta 

5. Apa yang diharapkan setelah menggunakan sabun mandi herbal? 
A. Penyegar, pelembab, menghaluskan 
B. Memutih kulit, menghilangkan flek hitam/jerawat/Komedo 

dan BB 
C. A dan B 

6. Dimana anda membeli sabun mandi herbal? 
A. Di internet 
B. Di Toko Herbal 
C. Apotek 
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7. Apakah anda kesulitan untuk membeli sabun mandi herbal? 
A. Ya 
B. Tidak 
C. Kadang-kadang 

8. Berapa jenis sabun mandi herbal yang anda ketahui? 
A. Satu Jenis 
B. Dua Jenis 
C. Lebih dari 3 Jenis 

9. Darimana anda mengenal sabun mandi herbal? 
A. Di internet 
B. Dari Teman 
C. Dari Iklan 

10. Apakah anda setiap kali mandi menggunakan sabun mandi herbal? 
A. Ya 
B. Tidak Selalu 
C. Tidak sama sekali 

 
 

4. Jawaban Wawancara Temu Muka 

Dari 10 (sepuluh) sample yang dipilih oleh pewawancara sesuai 
rencana yaitu 5 (lima) wanita remaja, 3 (tiga) Ibu-ibu dan 2(dua) pria 
remaja, hasil yang diperoleh dari jawaban mereka dapat dilihat pada 
table 2 (dua) dibawah ini  

Tabel 2a: Hasil Wawancara Temu Muka untuk 5 (lima) Wanita Remaja 
 

No Jawaban 1 Jawaban 2 Jawaban 3 Total 

1 Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
A 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
B 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
C 

 
 
 
 
5 

4 
Responden 

- 1 
Responden 

2 Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
A 

Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
B 

Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
C 

 
 
 
5 2 

Responden 
2 
Responden 

1 
Responden 

3 Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
A 

Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
B 

Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
C 

 
 
 
5 
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1 
Responden 

4 
Responden 

- 

4 Sabun yang 
digunakan 
A 

Sabun yang 
digunakan 
B 

Sabun yang 
digunakan 
C 

 
 
1 

1 
Responden 

- - 

5 Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
A 

Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
B 

Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
C 

 
 
 
 
5 - - 5 

Responden 
6 Dimana membeli 

sabun herbal? 
A 

Dimana membeli 
sabun herbal? 
B 

Dimana membeli 
sabun herbal? 
C 

 
 
 
5 
 

2 
Responden 

2 
Responden 

1 
Responde 

7 Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
A 

Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
B 

Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
C 

 
 
 
5 3 

Responden 
2 
Responden 

- 

8 Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang 
anda ketahui 
A 
 

Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang 
anda ketahui 
B 

Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang 
anda ketahui 
C 

 
 
 
5 

2 
Responden 

1 
Responden 

2 
Responden 

9 Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
A 
 

Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
B 

Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
C 

 

 2 
Responden 

3 
Responden 

- 5 

10 Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi Herbal 
A 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi Herbal 
B 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi Herbal 
C 

 
 
 
 
5 - 4 1 
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Tabel 2b: Hasil Wawancara Temu Muka dari 3 (tiga) Ibu-Ibu 
 

No Jawaban 1 Jawaban 2 Jawaban 3 Total 

1 Apakah selalu 
menggunakan sabun 
mandi herbal? 
A 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
B 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
C 

 
 
 
 
3 

 
Responden 

- 3 
Responden 

2 Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
A 

Jenis Sabun 
herbal Yang 
digunakan: 
B 

Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
C 

 
 
 
3 

2 
Responden 

1 
Responden 

 
Responden 

3 Mengapa menggunakan 
sabun herbal? 
A 

Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
B 

Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
C 

 
 
 
3 

- 
Responden 

2 
Responden 

1 

4 Sabun yang digunakan 
A 

Sabun yang 
digunakan 
B 

Sabun yang 
digunakan 
C 

 
 
3 

2 
Responden 

1 
Responden 

- 

5 Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
A 

Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
B 

Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
C 

 
 
 
 
3 2 - 1 

Responden 
6 Dimana membeli sabun 

herbal? 
A 

Dimana membeli 
sabun herbal? 
B 

Dimana membeli 
sabun herbal? 
C 

 
 
 
3 
 

2 
Responden 

 
Responden 

1 
Responde 

7 Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
A 

Kesulitan membeli 
sabun Mandi 
Herbal 
B 

Kesulitan membeli 
sabun Mandi 
Herbal 
C 

 
 
 
3 

3 
Responden 

- 
Responden 

- 

8 Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang anda 
ketahui 
A 
 

Berapa Jenis 
sabun Mandi 
Herbal yang anda 
ketahui 
B 

Berapa Jenis 
sabun Mandi 
Herbal yang anda 
ketahui 
C 

 
 
 
3 
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- 
Responden 

1 
Responden 

2 
Responden 

9 Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
A 
 

Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
B 

Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
C 

 
 
 
 
3 

2 
Responden 

1 
Responden 

- 

10 Apakah selalu 
menggunakan sabun 
Mandi Herbal 
A 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi 
Herbal 
B 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi 
Herbal 
C 

 
 
 
 
3 

- 3 - 

 
 
Tabel 2c: Hasil Wawancara Temu Muka dari 1 (satu) Orang Remaja 
 

No Jawaban 1 Jawaban 2 Jawaban 3 Total 

1 Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
A 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
B 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun mandi 
herbal? 
C 

 
 
 
 
1 

- 
Responden 

1 - 
Responden 

2 Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
A 

Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
B 

Jenis Sabun herbal 
Yang digunakan: 
C 

 
 
 
0 - 

Responden 
- 
Responden 

- 
Responden 

3 Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
A 

Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
B 

Mengapa 
menggunakan 
sabun herbal? 
C 

 
 
 
0 

- 
Responden 

- 
Responden 

- 

4 Sabun yang 
digunakan 
A 

Sabun yang 
digunakan 
B 

Sabun yang 
digunakan 
C 

 
 
3 

2 
Responden 

1 - 

5 Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
A 

Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
B 

Yang Diharapkan 
menggunakan sbn 
mandi Herbal 
C 

 
 
 
 
1 1 - - 

Responden 
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6 Dimana membeli 
sabun herbal? 
A 

Dimana membeli 
sabun herbal? 
B 

Dimana membeli 
sabun herbal? 
C 

 
 
 
0 
 

- 
Responden 

 
Responden 

- 
Responde 

7 Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
A 

Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
B 

Kesulitan membeli 
sabun Mandi Herbal 
C 

 
 
 
0 - 

Responden 
- 
Responden 

- 

8 Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang 
anda ketahui 
A 
 

Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang 
anda ketahui 
B 

Berapa Jenis sabun 
Mandi Herbal yang 
anda ketahui 
C 

 
 
 
 
1 

1 
Responden 

- 
Responden 

- 
Responden 

9 Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
A 
 

Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
B 

Darimana anda 
mengenal sabun 
Herbal? 
C 

 
 
 
 
1 

- 
Responden 

1 
Responden 

- 

1
0 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi Herbal 
A 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi Herbal 
B 

Apakah selalu 
menggunakan 
sabun Mandi Herbal 
C 

 
 
 
 
0 
 

- 4  1  

 
 

5. Observasi 

Observasi dilakukan pada Pelanggan yang berkunjung ke toko Herbal 
dengan mengamati 10 sample dari pengunjung (responden) yang 
khusus menanyakan sabun mandi herbal. Observer telah 
mempersiapkan kerangka untuk mengamati responden, adapun materi 
yang diamati atau di observasi kepada responden. Pada observasi ini 
responden tidak ditanya oleh pengamat (observer) tetapi hanya diamati 
saja, adapaun kerangka observasi yang disiapkan sebagai berikut: 

