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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Profil  Toko Aka Grosir By Monokrom 

1. Sejarah Toko Aka Grosir By Monokrom 

Aka Grosir by Monokrom terletak di Jl. Mayor Sujadi No. 45, Kudusan, 

Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Letak Toko Aka Grosir by 

Monokrom ini cukup strategis karena terletak di dekat jalan raya dan kampus 

IAIN Tulungagung dimana para mahasiswinya memakai baju muslimah selain itu 

toko ini juga dekat dengan pondok putri sehingga memiliki daya tarik sendiri akan 

produk-produk kusus untuk wanita muslimah. Toko Aka Grosir by Monokrom 

adalah satu cabang usaha yang sedang dikerjakan oleh ibu Mira dalam 

mengembangkan bisnisnya pada tahun 2016 atas kemauannya sendiri agar dapat 

menambah penghasilan. Dari keinginannya tersebut ibu Mira menjual produk 

lipstik dan skincare melalui via online dan dikirim ke pelanggannya atau biasa 

disebut dropship yang lama kelamaan semakin bertambahnya peminat dan banyak 

konsumen sehingga akhirnya ibu Mira mendirikan Toko Aka Grosir by 

Monokrom dihalaman rumahnya. Melihat potensi yang ia miliki dan banyaknya 

peminat beliau merenovasi tokonya menjadi lebih besar, mencari karyawan dan 

menambah variasi produk yang ia jual dari yang hanya pakaian dan hijab akhirnya 

beliau menambah make up dan aksesoris-aksesoris wanita seperti ciput, anting 

hijab, bross, handsock, foundation lipstik, bedak, eyeshadow dll. Semakin 

bertambahnya pembeli akhirnya ibu Mina membuka cabang di Jl. Mayor Sujadi 

RT.01/RW01, Jepun, Kec. Tulungagung Kab. Tulugagung, di cabang kedua ini 

toko Aka Grosir by Monokrom juga memiliki lokasi yang strategis berada di 
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tengah kota, sama halnya dengan yang berapa di plosokandang toko cabang ini 

juga menjual produk seperti pada toko yang pertama. Dalam membuka bisnisnya 

ini ibu Mirna lebih memberi harga yang tidak mahal karena sasaran produknya 

adalah kalangan menengah kebawah sehingga memiliki daya tarik sendiri untuk 

masyarakat. 

2. Visi dan Misi Toko Aka Grosir By Monokrom 

a. Visi  

Harga terjangkau dengan kualitas bagus, produk bervasiasi dan up to date. 

b. Misi  

Memberikan produk berkualitas bervariasi dan up to date. 

Memberikan pelayanan yang baik dan tanggap. 

3. Produk  

a. Busana Muslim 

1) Jenis-jenis busana muslim : Longdress, Tunik, Kemeja Monalisa, Gamis, 

baggy pants, Celana kulot, Rok Wolfis, Rok Plisket, Outer. 

2) Dari segi harga setiap produk : Longdress mulai dari harga 85.000 sampai 

135.000, Tunik mulai dari harga 65.000 sampai 85.000, Kemeja Monalisa 

65.000, Gamis mulai dari harga 135.000 sampai 250.000, Baggy Pants 

mulai dari harga 65.000 sampai 80.000, Celana Kulot mulai dari harga 

65.000 sampai 75.000, Rok Wolfis mulai dari harga 55.000 sampai 75.000, 

Rok Plisket mulai dari harga 70.000 sampai 85.000, Outer mulai dari harga 

55.000 sampai 65.000 

b. Jilbab  

1) Jenis-jenis jilbab : Pashmina Ceruty, Pashmina Diamond, Bella Square, 

Segiempat Rawis, Segiempat Motif, Cornskin, Serut, Syar’i. 
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2) Dari segi harga berkisar dari yang paling murah 20.000 sampai 60.000  

c. Assesoris 

1) Jenis-jenis sovenir : Kuas masker, Penjepit jilbab, Penjepit rambut, 

Kalung, Gelang, Anting Jilbab, Dompet, Tas. 

2) Dari segi harga berkisar dari yang paling murah 5000 sampai 85.000 

d. Make Up 

1) Jenis-jenis make up : Bedak, Eyeshidow, Eyelinier, Maskara, Lipstik, 

Foundation, pensil alis, Masker, Hanbody, Sabun wajah, Parfum. 