1. Penampilan Pengunjung  
a. Rapi 
b. Tidak Rapi 
c. Seronok 
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2. Responden berkunjung ke Toko Istana Herbal menggunakan 
transportasi: 

a. Mobil 
b. Motor 
c. Ongkot 

 
3. Jenis-jenis Sabun mandi herbal yang ditanyakan oleh responden 

a. Penyegar, pelembab, menghaluskan kulit 
b. Memutihkan kulit, menghilangkan flek hitam, 

jerawan/komedo dan BB 
c. A dan B 

 
4. Merek Sabun mandi herbal yang ditanyakan 

a. Mutiara Keraton 
b. Hawa 
c. Merek Lain 

 
5. Design atau bentuk sabun mandi herbal 

a. Bungkus Tradisional 
b. Design khusus seperti untuk pernikahan 
c. Tidak memperhatikan bentuk tetapi manfaatnya 

 

6. Hasil dari Observasi 

Dari sample 10 responden menghasilkan dari pengamatan yang 
dilakukan pengamat dapat dilihat pada tabel 3 
 
Tabel 3 

No Jawaban 1 Jawaban 2 Jawaban 3 Total 

1 Penampilan 
Pengunjung 
A 

Penampilan 
Pengunjung 
B 

Penampilan 
Pengunjung 
C 
 

 
 
 
10 

6 
Responden 

3 
Responden 

1 
Responden 

2 Menggunakan 
Transportasi 
A 

Menggunakan 
Transportasi 
B 

Menggunakan 
Transportasi 
C 

 
 
 
10 2 

Responden 
7 
Responden 

1 
Responden 

3 
 

Jenis sabun yg 
ditanyakan 
 
A 

Jenis sabun yg 
ditanyakan 
B 

Jenis sabun yg 
ditanyakan 
C 

 
 
 
10 
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2 
Responden 

7 
Responden 

1 
Responden 

4 Merek Sabun yang 
ditanyakan 
A 

Merek Sabun yang 
ditanyakan 
B 

Merek Sabun yang 
ditanyakan 
C 

 
 
 
10 7 

Responden 
3 
Responden 

- 
Responden 

5 Bentuk sabun yang 
ditanyakan 
A 

Bentuk sabun yang 
ditanyakan 
B 

Bentuk sabun yang 
ditanyakan 
C 

  
 
 
 
10 

3 
Responden 

2 
Responden 

5 
Responden 

 
 
 

 
 

Pada tahap 3 (tiga) yaitu mengumpulkan informasi 
sedangkan pada tahap 4 (empat) ini membahas cara 
menganalisa informasi pada hasil jawaban dari kuesioner, 
Wawancara temu muka dan observasi. Pada bagian 4 
(empat) ini yaitu analisa pasar atau mengnalisa hasil riset  
pasar merupakan pembahasan paling susah dan perlu 
ketelitian . Dibawah ini bagaimana menganalisa dari hasil 
jawaban kuesioner, wawancara temu muka dan observasi. 
 
 

1. Menganalisa Jawaban Kuesioner 
 
Pada pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5 
memberikan jawaban yang dapat dikelompokan sebagai 
berikut: 

1. Menghilangkan dan membersihkan kotoran  9 
jawaban atau sebesar 5% 

2. Meremajakan dan memutihkan kulit berjumlah 24 
atau sebesar  13% 

3. Melembabkan,  menghaluskan dan menghilangkan 
Jerawat berjumlah 21 atau sebesar 12% 

4. Tanpa Bahan kimia (keamanan) berjumlah  42 atau 
sebesar 23% 

5. Kesehatan Kulit jawaban 22  atau sebesar 12% 
6. Bahan Sabun herbal jawaban 41 atau sebesar 23% 
7. Tidak tahu herbal jawaban 3 atau sebesar 2% 
8. Menghilangkan penyakit kulit jawaban 6 atau 

sebesar 3% 
 

D. Menganalisa Informasi 
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9. Menjadikan kulit natural jawaban 13 atau sebesar 
7% 

10. Lembut, tenang dan menyejukan berjumlah atau 
sebesar 1% 

 
 
Pada grafik Pie dapat digambarkan pada bagan 1 sebagai 
berikut : 
 
 

Bagan 1 Kebutuhan Konsumen Tentang Sabun Mandi Herbal 

 
 
Jawaban nomor 6 dan 7 dapat dikelompokan seperti 
dibawah ini : 
 

1. Membeli sendiri :17 responden atau 33% 
2. Tidak membeli sendiri:  9 atau 17% 
3. Menggunakan sabun herbal: Sendiri:  10 atau 

19% 
4. Menggunakan sabun herbal: Suami dan istri : 7 atau 

13% 
5. Menggunakan sabun herbal: Seluruh Keluarga: 5 

atau 10% 
6. Menggunakan sabun herbal: Anak Perempuan saja : 

4 atau 8% 
  

9 
5% 

24 
13% 

21 
12% 

42 
23% 

22 
12% 

41 
22% 

3 
2% 

6 
3% 

13 
7% 

1 
1% 

Menghilangkan dan
membersihkan kotoran

Meremajakan dan
memutihkan

Melembabkan,
menghaluskan dan
menghilangkan Jerawat

Tanpa Bahan kimia
(keamanan)
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Jawaban dapat dilihat pada Bagan 2 disajikan dalam bentuk 
grafik pie seperti dibawah ini : 
 

Bagan 2 Jawab nomor 6 & 7 dalam Grafik Pie 

 
 
 
Pada jawab pertanyaan nomor 8 pengetahuan atau jenis 
sabun herbal yang digunakan oleh responden dari tiga 
pilihan jawaban terdiri dari 10 responden atau sebesar 38% 
memilih menggunakan sabun herbal yang mempunyai satu 
bahan kandungan herbal, responden tidak memilih yang 
mempunyai dua kandungan herbal, dan 16 responden atau 
sebesar 62 % memilih sabun herbal yang mempunyai 
bahan kandungan lebih dari dua bahan kandungan. Untuk 
lebih jelasnya dapat terlihat pada bagan 3 grafik pie 
dibawah ini  

  

17, 33% 

9, 17% 10, 19% 

7, 13% 

5, 10% 
4, 8% 

Membeli sendiri

Tidak membeli sendiri

Menggunakan sabun
herbal: Sendiri

Menggunakan sabun
herbal: Suami dan istri

Menggunakan sabun
herbal: Seluruh Keluarga

Menggunakan sabun
herbal: Anak Perempuan
saja
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Bagan 3 Bahan Kandungan Sabun Mandi Herbal yang diminati responden 

 
   
 
Pada Jawaban nomor 9 yang diharapkan oleh responden 
dari sabun mandi herbal adalah sebagai berikut:   
Memutih kulit: 4 responden atau sebesar 15% 
Menghilangkan jerawat dan flek-flek hitam diwajah: 2 
responden atau 8% 
Pemutih dan menghaluskan kulit: 5 responden atau 
sebesar 19% 
Pelembab dan pencegah penuaan dini kulit : 4 responden 
atau sebesar 15% 
Yang dapat memberikan khasiat seperti diatas: 11 
responden atau 42% 

  

10, 38% 

0, 0% 

16, 62% 

Satu Jenis Bahan herbal

Dua Jenis Bahan herbal

Lebih dari 2 Jenis bahan
herbal
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Jawaban responden dapat terlihat pada bagan 4 grafik pie 
dibawah ini: 
 

Bagan 4 Responden mengharapkan pada  Sabun mandi Herbal 

 
 
 
Untuk jawaban nomor 10, 11, dan 12  hampir mempunyai 
tujuan yang sama dari pertanyaan nomor tersebut. 
Responden menjawab bahwa sabun mandi herbal lebih 
bermanfaat dibandingkan dengan sabun biasa. Coba kita 
lihat jawaban dari responden dibawah ini. 
 
Sangat tidak setuju: 0  (tidak ada yang menjawab) 
dan tidak setuju: 0 (tidak ada yang menjawab) jawaban 
tersebut mengartikan bahwa sabun mandi herbal lebih 
bermanfaat dibandingkan dengan sabun mandi biasa. 
 
Responden yang menjawab Ragu-ragu hanya 5,  
menandakan bahwa responden belum mengetahui tentang 
sabun mandi herbal, pada responden atau calon pelanggan 
yang menjawab ragu-ragu perlu adanya edukasi pada calon 
pelanggan tersebut. 
 
Responden yang menjawab bahwa sabun mandi herbal 
lebih bermanfaat dari sabun biasa terdiri dari jawab setuju: 
17, sangat setuju:  4, Berguna: 12 responden. 
Sedangkan yang menyatakan sabun herbal tidak berguna 
hanya: 2 responden. 
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Responden yang menjawab sabun mandi herbal adalah 
Modern 10 sedangkan yang menyatakan kuno 2 
responden. Ada korelasi antara yang menjawab ragu-ragu 
dan sabun mandi herbal adalah kuno. Jadi dari 5 responden 
yang menjawab sabun mandi herbal bermanfaat adalah 5 
ragu-ragu berarti 5 responden menjawab 2 responden 
sabun mandi herbal adalah kuno.   
 
Sabun mandi herbal untuk kesehatan dengan respon yang 
sangat baik ditandai dengan menjawab istimewa: 7 dan 
Sangat baik :11 responden, sedangkan yang menyatakan 
bahwa sabun mandi herbal agak baik dan buruk tidak 
satupun responden yang menjawabnya.  
 
Pada bagan 5 lebih jelas terlihat ditampilkan pada grafik 
Kolom dibawah ini.  
 

Bagan 5 Sabun Mandi herbal sangat bermanfaat 

 
 

Analisa jawaban pada nomor 13 dari 26 responden 
menjawab akan membeli sabun herbal jika tersedia di Toko 
Istana Herbal sebagai berikut: 
14 Responden pasti akan membeli, mungkin membeli 8 
Responden, ragu-ragu membeli 3 responden, dan pasti 
tidak membeli 1 responden. Jawaban ini menandakan 
bahwa pada toko Istana Herbal perlu disediakan sabun 
mandi herbal dan jika sudah disediakan sabun mandi herbal  
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di toko istana herbal untuk jawaban mungkin membeli dan 
ragu-ragu membeli diperlukan adanya promosi pada calon 
pelanggan yang seperti menjawab tersebut. 
 
Pada bagan 6 akan terlihat jelas antara yang membeli dan 
ragu-ragu untuk sabun mandi herbal. 
 
   

Bagan 6 Kesedian Responden untuk membeli sabun Mandi Herbal 
 

 
 

 
Pada pertanyaan nomor 14 bermaksud merek atau brand 
sabun herbal apa yang telah dikenal atau telah digunakan 
oleh responden. Pada jawaban responden Merek Sabun 
mandi herbal mutiara keraton dipilih oleh 16 responden, 
kedua sabun mandi herbal merek Hawa 8 dan merek 
lainnya wahida dan olivia masing-masing dijawab oleh 1 
responden sedangkan sabun mandi herbal merek anninda 
tidak ada yang memilihnya. Pada Bagan 7 berupa grafik 
kolom memperlihatkan Merek-merek sabun mandi herbal 
yang dipilih.  
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Bagan 7 Merek Sabun Mandi Herbal yang dipilih oleh Responden 

 
 

Pada grafik tersebut menunjukan bahwa jika toko Istana 
Herbal ingin menyediakan 100 buah sabun mandi herbal, 
maka masing-masing persediaan sabun mandi herbal 
sebagai berikut: 

1. Mutiara keraton :16/26 x 100 buah = 62 buah 
2. Hawa 8/26x100 buah = 31 buah 
3. Sedangkan untuk wahida dan olivia masing-masing 

4 dan 3 buah. 
 

2. Menganalisa Informasi Jawaban Wawancara Temu 
Muka 

 
Pada wawancara temu muka menggunakan wawancara 
tertutup dan terstruktur yang telah disebutkan diatas. 
Adapun jawaban wawancara temu muka dalam 
menganalisa informasi tersebut digambarkan dibawah ini. 
 
Jawaban Wawancara temu muka nomor 1 sd 5 sebagai 
berikut: 
Pada jawaban nomor 1 bahwa responden dari pertanyaan 

apakah responden selalu menggunakan sabun mandi 
herbal? Yang menjawab “Ya” terdapat 4 responden, 
menjawab “tidak” nol dan yang menjawab “tidak selalu” 1 
responden. 
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Dari jawaban tersebut menandakan bahwa responden 
selalu menggunakan sabun mandi herbal kecuali 1 
responden menjawab tidak selalu, dengan demikian Toko 
Istana Herbal dapat menyediakan sabun mandi herbal, 
tetapi belum diketahui sabun mandi herbal merek apa yang 
harus disediakan. 
 
Hasil wawancara temu muka pada nomor 2, responden 

menjawab sabun mandi herbal yang mengandung Susu, 
Madu dan Zaitun terdapat 2 responden, untuk yang 
menjawab sabun herbal yang mengandung jenis buah-
buahan 2 responden sedangkan untuk sabun herbal yang 
mengandung ektrak sayuran 1 responden. 
 
Dari jawaban tersebut bahwa toko istana herbal dapat 
menyediakan sabun mandi herbal dengan penyediaan 
persediaan barang untuk dijual sebagai berikut: 
Jika Istana Herbal menyediakan persediaan 100 buah maka   
1. Sabun mandi herbal yang mengandung 

susu/madu/zaitun dan jnis buah-buahan masing-masing 
40 buah dengan perhitungan 2/5x100 buah=40 buah 

2. Sedangkan untuk sabun mandi herbal yang 
mengandung Jenis Sayuran 20 buah dengan 
perhitungan 1/5x100 buah=20 buah. 

 
Hasil wawancara temu muka pada nomor 3, responden 
percaya bahwa sabun mandi herbal Aman digunakan 
karena tidak mengandung bahan kimia  dengan 1 
responden, sabun herbal dapat membuat kulit sehat, untuk 
kecantikan sambil Mandi  menjawab 4 responden, 
sedangkan sabun mandi herbal digunakan untuk alergi tidak 
ada yang menjawabannya. 
 
Jawaban wawancara temu muka pada nomor 4 yang tidak 
menggunakan sabun mandi herbal dan menggunakan 
Sabun mandi biasa berupa batangan  menjawab 1 
responden sedangkan yang menggunakan sabun cair dan 
pasta tidak ada yang menjawabnnya. Berarti responden 
banyak yang menggunakan sabun mandi herbal 
dibandingkan dengan sabun mandi biasa. 
 
Untuk jawaban wawancara temu muka nomor 5 
kegunaan sabun mandi herbal adalah bahwa sabun mandi 
herbal dapat menyegarkan, pelembabkan, menghaluskan, 
memutihkan kulit, menghilangkan flek, jerawat, komedo dan 
BB menjawab  5  responden. Pengharapan  responden dari  
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kegunaan sabun mandi herbal harus melebihi manfaat dari 
sabun biasa.  
 
Jawabab nomor 1 s.d 5 jika diilustrikan pada grafik kolom 
dapat dilihat pada Bagan nomor 8 dibawah ini 
 

 
Bagan 8 Harapan konsumen terhadap sabun mandi Herbal 

 
 
Jawaban wawancara temu muka nomor 6, 7 dan 9  
 
Pada jawaban nomor 6 dengan pertanyaan dimana 
membeli sabun mandi herbal (SMH), responden menjawab 
di internet 2 responden, di TK Herbal 2 Responden dan 1 
responden membeli SMH di Apotek. Pada jawaban ini 
selain punya Toko Herbal juaga menyediakan website untuk 
jualan secara oline. 
 