2) Dari segi harga berkisar dari yang paling murah 10.000 sampai 120.000 

4. Tujuan Perusahaan 

Toko Aka Grosir by Monokrom merupakan grosir yang terjangkau dimana 

sasaran pembelinya adalah menengah kebawah. Tujuan didirakannya toko ini 

adalah untuk menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian keluarga 

serta memberi akses bagi masyarakat yang tergolong kalangan menengah 

kebawah dengan kulitas yang cukup bagus dan banyak pilihan. 
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5. Struktur Organisasi 

Organisasi adalah satu-kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam 

perkumpulan untuk tujuan tertentu. Dalam setiap organisasi terdapat kerjasama 

yang sistematis antara kumpulan beberapa orang tersebut. Pembentukan 

organisasi harus memperhatikan fungsi-fungsi yang diinginkan dan melakukan 

sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Sehingga setiap orang 

dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 

Toko Aka Grosir by Monokrom juga memiliki organisasi dimana seperti yang 

dibutuhkan pada perusahaan agar semua kegiatan didalamnya bisa terstruktur 
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dengan baik. Dari struktur organisasi akan diketahui bagaimana lajur pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab, agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

sistematis. Struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Toko Aka Grosir By Monokrom 

 
       

 

 

 

 

 

 

pada Toko Aka Grosir By Monokrom pemilik perusahaan bertindak sebagai 

pemimpin dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam perusahaan. Pemilik 

juga bertindak dalam pembelian bahan baku dan peantauan bagian adminitrasi 

perusahaan. Sedangkan proses  packing, uplod gambar dan pengiriman via online  

serta kegiatan yang melalui media sosial. Tugas admin toko adalah display barang 

serta pengecekan harga dan bagian kasir adapun tugas karyawan toko adalah 

memantau pembeli dan menjada kebersihan barang maupun toko. Semua kegiatan dan 

tugas dari masing-masing admin maupun karyawan diawasi langsung oleh ibu Mirna 

selaku pemilik toko. Berdasarkan bagan 4.1 diatas dapat dijelaskan hubungan dan 

kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat yaitu : 

 

 

pemilik 

Admin online Admin Toko Pegawai Toko 
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a. Pemilik  

Pemilik merupakan pemegang modal perusahaan. Modal Toko Aka 

Grosir By Monokrom berasal dari dan pribadi pemilik dalam hal ini ibu 

Mirna .Dalam menjalankan usahanya pemilik melakukan pengawasan yang 

bersifat menyeluruh, menetapkan rencana kerja perusahaan dan melakukan 

pengadaan bahan baku maupun pembelian produk grosir dari luar kota yang 

lebih murah dan dapat dijual lagi. Adapun yang terkait dengan bahan baku 

yaitu jumlah bahan baku yang dibeli, tanggung jawab terhadap kualitas 

bahan baku, menentukan bahan yang akan digunakan dalam proses 

produksi, menentukan harga jual, menyelenggarakan administrasi serta gaji 

karyawan, sebaliknya untuk pembelian bahan jadi juga harus 

mempertimbangkan hal-hal yang sama dengan bahan baku diatas sehingga 

tetap berkualitas dan harga yang dijual lagi tidak melambung tinggi. 

b. Admin Online  

Admin online atau pekerja pada Toko Aka Grosir By Monokrom 

berperan langsung dalam proses penjualan serta pemesanan melalui media 

sosial. Tidak hanya dalam hal uplod dan packing admin online disini 

jugaberperan penting dalam pemasaran melalui media sosial. Jika ada ada 

saran baik itu baik atau buruk tugas admin online disini adalah menampung 

dan mempertimbangkannya setelah itu menyampaikan kepada pemilik agar 

dapat menjadi acuan untuk lebih baik lagi. Jumlah admin online di Toko 

Aka Grosir By Monokrom ada 4 orang dari kedua cabang dengan masing-

masing bidang sebagai berikut: 

1) Bagian pemegang media sosial meliputi facebook dan instagram : 

Mbak Intan, bertanggung jawab pada uplod gambar produk ke 
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media sosial serta mencatat pesanan-pesanan melalui media 

sosial. 

2) Bagian pengiriman : Mbak Lusi, bertanggung jawab pada 

pengiriman barang lewat via JNE, JNT maupun POS 

3) Bagian packing : Mbak Dina, bertanggung jawab pada packing 

atau pengepakan barang yang akan dikirim. 

c. Admin Toko 

Admin toko atau pekerja Aka Grosir By Monokrom berperan langsung 

dalam proses penjualan pada toko  yaitu display barang pengecekan harga 

dan pemberian harga barang serta pada bagian kasir toko. Jumlah admin 

toko di  Toko Aka Grosir By Monokrom ada 4 orang dari kedua cabang 

dengan masing-masing bidang sebagai berikut: 

1) Display dan pemberian harga barang : Mbak Ririn dan Mbak 

Reva bertanggung jawab pada display barang atau pengepakan 

barang yang akan dipasang di toko. 