Untuk jawaban nomor 7 tingkat kesulitan untuk membeli 
sabun mandi herbal yang menyatakan sulit 3 responden, 
yang tidak sulit membeli SMH 2 responden dan yang 
menyatakan tingkat kesulitan kadang-kadang tidak satupun 
responden yang menjawabnya. Dari hasil wawancara temu 
muka mengartikan bahwa distribusi sabun mandi herbal 
masing kurang baik dibandingkan dengan sabun mandi 
biasa. 
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Untuk jawaban nomor 9 dari pertanyaan dimana mengenal 
SMH, responden terbanyak informasi dari teman yaitu 3 
responden, dari internet 2 responden dan dari iklan tidak 
ada yang menjawabnnya. Dari jawaban tersebut bahwa 
sabun mandi herbal tidak ada yang mengiklankan seperti 
halnya sabun mandi biasa adapun ada iklan tetapi tidak 
efektif dengan jawab mengenal sabun herbal dari iklan tidak 
ada menjawabnnya sedangkan di internet 2 responden dan 
dari teman 3 responden. 
 
Pada bagan 9 akan terlihat jelas jawaban dari pertanyaan 
nomor 6,7 dan 9 yang ditunjukan pada grafik kolom dibawah 
ini. 
  
 

Bagan 9 Mengenal dan mendapatkan SMH 

 
 
Analisa informasi jawaban nomor 8 
 
Pada wawancara temu muka pada pertanyaan nomor 8 
periset ingin mengetahui pengetahuan responden terhadap 
berapa jenis-jenis sabun mandi herbal yang diketahui oleh 
responden. 
Sabun Mandi yang diketahui responden hanya 1 jenis 
dijawab oleh 2 responden, untuk 2 jenis sabun mandi herbal 
dijawab oleh 1 responden sedangkan lebih dari 3 jenis 
sabun mandi herbal dijawab oleh 2 responden. Hal ini  
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menandakan bahwa responden sudah mengetahui jenis-
jenis sabun herbal. 
 
Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada bagan 10 yaitu 
grafik Pie dibawah ini.  
 

Bagan 10 Jenis-Jenis sabun Mandi Herbal yang diketahui oleh responden 

 
 

Analisa informasi pada jawaban nomor 10 
 

Wawancara temu muka pada nomor 10 periset ingin 
mengetahui apakah responden menggunakan sabun mandi 
herbal setiap kali mandi. Jawaban dari responden sebagai 
berikut 
Menggunakan sabun mandi herbal setiap kali mandi yang 
menjawab “ya” tidak ada yang menjawab, yang menjawab 
tidak selalu ada 4 responden dan yang tidak pernah 
menggunakan sabun mandi herbal 1 responden. 
 
Hal ini menandakan bahwa responden menggunakan sabun 
mandi herbal sebagai : 

 Sabun khusus sesuai manfaat 

 Sabun mandi alternatif (untuk kado, pengganti jika 
terjadi ada keluhan terhadap kulit muka atau badan).  
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Pada jawaban disini tidak diketahui apakah responden 
terdapat kesulitan untuk mendapatkan sabun mandi herbal 
atau harga sabun mandi herbal relatif mahal atau sebab 
lainnya. 
 
 

3. Analisa Informasi Dari Hasil Observasi 
 
Hasil pengamatan pada nomor 1 dan 2 untuk mengetahui 
secara sepintas mengenai tingkat ekonomi dari pengunjung 
atau pengguna dari sabun mandi herbal. Hasil pengamatan 
sebagai berikut: 
Pelanggan yang berkunjung menggunakan pakaian rapi 6 
responden, tidak rapi 3 responden dan Seronok hanya 1 
responden. Sedangkan pengunjung datang menggunakan 
mobil 2 responden , menggunakan motor 7 responden dan 
yang menggunakan ongkot 1 responden. 
 
Pelanggan yang berkunjung ke toko Istana Herbal dan yang 
menanyakan sabun mandi herbal mempunyai tingkat 
ekonomi menengah ditandai dengan penampilan dan 
kerampian serta berkunjung menggunakan kedaraan 
kecuali 1 responden yang menggunakan angkot. 
Jika kita lihat pada Bagan 11 yaitu grafik kolom yang 
berkunjung ke Toko Istana herbal  akan nampak dibawah ini 
 

 
Bagan 11 Keadaan Pengunjung yang menanyakan Sabun Mandi Herbal 
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Analisa informasi pada hasil obeservasi atau 
pengamatan untuk nomor 3 dan 4  

Bahwa responden sering menanyakan manfaat dan merek 
sabun mandi herbal sebagai berikut: 
Sabun Herbal untuk Penyegar/pelembab/menghaluskan 
kulit terdapat 2 responden, bahwa sabun mandi herbal  
untuk memutihkan kulit/menghilangkan 
flek/jerawat/komeda/BB terdapat 7 responden sedangkan 
manfaat untuk kedua sabun mandi herbal diatas 1 
responden yang menanyakan 
  
Pada pengamatan nomor 4 responden banyak menanyakan 
merek sabun mutiara keraton yaitu sebanyak 7 responden, 
untuk sabun mandi herbal merek hawa 3 responden dan 
yang menanyakan merek selain diatas tidak ada responden 
yang menanyakannya. 
 
Dengan demikian jika Toko Istana Herbal ingin menjual 
sabun mandi herbal dapat dipilih merek Mutiara keraton dan 
sabun mandi herbal merek hawa dengan perbandingan 3,5 : 
1 atau jika akan menjual sabun mandi herbal sebanyak 12 
buah maka sabun Mandi Herbal Merek Mutiara keraton 7/10 
x 12 buah = 8 buah, sedangkan merek Hawa 3/10x12 
buah= 4 buah.  
 
Pada Bagan 12 adalah menggambarkan dengan 
menggunakan grafik kolom pada penjelasan di atas. 
 

 
Bagan 12 Kegunaan dan Merek Sabun Mandi herbal 
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Analisa informasi hasil pengamatan pada nomor 5 
Pengamatan pada nomor 5 periset ingin mengetahui design 
dari bungkus sabun mandi herbal, apakah pembungkusnya 
bergaya tradisonal, rancangan khusus dan tidak 
memperhatikan pembungkus tetapi yang penting 
manfaatnya.  
 
Hasil pengamatan sabun herbal mementingkan bungkus 
tradional 3 responden, pembungkus khusus 2 responden 
dan 5 responden tidak mementingkan pembungkusnya 
yang dipentingkan adalah manfaat dari sabun mandi herbal. 
 
Informasi ini menandakan bahwa jika toko istana herbal 
akan menjual 24 sabun mandi herbal komposisi persediaan 
sabun mandi herbal adalah dengan pembungkus tradional 
3/10x24 buah=7 buah, pembungkus khusus 2/10x24buah=5 
buah dan tidak mementingkan bungkusnya tapi manfaatnya 
sebanyak 5/10x24=12 buah. 
 
Pada bagan 13 digambarkan sesuai hasil observasi di atas 
dapat dilihat grafik kolom dibawah ini:  
 

Bagan 13 Pembungkus Sabun Mandi herbal 
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Tahap 5 dalam riset pasar adalah menyajikan hasil riset, 
juga dapat diartikan menyajikan hasil riset untuk keperluan 
mengambil keputusan. Dari hasil kuesiner, wawancara temu  
muka dan observasi.  
 

1. Menyajikan Hasil Riset Dari Kuesioner 
 
1. Nomor 1 s.d 5 diperoleh informasi, dari 26 (dua puluh 

enam) calon pelanggan sebagian besar sudah 
mengetahui bahwa sabun mandi herbal adalah sabun 
kesehatan kulit muka dan badan yang aman digunakan 
karena tidak mengandung bahan kimia yang 
membahayakan. Dari data tersebut diperoleh informasi 
bahwa  lebih mudah bagi kita untuk menawarkan sabun 
mandi herbal yang akan kita pasarkan ke calon 
pelanggan di bandingkan jika calon pelanggan belum 
mengetahui tentang sabun mandi herbal. 