2) Kasir : Mbak Anik dan Mbak Ifa bertanggung jawab pada 

keuangan pada toko yakni pembayaran dalam pembelian.  

d. Karyawan Toko  

Karyawan atau pekerja Toko Aka Grosir By Monokrom berperan 

langsung pada kebersihan toko dan pengawasan pembeli di toko. Jumlah 

karyawan toko di Toko Aka Grosir By Monokrom ada 6 dari kedua cabang 

yaitu Mbak ika, rini, eka, yuli, ida dan Mbak eni. 
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6. Modal Awal  

Bentuk usaha ini adalah usaha rumahan, dimana modal awal dari pemilik 

perusahaan dalam hal ini adalah Ibu Mirna .Adapun jumlah modal yang 

digunakan untuk memulai usaha ini kurang lebih Rp. 50.000.000,00 merupakan 

dana pribadi yang digunakan untuk membangun Toko dan pembelian bahan 

poduksi dan bahan jadi.
66

 

B. Temuan Penelitian 

1. Strategi Segmentasi Pasar pada Toko Aka Grosir By Monokrom 

a. InstrumenSegmentasi Pasar (Demografis) pada TokoAka Grosir By 

Monokrom  

Instrumen pertama pertama yaitu Demografis dari Toko Aka Grosir By 

Monokrom adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mira selaku pemilik 

Toko Aka Grosir By Monokrom, sebagai berikut:  

 “Produk yang saya jual ini sasaran pembelinya yaitu kalangan anak 

muda  dimana dalam usia ini minat gaya busananya yang sedang up to 

date serta suka mengikuti trend-trend yang ada. Produk saya juga 

ditujukan untuk kaum muda muslimah selain tuntuk trend kami juga 

melakukan inovasi untuk kaum muslimah agar tetap terlihat stylis dan 

tidak monoton dengan busana muslim- busana muslim pada umumnya 

ini juga salah strategi yang diterapkan agar menarik minat pembeli. 

Selain itu produk kami juga untuk kalangan menengah kebawah karena 

harga yang kami jual tidak tergolong mahal dan pas untuk kantong 

anak sekolah maupun masyarakat”
67

 

 

Pernyataan ini serupa dengan yang telah dikatakan mbk intan selaku 

karyawan Toko Aka Grosir By monokrom. 
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“Iya mbak, disini produk yang dijual memang untuk wanita muslimah 

dan harganya pun relatif murah dan pembelipun memang dari 

kalangan anak muda mahasiswa anak sekolah dan seumuran itu.”
68

 

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Mbak Ani selaku 

pembeli di Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Benar mbak, memang barang-barang yang dijual disini semua untuk 

wanita dan sangat bervariasi dengan harga yang terjangkau seperti 

saya ini yang masih mahasiswa juga sangat terbantu dengan adanya 

toko ini karena bisa merganti ganti penampilan dengan trend baru 

juga tharganyapun pas untuk anak-anak sekolah.”
69

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Toko Aka Grosir By 

Monokrom telah tepat sasaran dalam penerapan strateginya yaitu produk 

yang dijual untuk usi, jenis kelamin dan kelas sosial atau golongan yang 

sesuai.  

Sasaran dalam penerapan strategi lainnya adalah harga yang dipasarkan 

oleh Toko Aka Grosir By Monokrom. Seperti yang telah diungkapkan 

oleh Ibu Mira selaku pemilik Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Selain menetapkan sasaran pembeli saya juga menentukan harga 

produk saya yang relatif murah. Dalam penentuan harga yang saya 

berikan saya perbandingkan standart harga dari Olshop-Olshop lain 

sehingga tidak merusak pasaran Olshop lainnya jika terlalu murah 

selain itu kan saya ambil keuntungannya juga tidak tinggi-tinggi 

banget.”
70

 

 

Hal serupa juga diunkapkan oleh mbak Intan selaku karyawan Toko 

Aka Grosir By Monkrom’ 
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“Iya mbak, disini itu harganya lebih murah dibanding olshop lainnya 

tetapi selisihnyapun dikit dan memang relatif murah mbak kalau 

berpandingannya dengan yang lain tidak banyak kok mbak.”
71

 

 

 

Seperti yang diungkapkan mbak Ani yang merupakan pembeli di Toko 

Aka Grosir By Monokrom, Mengenai harga di Toko ini. 

“Kalau untuk harga memang miring disini mbak dibanding dengan 

toko lainnya barang-barang yang dijual disini kan adanya biasanyya 

di Olshop ya mbak tapi harganya beda tapi ya tidak terlalu jauh.”
72

 

 

Dari pernyataan-peryataan diatas dapat disimpulkan bahwa selain 

sasaran untuk produk yang dijual Toko Aka Grosir By Monokrom juga 

menyesuaikan harga produknya setara dengan pangsa pasarnya yaitu anak 

muda dengan harga yang relatif murah sangat membuka lebar minat 

pembeli harga yang dijual pun juga mempertimbangkan toko-toko 

maupun Olshop lain agar tidak merusak pasaran yang lainnya. Sehingga 

diminati oleh anak-anak muda sesuai dengan isi dompet mereka. 

b. Instrumen Segmentasi Pasar (Geografis) pada Toko Aka Grosir By 

Monokrom 

Instrumen kedua yaitu Geografis dari Toko Aka Grosir By Monokrom 

adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mira selaku pemilik Aka Grosir 

By Monokrom, sebagai berikut: 

“Saya memilih lokasi disini salah satu faktornya karena kebetulan 

punya lahannya disini lalu dulu sebelum dibangunkan juga sudah buka 

toko kecil-kecilan juga disini dulu masih didalam rumah mbak 

kebetulan dulu ruang tamu sama teras saya jadikan toko setelah itu 

saya renovasi menjadi lantai dua ini.”
73
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Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh mbak Intan selaku 

karyawan di Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Iya mbak, dulu memang Aka Grosir awalnya buka di rumah Ibu Mira 

sendiri setelah direnovasi lalu pindah di lantai satu tokonya mbak.”
74

 

 

Pernyataan ini juga diungkap mbak Ani selaku pembeli Toko Aka 

Grosir By Monokrom. 

“Benar mbak, dulu saya juga pernah beli disini sebelum tokonya 

direnovasi dulu masih diteras rumah dan belum sebesar sekarang 

produk yang dijualnya pun belum selengkap sekarang.”
75

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi 

yang dipilih Toko Aka Grosir By Monokrom memang tidak berpindah 

tempat dan tetap dirumah sang pemilik hanya saja direnovasi sehingga 

menjadi luas dan bertambah pula variasi produknya. 

Selain itu lokasi pemilihan Toko Aka Grosir By Monokrom juga 

memiliki faktor lainnya sesuai dengan yang diungkapkan Ibu Mira selaku 

pemilik Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Ada juga faktor lainnya mbak, kenapa saya memilih tetap disini 

kenapa tidak memilih tempat lainnya yaitu karena kebetulan lokasi ini 

saya rasa cocok dan sesai degan produk yang saya jual. Dekat dengan 

kampus IAIN Tulungagung karena kampus ini terkenal dengan kampus 

dakwah dimana mahasiswa perempuannya berpakaian muslimah 

sehingga mempunyai daya tarik untuk mahasiswa-mahasiswa selain itu 

dekat dengan pondok putri berhubungkan produk yang saya jual ini 

busana muslim. Kalau untuk produk lainnya seperti make up dan 

kecantikan lainnya karena lokasi Toko ini strategis berapa dekat jalan 

raya juga jadi mudah di jumpai.”
76
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Mbak Intan selaku karyawan Toko Aka Grosir By Monokrom juga 

menyatakan hal yang serupa. 

“Iya mbak, Toko ini cukup strategis karena sebelah jalan raya dan 

dekat kampus yang mahasiswinya mengenakan busana muslim.”
77

 

 

Hal ini juga diperkuat dari pernyataan mbak Ani selaku pembeli dari 

Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Iya mbak, memang tempatnya strategis menurut saya karena disini kan 

kebanyakan wanitanya muslimah dan keluar selalu memakai hijab dekat 

dengan kampus dakwah juga jadi pakaian-pakaian muslimah yang up to 

date seperti ini banyak diminati pembeli.”
78

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, lokasi 

Toko Aka Grosir By Monokrom ini memang strategis dimana pemilihan 

tempatnya mudah dijangkau pembeli dan juga sesuai sasaran produknya 

untuk kalangan muslimah pada produknya yang dujuak yaitu busana 

muslim. Selain itu untuk alat make up nya pun juga ditujukan untuk wanita 

muda yang dimana banyak mahasiswi-mahasiswa karena dekat dengan 

kampus IAIN Tulungagung. 

c. Instrumen Segmentasi Pasar (Psikografis) pada Toko Aka Grosir By 

Monokrom 

Instrumen ketiga yaitu Psikografis dari Toko Aka Grosir By 

Monokrom adalah seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mira selaku pemilik 