 
2. Nomor 6 dan 7 diperoleh informasi untuk mendapatkan 

sabun mandi herbal atas dasar kesadaran sendiri untuk 
digunakan secara pribadi. Konsumen dapat membeli 
sabun mandi herbal melalui online dan offline. Perlu 
diedukasi bahwa sabun mandi herbal dapat digunakan 
oleh seluruh keluarga dari berbagai usia.  

 
3. Nomor 8 diperoleh informasi bahwa calon pelanggan 

lebih memilih sabun mandi herbal yang mempunyai 
lebih dari 2 kandungan herbal. Dalam memasarkan 
sabun mandi herbal perlu disediakan lebih banyak dari 
jenis yang kandungan lebih dari dua herbal. 

 
4. Nomor 9 sebagian besar responden memilih sabun 

mandi herbal yang banyak manfaatnya. Sebagai penjual 
harus dapat menyiapkan sabun mandi herbal sesuai 
kebutuhan yang diinginkan konsumen. 

 
5. Nomor 10 s.d 12 sebagian besar responden 

memberikan jawaban bahwa sabun mandi herbal lebih 
bermanfaat dibandingkan sabun mandi biasa. Selain kita 
menindaklanjuti konsumen yang percaya terhadap 
manfaat sabun mandi herbal, kita juga harus 
memperluas terhadap masyarakat yang belum 
sepenuhnya tertarik akan manfaat sabun mandi herbal. 

E. Menyajikan Hasil Riset 
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6. Nomor 13 sebagian besar responden bersedia untuk 
membeli sabun mandi herbal. Sebagai penjual kita 
menyiapkan prosedur bagaimana mendapatkan sabun 
mandi herbal sesuai prosedur baik itu secara online 
maupun offline dengan memudahkan pelanggan. 

 
7. Nomor 14 sebagian besar konsumen memilih satu dari 

berbagai merek sabun yang akan dipasarkan. 
Menindaklanjuti konsumen yang telah memilih merek 
tertentu disertai dengan mempromosikan kelebihan-
kelebihan dari sabun mandi herbal merek lainnya. 

 

 

2. Menyajikan Hasil Riset Dari Wawancara Temu 
Muka 

 
Menyajikan informasi hasil riset dari wawancara temu muka 
nomor satu sampai dengan nomor sepuluh disajikan 
sebagai berikut: 
 
1. Nomor 1 s.d 5 berhubungan dengan jawaban kuesioner 

nomor 1-7 bahwa responden menggunakan sabun 
mandi herbal untuk kesehatan dan kecantikan, tidak 
mengandung bahan kimia dengan berbagai kandungan 
herbal yang aman bagi pemakai. Dari jawaban tersebut 
dapat disimpulkan bahwa sabun mandi herbal dapat 
dipasarkan pada masyarakat pengguna, dan akan 
ditindaklanjuti pada masyarakat yang belum mengenal 
sabun mandi herbal. 

 
2. Nomor 6, 7 dan 9 kaitan dengan jawaban kuesioner 

nomor 13 bahwa untuk mendapatkan sabun mandi 
herbal diperoleh melalui online dan offline. Dalam 
menyiapkan pemasaran baik secara online dan offline 
perlu dibuat sistem dan prosedur yang sederhana, 
mudah dan menarik. 

 
3. Nomor 8 berkaitan dengan jawaban kuesioner nomor 8 

dan 14  calon pelanggan memiliki pengetahuan lebih 
dari dua jenis kandungan herbal dan lebih dari satu 
merek sabun mandi herbal. Pada saat memesarkan 
harus menyiapkan berbagai jenis kandungan dan satu 
atau dua merek sabun mandi herbal. 
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4. Nomor 10 berkaitan dengan jawaban kuesioner nomor 7 
Responden tidak selalu menggunakan sabun mandi 
herbal setiap kali mandi. Periset harus sadar bahwa 
sabun mandi herbal bukan merupakan sabun mandi 
yang sifat premer. 

 
Analisa informasi dari jawaban kuesioner adalah 
sebagai berikut:   

Keinginan konsumen dengan menggunakan sabun mandi 
herbal  adalah pertama-tama ingin aman tidak ada efek 
samping jika menggunakan sabun mandi herbal, kedua 
ingin cantik dan sehat, kulit yang halus, memutihkan, 
melembabkan, menghilangkan jerawat dan flek hitam, 
menghilangkan bakteri dalam kulit wajah maupun kulit 
badan sehingga wajah dan kulit badan kelihatan natural. 
 
 
 

3. Menyajikan Hasil Riset Observasi 

 Penampilan : menyatakan bahwa 60 % pengunjung 
berpenampilan penghasilan menengah ke atas, dan 
40% berpenampilan penghasilan menengah ke 
bawah. 

 

 Manfaat sabum herbal : 1. Sabun Herbal untuk 
Penyegar/pelembab/menghaluskan kulit terdapat 
20%, 2. untuk memutihkan kulit/menghilangkan 
flek/jerawat/komeda/BB terdapat 70%  responden 
sedangkan manfaat 3. untuk kedua sabun mandi 
herbal diatas 10% responden  

  

 Merek Sabun : Sabun bermerk Mutiara Keraton 
banyak ditanyakan 70% responden, sabun mandi 
herbal merek hawa 30% responden  
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Dari hasil riset yang di dapat dari 3 tiga) jenis metode yang 
digunakan Kuesioner, wawancara temu muka dan observasi 
terstruktur, maka Menejemen Toko Istana Herbal 
memutuskan sebagai berikut: 
 
1. Bahwa menjual sabun mandi herbal layak untuk di jual 

di Toko Istana Herbal 
 
2. System penjualan menggunakan cara offline dan online.  

Penjualan cara offline adalah menyediakan sabun 
herbal untuk dijual di toko Istana Herbal. Sedangkan 
penjualan online adalah menjual sabun mandi dengan 
menggunakan online dengan membangun website. 

 
3. Design dan cara-cara membangun website diserahkan 

kepada konsultan yang akhli dalam membangun 
website. Pada website tidak hanya sabun mandi herbal 
tetapi semua produk herbal yang dijual di Toko Istana 
Herbal dapat dilakukan penjualan secara online dan 
offline. 

 
4. Mencari beberapa distributor Sabun mandi Herbal yang 

sesuai dengan hasil riset pasar dengan komposisi yang 
sesuai dengan permintaan yaitu :  

a. Sabun Mandi Merek Mutiara Keraton 70% 
b. Sabun Mandi Merek Hawa 30% 
c. Merek-merek dan manfaat sabun mandi herbal 

akan disediakan lebih dari 2 merek diatas sesuai 
dengan permintaan pasar. 

 
 
 
 
 
 
 
  

F. Mengambil Keputusan 
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LATIHAN 
 

LATIHAN 1:  ESSAY 
 

1. Apa yang dimaksud dengan  potensi pasar? 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

 
2. Apa yang dimaksud dengan analisa pasar? 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 
3. Bagaimana cara mendapatkan data sekunder? 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 
4. Bagaimana cara mendapatkan data primer? 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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5. Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Exel? 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 

 
 
 

LATIHAN 2 :  STUDI KASUS 
 

Pada Latihan 4 studi kasus  pada Bab II  dengan kasus sebagai 
berikut: 
Koperasi Sekolah merencanakan membuka kantin tetapi pengurus 
koperasi ingin mengetahui jenis makanan yang disediakan digemari 
oleh guru maupun siswa, dan berapa porsi makanan yang harus 
disediakan setiap harinya. Dengan demikian makanan yang 
disediakan dapat terjual habis walaupun tersisa kantin koperasi 
tidak merugi.  
 
Buatlah perencanaan 6 tahapan riset pasar, untuk aplikasi riset 
untuk mendapatkan data primer menggunakan  intrumen riset  
observasi terstruktur dan survey berdasarkan kuesioner dengan 
wawancara temu muka.  
 
Sebelum melakukan aplikasi riset dapatkan data primer dari 
Internet berupa kantin yang baik menurut anda.  
 
Setelah dibuat perencanaa riset pasar dalam studi kasus diatas 
yang telah dibuat pada Bab II lanjutkan dari perencanaan tersebut 
dengan melangkah aplikasi pada studi kasus pada Latihan 4 di Bab 
II tersebut. 
 
Dari studi kasus tersebut merupakan tugas kelompok, dan buatlah 
5 kelompok dengan jumlah perkelompok disesuaikan dengan 
jumlah siswa yang ada. 
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A. KUNCI JAWABAN LATIHAN BAB I 
 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 1: ESSAY 
 

1. Mengapa pemasar atau manajemen perusahaan memerlukan 
informasi yang tepat dan akurat tentang produk yang akan dijual, 
konsumen dan pesaing serta potensi pasar? 

 
Jawaban : 
Informasi yang tepat dan akurat diperlukan dalam mengambil sebuah 
keputusan jangka pendek maupun  jangka panjang dengan maksud 
untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari sebuah usaha. 

 
2. Bagian selain bagian Marketing adalah merupakan pendukung dari 

bagian pemasaran, coba sebutkan alasannya? 
 

Jawaban: 
Karena suksesnya bagian pemasaran merupakan kesuksesan bagian-
bagian lain dari perusahaan tersebut karena didukung oleh bagian-
bagian lain dari perusahaan. 
 

3. Mengapa bagian marketing sering disebut jantung dari perusahaan? 
 

Jawaban: 
Karena Bagian Marketing hidup matinya perusahaan, jika penjualan 
menurun maka perusahaan akan lesu, dan sebaliknya jika bagian 
marketing dapat memesarkan produk secara sukses maka perusahaan 
akan bergairah dan akan berjalan sesuai dengan mestinya 

 
4. Coba sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada diperusahaan? 
 

Jawaban: 
Bagian yang ada diperusahaan pada umum nya yaitu bagian 
marketing, bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian produksi, 
bagian gudang, dan bagian service. 
Pada perusahaan yang besar organisasi akan semakin komplek akan 
lebih banyak perusahaan membentuk bagian-bagian di perusahaan,   

 

LAMPIRAN  
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pada perusahaan kecil mungkin bagian-bagian pada perusahaan 
semakin sederhana. Bagian-bagian yang ada diperusahaan tergantung 
kebutuhan yang ditafsirkan oleh manajemen 

 
5. Coba sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada dibagian pemasaran? 
 

Jawaban: 
Bagian marketing pada umumnya terdiri dari riset pasar, promosi, iklan, 
penjualan, distribusi dan layanan purna jual. 

 
6. Mengapa riset pasar merupakan bagian terpenting dari bagian 

pemasaran? 
 

Jawaban: 
adalah karena data dari riset pasar merupakan dasar keputusan 
manajemen diantaranya adalah pertama untuk menentukan 
Perlakukan produk yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan. 
Kedua untuk menetukan Produk atau jasa baru yang akan di luncurkan 
(launching). 

 
7. Coba jelaskan apa yang dimaksud analisa, riset, pasar dan analisa 

riset pasar? dan cari referensi dari buku lain tentang analisa, riset, 
pasar dan analisa riset pasar.  

 
Jawaban: 

 Analisa adalah suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati 
secara terperinci sesuatu objek dengan cara menguraikan unsur-
unsur  pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut. 
Sesuatu objek adalah produk dan data calon pelanggan berupa 
prilaku, keinginan dll yang berhubungan dengan produk dan 
layanan. 

 

 Riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, 
teliti, tekun, dan sistematis, bertujuan untuk menemukan, 
menginterpretasikan atau menafsirkan, dan merevisi atau 
menelaah yang baik dan yang buruk data atau informasi. 

 

 Pasar adalah salah satu dari berbagai alur yang beraturan (sistem), 
institusi atau lembaga, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur 
(tempat) dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja 
untuk orang-orang dengan imbalan uang. 

 

 Analisa riset pasar adalah suatu rancangan, pengumpulan, 

analisis dan pelaporan data dan temuan secara sistematis, yang 
relevan dengan situasi pemasaran tertentu (jenis-jenis pasar) yang  
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dihadapai para pemasar atau perusahaan dengan menyajikan data 
hasil riset dengan maksud untuk dasar pengambilan keputusan 
pemasaran 

 
8. Sebutkan tahapan dari Riset Pasar?  
  

Jawaban: 

 Rancangan artinya merancang dengan mendifinisikan masalah dan 
Sasaran Riset 

 Mengembangkan rencana riset 

 Pengumpulan artinya mengumpulkan data atau informasi 

 Analisis artinya menganalisis data atau informasi yang diperoleh 

 Pelaporan artinya menyajikan hasil dari riset pasar temuan-temuan 
dari hasil riset pasar.  

 Informasi dari hasil laporan sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan. 
 

9. Siapa yang melakukan riset pasar?  
 

Jawaban:  
Perusahaan atau lembaga dan perorangan yang membutuhkan data 
atau informasi mengenai barang atau jasa yang akan dijual atau 
barang yang akan di pasarkan. 

 
10. Apakah riset pasar merupakan peluang usaha atau peluang pekerjaan, 

mengapa? 
 

Jawaban:  
Riset Pasar dibutuhkan oleh setiap perusahaan, pemasar dan yang 
membutuhkan informasi tentang konsumen yang akan membeli produk 
atau jasa yang dibutuhkan, dengan demikian yang membutuhkan 
informasi tersebut membutuhkan seorang periset sebagai karyawan 
maupun konsultan periset. 

 
11. Riset pasar bagi perusahaan kecil atau perusahaan perorangan dapat 

dilakukan sendiri karena keterbatasan dana, sebutkan tahap-tahap 
riset yang dilakukan sendiri? 

 
Jawaban: 

 Merancang sendiri proyek riset. 

 Memanfaatkan tehnologi yaitu internet. Dengan internet dapat 
mengunjungi website dan tanggapan dari produk pesaing 

 Mengunjungi dan mengamati produk-produk pesaing misalnya ke 
pasar-pasar tradisional maupun pasar modern atau jenis-jenis 
pasar lainnya yang disebutkan diatas. 
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JAWABAN LATIHAN 2: SOAL PILIHAN BERGANDA 
 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan garis tengah pada 
jawaban yang benar 
 
1. Para pemasar baik itu pemasar individu dan Manager Pemasaran dari 

sebuah perusahaan semuanya membutuhkan informasi yang tepat dan 
akurat tentang konsumen, pesaing dan produk yang akan dipasarkan 
maupun produk atau jasa dalam rangka meningkatkan penjualan. 

a.Salah 
b.Betul 
c.Ragu-ragu 

 
2. Riset pasar merupakan peluang usaha dan peluang lapangan kerja 

a.Salah 
b.Betul 
c.Ragu-ragu 

 
3. Tahapan pertama riset riset adalah 

a. Menganalisa informasi 
b. Menyajikan informasi 
c. Merencanakan riset pasar  

 
4. Jika anda ingin wirausaha pertama yang anda harus lakukan ialah: 

a. Menyewa atau membeli Toko 
b. Membeli barang dagangan atau memproduksi barang 

dagangan 
c. Melakukan riset pasar terlebih dahulu 

 
5. Mengapa riset pasar sangat penting untuk memulai usaha? 

a. Untuk mengetahui potensi pasar dari satu atau lebih produk 
b. Untuk mendapatkan pinjaman 
c. Untuk mendirikan toko 

 
6. Riset pasar dapat dilakukan oleh  

a. Sendiri 
b. Konsultan periset 
c. Semuanya benar 

 
7. Klasifikasi pasar menurut barang yang dijual belikan 

a. Pasar Persaingan Tidak sempurna 
b. Pasar barang konsumsi saja 
c. Pasar barang konsumsi dan barang produksi  
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8. ....................adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, 
pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan 
lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan 
kesalahan sebuah informasi yang kemudian menyajikan kesimpulan 
atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. 

a. Riset Pasar 
b. Sistematis 
c. Investigasi 

 
9. ...................adalah suatu rancangan, pengumpulan, analisis dan 

pelaporan data dan temuan secara sistematis, yang relevan dengan 
situasi pemasaran tertentu (jenis-jenis pasar) yang dihadapai para 
pemasar atau perusahaan dengan menyajikan data hasil riset dengan 
maksud untuk dasar pengambilan keputusan pemasaran. 

a. Analisa riset pasar 
b. Investigasi 
c. Pasar 

 
10. Untuk mengetahui potensi pasar sesuatu produk dapat dilakukan 

dengan cara? 
a. Perkiraan 
b. Dengan meramal 
c. Melakukan riset pasar 
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JAWABAN LATIHAN 3: TUGAS MANDIRI 
 
1. Coba cari referensi lain tentang pengertian analisa, riset, pasar, riset 

pasar dan analisa riset pasar. 
 