Toko Aka Grosir By Monokrom, sebagai berikut: 
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“Kenapa saya memilih menjual atau membuka Toko busana muslim 

karena menurut saya ini sebuah peluang besar dimana trend muslim 

sekarang semakin luas wanita-wanita muslimah saat ini semakin 

menggandrungi pakaian yang berhijab karena pada saat ini trend 

hijab dan busana muslim semakin pesat yang dulunya hanya sekedar 

ibaratnya jubah dan busana muslim pada umumnya sekarang berubah 

dengan berpakaian tertutup dan berhijab juga bisa menjadi trend anak 

muda sekarang sehingga peminatnya pun juga banyak maka dari itu 

saya sebisa mungkin menjual baju busana muslin yang bervariasi. 

Yang awalnya celana kain tidak memiliki gaya atau style yang disukai 

anak muda sekarang banyak peminatnya seperti baggy pants dan 

celana kulot sekarang sangat diminati kaum muda kususnya wanita.”
79

 

 

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh mbak Intan selaku 

karyawan di Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Iya mbak, banyak peminat apalagi kalangan anak muda karena kan 

sekarang berhijab sudah bisa menjadi trend banyak juga sekarang 

yang memekai busana muslim dikarenakan sekarang model busana 

muslim pun tidak hanya jadullah mbak ibaratnya semakin banyak 

variasinya Toko ini juga salah satunya yang memproduksi dan menjual 

busana muslim yang kekinian up to date sehingga kalangan anak muda 

pada beli karena modelnya yang bagus dan variatif.”
80

 

 

Hal ini juga diperkuat dari pernyataan mbak Ani selaku pembeli dari 

Toko Aka Grosir By Monokrom. 

“Iya mbak, disini itu meskipun menjual busana muslim tapi sesuai 

dengan keinginan pembeli yang kebanyakan untuk anak muda ini 

sangat mengikuti trend dan keinginan anak muda seperti seumuran 

saya ini kan kalau mau berhijab pun bisa juga mengikuti trend tidak 

hanya itu saja modelnya disini itu banyak macamnya banyak jenisnya 

yang ibaratnya udah model jadul tapi dibuat sedikit kekinian sehingga 

banyak peminatnya.”
81

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Toko Aka 

Grosir By Monokrom ini mampu mempelajari apa yang diminati audiens 
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dan trend apa sebelum mengenalkannya kepada masyarakat sehingga bisa 

menjadi daya tarik tersendiri untuk pembelinya dan mampu bersaing 

didalam persaingan yang semakin ketat ini. Memiliki variasi dan model-

model baju muslim yang up to date sesuai sasaran yang telah dipilihnya. 

2. Sasaran Pasar oleh Toko Aka Grosir By Monokrom 

Dalam melakukan strategi bisnisnya pada Toko Aka Grosir By Monkrom 

mempunyai strategi targeting seperti pada yang telah disampaikan oleh Ibu 

Mira selaku pemilik Toko Aka Grosir By Monokrom sebagai berikut : 

“Tidak mbak saya tidak mererapkan strategi untuk pendidikan tertentu 

hanya saja usia dan semua kalangan anak pelajar, tidak ada ditujukan 

untuk sesuai pendidikan-pendidikan tertenju sama saja.” 
82

 

 

 

Sama halnya dengan yang diungkapkan mbak lusi selaku karyawan Toko 

Aka Grosir By Monokrom : 

 

“Tidak ada mbak sama saja disini tidak ada yang dikususkan untuk 

pendidikan tertentu atau semacamnya.”
83

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa targeting 

yang diterapkan oleh Toko Aka Grosir By monokrom tidak memiliki target 

untuk pendidikan tertentu hanya saja pada umur tertentu. Jadi dalam hal ini 

Toko Aka Grosir By Monokrom tidak mengharuskan untuk pendidikan 

tertentu. 

Strategi yang terakhir yang diterapkan oleh Toko Aka Grosir By 

Monkrom adalah positioning. Strategi positioning yang dilakukan oleh Toko 

Aka Grosir By Monokrom sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Mira 

selaku pemilik Toko Aka Grosir By Monokrom berikut : 

                                                           
82Hasil wawancara dengan Ibu Mira selaku pemilik Toko Aka Grosir By Monokrom, 11 Agustus, di 

Toko Aka Grosir By Monokrom, jam 09.00-selesai  
83Hasil wawancara dengan Mbak Lusi selaku karyawan Toko Aka Grosir By Monokrom, 11 Agustus, 

di Toko Aka Grosir By Monokrom, jam 09.00-selesai  



78 
 

“Keistimewaan produk kami dibanding dengan toko lain yang pertama 

dari segi modelnya yang bervariasi kita mengembangkan busana muslim 

yang tidak hanya terpaku pada busana muslim pada umumnya mbak, 

seperti yang telah saya beritahukan tadi bahwa produk kami pada pakain 

dan hijab itu banyak macamnya ditoko lain mungkin hanya beberapa saja 

variasinya lalu kita juga membuat inovasi produk dimana model baju 

lama kita kembangkan agar tetap diminati pembeli contohnya celana 

kulot, celana kulot itu memang jadul ibaratnya ya mbak tapi kita 

memberikan produk modelnya sama seperti pada celana kulot pada 

umumnya yang lebar dan tidak ketat tapi kita mainkan di motifnya agar 

dipakai anak muda tetap terkesan modern.”
84

 

 

 

Ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh mbak Lusi selaku karyawan 

Toko Aka Grosir By Monokrom : 

“Disini itu lebih banyak produknya mbak modelnya pun juga banyak, 

model baju atau celana juga ada yang model-model lampau zaman dulu 

tapi tetap terkesan modern soalnya motif, warna dan modelnya  dipilih 

memang yang pantas untuk anak muda.”
85

 

 

 

Pernyataan-pernyataan diatas diperkuat dengan yang telah diungkapkan 

oleh mbak Ani selaku pembeli di Toko Aka Grosir By Monokrom : 

“Benar mbak baju-bajunya itu banyak modelnya banyak jenisnya jadi 

tidak hanya itu-itu saja pembeli itu merasa leluasa memilih yang 

diinginkan. Untuk model yang jadul-jadul gitu memang ada tapi model 

dan motifnya itu sesuai dengan kalangan anak muda.”
86

 

 

 

Dari pernyataan-pernyataan ketiga sumber diatas dapat disimpulkan 

bahwa, keistimewaan produk di Toko Aka Grosir By Monokrom dibandingkan 

dengan toko yang lain yaitu banyak variasi produk dan inovasi-inovasi 

terhadap produk yang mereka miliki ini merupakan salah satu daya tarik untuk 
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meningkatkan minat pembeli serta bisa menjadi ciri khas dari Toko Aka Grosir 

By Monokrom. 

Selain itu Toko Aka Grosir By Monokrom juga memiliki banyak style 

pada produknya seperti yang diungkap oleh Ibu Mira selaku pemilik Toko Aka 

Grosir By Monokrom sebagai berikut : 

“Kita selalu mengeluarkan style-style baru mbak dengan tujuan agar 

pembeli tidak bosan dengan style yang sudah ada selain itu juga agar 

banyak variasi serta pilihannya”. 

 

Sama halnya dengan pernyataan Mbak Lusi selaku karyawan Toko Aka 

Grosir By Monokrom berikut : 

“Iya mbak, disini selalu ada style baru dan banyak variasinya jadi tidak 

itu-itu melulu modelnya.” 

Hal serupa juga juga diungkapkan oleh Mbak Ani selaku pembeli Toko 

Aka Grosir By Monokrom berikut : 

“Iya mbak, disini itu kalau udah keliatan banyak yang meminati terus 

mengeluarkan model-model baru lagi makanya selalu ada model baru-

baru lagi jadi pembelipun tidak bosan dengan model yang ada di toko 

ini.” 

Dari ketiga pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Toko Aka Grosir 

By Monokrom selalu memberikan variasi-variasi pada produknya serta up to 

date terhadap produknya hal ini sangat berpengaruh pada minat pembelinya 

karena membuat pembeli menjadi tidak bosen terhadap produk-produk yang 

dikeluarkan oleh Toko Aka Grosir By Monokrom. 
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3. Kendala yang dihadapi oleh Toko Aka Grosir By Monokrom dalam 

pengembangan bisnisnya serta solusi yang dilakukan. 

Dalam suatu proses pengembangan tentu mengalami hal seperti kendala, 

dalam pengembangan bisnis pada Toko Aka Grosir By Monokrom yang 

dilakukan oleh pemilik, kendala yang dihadapi adalah seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Mira selaku pemilik Toko Aka Grosir By Monokrom 

sebagai berikut : 

“Karena sasaran atau target produk kami anak muda dan sebagian besar 

adalah anak sekolah dan mahasiswi penjualannya mengalami penurunan 

begitu pula dengan omsetnya pun ikut menurun pada saat liburan tiba 

jadi kendala yang sangat signifikan disitu mbak.”
87

 

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh mbak Intan selaku karyawan Toko Aka 

Grosir By Monokrom. 