Arahan Jawaban 
a. Di Internet dengan melakukan search engine dari kata kunci 

Analisa, riset, pasar, riset pasar dan analisa riset pasar. 
b. Buku Marketing - karangan Ngadiman. Pemasaran – Pengarang 

Dra Sumartini 
c. Pada Bab1 Buku Ini 

  
2. Coba sebutkan alasan-alasan Mengapa perusahaan, warung, toko dan 

usaha lainnya mengalami kebangkrutan? Coba amati disekeliling anda 
warung atau yang bangkrut dan coba tanyakan kenapa warungnya 
tutup? 

 
Arahan Jawaban : 
Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan kepada pemilik Warung 
yang pailit (bangkrut) 

 Apakah warung/toko punya pelanggan tetap? 

 Berapa pelanggan tetap terakhir? 

 Apakah dilakukan promisi, misalnya dengan brosur? 

 Apakah ada pengantar barang? 

 Dan lain-lain yang menjurus, apakah mereka melakukan tindakan-
tindakan marketing? 

 
 
LATIHAN 4: TUGAS KELOMPOK 
 
Buat karya tulis tentang riset pasar untuk mendapatkan data sekunder 
minimal 2 (dua) halaman ukuran A4 dengan ukuran 2 spasi dan  
menggunakan huruf Times new roman 12. 
 
Arahan Jawaban: 
Tentukan produk yang akan di riset, dan ambilah data sekunder di internet. 
Dengan catatan produk yang akan di riset mempunyai website.  Misalnya 
mobil murah dari daihatsu Ayla atau dari Suzuki dengan Mobil Karimun 
Wagon atau mobil listrik yang diciptakan oleh Dasep 
 
Dari produk tersebut tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-
masing produk,  galilah data sekunder yang ada pada website tersebut 
sehingga anda mendapatkan gambaran dari produk tersebut. 
 
 
 



L
A

M
P

IR
A

N
 

 

100 Direktorat Pembinaan SMK (2013) 

 

A N A L I S A  D A N  R I S E T  P A S A R  
  

B. KUNCI JAWABAN LATIHAN BAB II 
 

JAWABAN LATIHAN 1:  ESSAY 
 

1. Sebutkan 6(enam) tahapan dari perencanaan riset pasar? 
 

Jawaban: 

 Merumuskan masalah dan tujuan dari riset pasar. 

 Menyusun Rencana Biaya Riset 

 Mengumpulkan informasi 

 Menganalisis informasi 

 Menyajikan hasil riset 

 Mengambil Keputusan 
 
2. Untuk memulai usaha atau usaha yang sedang berjalan uantuk 

meningkatkan penjualan diperlukan riset pasar, mengapa? 
 

Jawaban: 
Untuk mendapatkan data akurat dan tepat tentang konsumen, pesaing 
dan produk yang akan dipasarkan maupun produk atau jasa dalam 
rangka meningkatkan penjualan 

       
3. Pada tahapan kedua dari riset pasar adalah menyusun biaya rencana 

riset, sebutkan tahapan rencana riset selanjutnya? 
 

Jawaban: 

 Mengumpulkan informasi 

 Menganalisis informasi 

 Menyajikan hasil riset 

 Mengambil Keputusan 
  
4. Sumber data yang akan diperoleh dari riset pasar adalah data 

sekunder dan data primer, apa yang dimaksud dengan data sekunder 
dan data primer?  

 
Jawaban: 
Data sekunder adalah data yang telah tersedia di tempat tertentu, 
sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 
melakukan riset. 

       
5. Sebutkan macam-macam instrumen riset pasar?  
 

Jawaban: 
Kuesioner, Pendekatan kualitatif, dan perkakasa mekanik. 
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6. Observasi adalah..... 
 

Jawaban : 
Observasi adalah Observasi adalah perekaman pola prilaku orang, 
objek dan peristiwa dengan cara yang sistematik untuk memperoleh 
informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendapat yang lain 
bahwa Observasi disebut juga pengamatan adalah aktivitas yang 
dilakukan  terhadap suatu objek (produk) dengan maksud merasakan 
dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah peristiwa yang 
nyata, sesuatu fakta, pewujudan atau perubahan yang dapat dilihat 
dan merupakan sesuatu yang istimewa (fenomena) berdasarkan 
pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan 
suatu penelitian.  

7. Sebutkan macam-macam riset observasi? 
 

Jawaban: 
Observasi terstruktur, Observasi tidak terstruktur, Observasi 
tersembunyi, dan Observasi tidak tersembunyi 

    
8. Riset survey adalah ....... 
 

Jawaban: 
Riset survey dilakukan untuk mempelajari pengetahuan, keyakinan, 
preferensi (kecenderungan atau kesukaan), kepuasan orang dan 
mengukur besaran dalam populasi secara umum. 

 
9. Sebutkan macam-macam riset? 
 

Jawaban: 
Riset observasi, riset survey, Riset kelompok focus, Data perilaku, dan 
Riset eksperimen 

       
10. Wawancara temu muka termasuk riset pasar?  
 

Jawaban: 

Wawancara temu muka termasuk riset kualitatif. 
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JAWABAN LATIHAN 2 : PILIHAN BERGANDA 
 
Pilihlah jawaban yang benar dengan menggaris  pada jawaban yang benar 
menurut anda 
 
1. Mengapa perlu melakukan perencanaan riset pasar? 

a. Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat 
tentang produk, pesaing, kebutuhan konsumen 

b. Untuk melihat Pasar 
c. Untuk membeli produk atau barang dagangan 

 
2. Tahapan ke IV menyusun rencana riset adalah... 

a. Merumuskan masalah 
b. Mengambil keputusan 
c. Menganalisis informasi 

 
3. Tahapan ke 1 menyusun rencana riset adalah... 

a. Mengumpulkan informasi 
b. Menyajikan hasil riset 
c. Merumuskan masalah dan tujuan dari riset pasar 

 
4. Tahapan ke II menyusun rencana riset adalah.... 

a. Mengumpulkan informasi 
b. Menyusun rencana biaya riset 
c. Menyajikan hasil riset 

 
5. Observasi merupakan jenis riset... 

a. Riset Deskriptif 
b. Riset kuantitatif 
c. Riset deskriptif dan kuantitatif 

 
6. Macam riset observasi adalah.. 

a. Observasi terstruktur 
b. Observasi tidak terstruktur 
c. Observasi terstruktur dan tidak tersstruktur 

 
7. Observasi tersebunyi adalah.. 

a. Responden tidak mengetahui sedang diamati 
b. Responden mengetahui sedang diamati 
c. Responden antara mengetahui dan tidak mengetahui 

sedang diamati 
 

8. Riset data perilaku adalah.... 
a. Menganalisa data pembelian pelanggan 
b. Menganalisa perilaku pelanggan 
c. Menganalisa dan mengamati pelanggan 
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9. Salah satu Instrumen riset adalah  
a. Kuesioner 
b. Wawancara temu muka 
c. A dan B betul 

 
10. Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan 
lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. 

a. Betul 
b. Salah 
c. Ragu-ragu 

 
11. Metode Wawancara akan menghasilkan data... 

a. Data Primer 
b. Data Sekunder 
c. Data pembelian 

 
12.  ...........adalah jumlah responden yang akan di riset 

a. Sample 
b. Investigasi 
c. Riset 

 
13.   .................. adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu 

a. Wawancara 
b. Riset 
c. Observasi 

 
14. Kelemahan kuesioner Via Surat adalah.... 

a. Tingkat pengembalian kuesioner oleh responden sangat 
cepat 

b. Tingkat pengembalian kuesioner oleh responden lambat 
c. Biaya mahal 

 
15. Untuk memulai riset pada umumnya periset memerlukan data..... 

a. Data sekunder 
b. Data Primer 
c. Data kuantitatif 
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JAWABAN LATIHAN 3: TUGAS PERORANGAN 
 
Cari referensi lain dari berbagai sumber termasuk dari internet untuk 
mendapatkan data sekunder dari salah produk kosmetik.  
 