“Memang pada saat liburan itu sepi mbak tidak se ramai pada saat tidak 

libur soalnyakan kebanyakan pembelinya mahasiswi jadi ketika liburan 

pada pulang kebanyakan kos juga mbak”
88

 

 

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, kendala 

yang dialami Toko Aka Grosir By Monokrom yang utama adalah menurunnya 

tingkat penjualan pada saat libur tiba dikarenakan produk yang dijual 

ditujukan untuk anak remaja dan pelajar sehingga ketika libur sekolah pembeli 

tidak sebanyak pada hari-hari biasa.  

Selain itu kendala lain yang dihadapi oleh Toko Aka Grosir By Monkrom 

adalah limbah produksi yaitu kain sisa yang digunakan untu membuat produk 
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baju maupun jilbab seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mira selaku pemilik 

Toko Aka Grosir By Monokrom sebagai berikut : 

“Kendala lainnya itu limbah sisa berupa kain yang digunkan untuk baju 

dan jilbab mbak, karena sebagian juga memproduksi sendiri jadi bahan-

bahan sisa produksi tersebut lumayan banyak kita belinya bahan baku 

kan rol-rolan makanya seperti bagian pinggirnya atau dari sisi atas 

maupun bawah kain itu ada yang tidak bisa digunakan lalu potongan-

potongan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi.”
89

 

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpilkan bahwa yang menjadi kendala 

lainnya adalah limbah produksi dimana sisa kain-kain untuk membuat baju, 

celana, jilbab dll. Dimana sang pemilik belum bisa memanfaatkannya kembali 

dan hanya sekedar menjadi limbah produksi. 

Selain kendala yang terjadi dalam proses pengembangan bisnisnya dalam 

hal ini pemilik mempunyai solusi dari masing-masing kendalanya yaitu seperti 

yang diunkapkan oleh Ibu Mira selaku pemilik Toko Aka Grosir By 

Monokrom, Sebagai berikut : 

“Untuk solusi yang pertama tadi dalam penurunan penjualan pada saat 

libur saya mengadakan promo-promo mbak, selain itu saya juga 

mengadakan diskon untuk memikat pembeli dalam hal ini agar 

masyarakat tau kita meng-uplod lewad media sosial sehingga biar meluas 

jika hanya dipasang pengumuman di Toko yang tau hanya segelintir 

orang saja. Lalu untuk limbah sisa produksi tadi kita menjualnya lagi ke 

pembuat sapu dan kemoceng untuk kainnya bisa dibuat bahan baju 

mereka karena kalau hanya kita buang atau kita bakar hanya membuat 

pencemaran lingkungan makanya saya berfikir ulang supaya limbah sisa 

tersebut juga dapat dimanfatkan kembali.”
90

 

 

Diungkap juga oleh mbak Intan selaku karyawan Toko Aka Grosir By 

Monokrom sebagai berikut : 

“Benar mbak, ketika liburan datang Toko Aka Grosir By Monokrom 

mengadakan banyak promo-promo sekaligus diskon agar tetap banyak 
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peminat, Untuk limbah produksi kain-kain sisa itu dijual ke pembuat sapu 

dan kemoceng dari kain itu.”
91

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Toko Aka 

Grosir bisa memberikan solusi dari setiap kendala yang mereka alami dari 

penurunan penjualan dengan cara mengadakan promo dan diskon maupun 

kendala pada limbah sisa kain setelah produksi yang dijual kembali di pembuat 

sapu dan kemoceng. Maka dari itu limbah sisa produksi tidak hanya dibuang 

dan menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Selain itu Aka Grosir By Monokrom memiliki cara tersendiri akan 

pemasaran produknya dengan manfaatkan media sosial dan teknologi terkini 

untuk mempermudah agar masyarakat tau produk-produk apa saja yang 

mereka jual. Seperti yang diungkapakan oleh Ibu Mira selaku pemilik Toko 

Aka Grosir By Monokrom sebagai berikut : 

“Dalam pemasaranya kami juga mengandalkan teknologi yaitu dengan 

memanfaatkan media sosial kita mengenalkan produk-produk kita dengan 

mengunggah foto di instragam dan facebook milik Aka Grosir By 

Monokrom. Dengan tujuan masyarakat tau produk apa saja yang kita jual 

dan berapa harga dari masing-masing produk. Selain itu kita juga 

melayani pemesanan lewat online dan pengiriman melalui JNE, JNT 

maupun POS. Agar memudahkan pembeli dengan wilayah-wilayah 

tertentu karena media sosial itu kan cangkupannya luas ya mbak maka 

dari itu kita melayani pengiriman jarak jauh.”
92

 
 