Arahan Jawaban 
Produk kosmetik sangat banyak, tentukan satu produk yang digunakan 
sehari-hari bandingkan dengan produk kosmetik lainnya. Data kosmetik 
banyak terdapat juga di internet galilah informasi yang ada di website. Data 
yang terdapat di internet disebut data sekunder. 
 
 

JAWABAN LATIHAN 4: STUDI KASUS 
 
Koperasi Sekolah merencanakan membuka kantin tetapi pengurus 
koperasi ingin mengetahui jenis makanan yang disediakan digemari oleh 
guru maupun siswa, dan berapa porsi makanan yang harus disediakan 
setiap harinya. Dengan demikian makanan yang disediakan dapat terjual 
habis walaupun tersisa kantin koperasi tidak merugi.  
 
Buatlah perencanaan 6 tahapan riset pasar, untuk aplikasi riset untuk 
mendapatkan data primer menggunakan  intrumen riset  observasi 
terstruktur dan survey berdasarkan kuesioner dengan wawancara temu 
muka.  
 
Sebelum melakukan aplikasi riset dapatkan data primer dari Internet 
berupa kantin yang baik menurut anda.  
 
Studi kasus di buat 5 kelompok dengan jumlah perkelompok disesuaikan 
dengan jumlah siswa yang ada. 
 
Arahan Jawaban: 

I. Merumuskan masalah dan tujuan dari riset pasar. 
Buat merumuskan masalah diatas serta tentukan tujuan dari riset 
pasar 
  

II. Menyusun Rencana Biaya Riset 
Biaya-biaya apa saja yang akan keluar dari riset yang akan 
dilakukan. 
  

III. Mengumpulkan informasi 
Buat pertanyaan untuk mendapatkan data primer, pertanyaan 
tersebut digunakan untuk Observasi terstruktur dan Survey. 
Bentuk-bentuk  pertanyaan    dapat  mencontoh  pada  bab ini  atau  
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dengan kreasi sendiri. Buat sample 2 % dari total siswa yang ada di 
sekolah anda, misalnya total murid sekolah 400 (dua ratus) siswa 
maka samplenya adalah 2%x400= 8 sample atau responden. 8 
sample dibagi untuk siswa wanita kelas 1 dua siswa dan dua pria, 
kelas 2 satu siswa wanita dan satu siswa pria dan untuk kelas 3 
satu siswa wanita dan satu siswa pria 
  

IV. Menganalisis informasi 
V. Menyajikan hasil riset 
VI. Mengambil Keputusan 

 
Pada tahap 4 s.d 6 tidak perlu dilakukan perencanaan karena tahap ini 
dapat dibuat setelah melakukan riset pasar. 

 
 
 

C. KUNCI JAWABAN LATIHAN BAB III 
 
JAWABAN LATIHAN 1: ESSAY 
 
1. Apa yang dimaksud dengan  potensi pasar? 

Jawaban: 

Potensi Pasar adalah suatu perkiraan kapasitas dari suatu pasar untuk 
diserap oleh konsumen berupa barang atau jasa. Perkiraan tersebut 
bisa dinyatakan dalam bentuk kuantitas, jumlah uang atau dalam 
bentuk persentasi.  Potensi pasar bisa diartikan juga kemungkinan 
jumlah penjualan. 
 

2. Apa yang dimaksud dengan analisa pasar? 

Jawaban: 
Analisa pasar adalah suatu proses untuk mengetahui berapa potensi 
pasar yang ada dan dalam keputusan dapat menentukan potensi pasar  
berapa pangsa pasar yang akan diraih oleh perusahaan. 
 

3. Bagaimana cara mendapatkan data sekunder? 

Jawaban: 
Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan berbagai cara: 

 Majalah, koran, brosur, iklan TV 

 Pada website dari produk yang akan di riset. 

 Keterangan dari Perusahaan yang mengeluarkan produk 
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4. Bagaimana cara mendapatkan data primer? 
 

Jawaban: 
Mendapatkan data primer harus melakukan riset pasar dengan 
menggunakan beberapa instrumen dan metode riset pasar, seperti 
observasi, survey dan lain sebagainya. 
 

5. Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Exel? 

Jawaban: 
 
Cara membuat grafik pada microsoft Exel 

1. Buatlah data yang akan dibuat grafik dalam bentuk table. Sebagai 
contoh bisa dilihat gambar dibawah ini. 
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2. Blok area table mulai B3 sampai dengan D15 

 

3. Buka ribbon Insert kemudian pilih salah satu bentuk grafik yang 
diinginkan pada group menucharts. Misalnya kita pilih saja bentuk 
column dengan sub pilihan 2-D column seperti gambar dibawah ini. 
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4. Maka secara otomatis grafik akan muncul di lembar kerja tersebut. 
Dapat anda lihat bahwa antaragrafik dan data saling terhubung. Jika 
data di table anda rubah, maka secara otomatis grafik juga akan 
berubah. Kini anda dapat memperbesar ukuran grafik dengan drag 
pojok cart area kearah keluar kemudian atur sesuai dengan keinginan. 

 

Sumber : http://ini-caranya.blogspot.com/2012/12/cara-membuat-grafik-
pada-microsoft-excel.html 

 
 
JAWABAN LATIHAN 2: STUDI KASUS 
 
Pada Latihan 4 studi kasus  pada Bab II  dengan kasus sebagai berikut: 
Koperasi Sekolah merencanakan membuka kantin tetapi pengurus 
koperasi ingin mengetahui jenis makanan yang disediakan digemari oleh 
guru maupun siswa, dan berapa porsi makanan yang harus disediakan 
setiap harinya. Dengan demikian makanan yang disediakan dapat terjual 
habis walaupun tersisa kantin koperasi tidak merugi.  
 
Buatlah perencanaan 6 tahapan riset pasar, untuk aplikasi riset untuk 
mendapatkan data primer menggunakan  intrumen riset  observasi 
terstruktur dan survey berdasarkan kuesioner dengan wawancara temu 
muka.  
 
Sebelum melakukan aplikasi riset dapatkan data sekunder dari Internet 
berupa kantin yang baik menurut anda.  
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Setelah dibuat perencanaa riset pasar dalam studi kasus diatas yang telah 
dibuat pada Bab II lanjutkan dari perencanaan tersebut dengan melangkah 
ke aplikasi pada studi kasus pada Latihan 4 di Bab II tersebut. 
 
Dari studi kasus tersebut merupakan tugas kelompok, dan buatlah 5 
kelompok dengan jumlah perkelompok disesuaikan dengan jumlah siswa 
yang ada. 
 
Jawaban Studi Kasus 
Kunci Jawaban pada Latihan 4: Studi Kasus di BAB II dilanjutkan dengan 
melakukan observasi dan kusioner disebar sesuai sample yang telah 
direncanakan. 
 
Tahap selanjutnya yaitu Menganalisis informasi, Menyajikan hasil riset, 
dan Mengambil Keputusan ikuti studi kasus pada Bab III. 
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