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh mbak Lusi selaku karyawan 

Toko Aka Grosir By Monokrom sebagai berikut : 

 

“Iya mbak, lewat media sosial juga di Aka Grosir By Monokrom ini 

memiliki Instagram dan Facebook setiap produk-poduk yang baru di 
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Uplod disana. Menerima pemesanan juga lewat inbox maupun DM di 

kedua media tersebut. Lalu pengirimannya lewat JNE JNT gitu mbak”
93

 

 

 

Pernyataan-pernyataan diatas dipertegas pernyataan yang sama oleh Mbak 

Ani selaku pembeli di Toko Aka Grosir By Monkrom : 

“Iya mbak, Toko ini mempunyai media sosial di Instagram saya juga 

mengikuti biasanya setiap ada barang baru di unggah beserta harganya 

jadi kalau seperti saya begini sudah tau produk yang akan di beli dari 

rumah beserta harganya lalu ketokonya.”
94

 

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Toko Aka 

Grosir By Monokrom melakukan pemasaran lewat media sosial dengan tujuan 

agar produknya lebih di kenal secara meluas karena pada media sosial 

mencangkup wilayah manapun dengan demikian lebih memudahkan 

pembelinya dimanapun tempatnya mereka juga bisa memesan dan dapat 

dikirim melalui JNE, JNT maupun POS. 

 

4. Analisis Data 

a. Penerapan Segmentasi Pasar pada Toko Aka Grosir By Monokrom 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, 

didapatkan data terkait faktor-faktor internal maupun eksternal, yaitu: 

Demografis pada Aka Grosir By Monokrom : 

1) Sasaran usia dan siklus hidup 

2) Jenis kelamin dari sasaran produk  

3) Kelas sosial target dari produk 
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Geografis pada Aka Grosir By Monokrom : 

1) Letak toko strategis 

2) Karakteristik pembeli 

3) Produk sesuai lokasi yang ditetapkan untuk peluang 

Psikografis pada Aka Grosir By Monokrom : 

1) Variasi produk sesuai trend yang diinginkan pembeli 

2) Inovasi produk dari zaman ke zaman agar booming kembali 

Targeting pada Aka Grosir By Monokrom : 

1) Sasaran pendidikan tertentu 

2) Sasaran produk 

Positioning pada Aka Grosir By Monokrom : 

1) Keistimewaan produk 

2) Pemasaran produk 

3) Kemudahan pengiriman produk 

Dari data penjualan Toko Aka Grosir By Monokrom mengalami peningkatan 

maupun penurunan seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Januari-Juni 2016 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.170 250.025.600 

Sovenir   920   24.200.000 

Make Up 2.565 150.200.000 
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Tabel 4.2 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Juli-Desember 2016 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.085 235.270.000 

Sovenir   610   38.429.935 

Make Up 2.560 122.300.065 

 

Tabel 4.3 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Januari-Juni 2017 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.693 256.075.000 

Sovenir 1.124   62.317.000 

Make Up 2.864 167.608.000 

 

Tabel 4.4 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Juli-Desember 2017 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.593 242.617.000 

Sovenir 1.255   67.363.500 

Make Up 2.753 158.019.500 

 

Tabel 4.5 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Januari-Juni 2018 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.695 254.717.000 

Sovenir 1.621   76.419.600 

Make Up 2.956 172.863.400 

 

 



86 
 

Tabel 4.6 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Juli-Desember 2018 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.571 245.655.500 

Sovenir 1.769   86.722.000 

Make Up 2.752 171.622.498 

 

Tabel 4.7 

Laporan Penjualan Aka Grosir By Monokrom Bulan Januari-Juni 2019 

Barang Jumlah stock penjualan Jumlah penjualan 

Pakaian dan jilbab 2.611 269.237.000 

Sovenir 1.855    91.605.000 

Make Up 2.531  161.157.900 

Sumber : Toko Aka Grosir By Monkrom 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Aka Grosir By Monokrom mengalami 

peningkatan penjualan setiap tahunnya. Dalam rekap penjualan Toko Aka Grosir By 

Monokrom per Enam bulan sekali ini pada bulan januari sampai juni di tahun pertama 

yaitu 2016 dengan bulan juli sampai desember mengalami penurunan dari 424.425.000 

menjadi 396.000.000. Pada tahun berikutnya di bulan januari sampai juni 2017 

mengalami peningkatan menjadi 486.000.000 Memasuki bulan juli sampai desember 

mengalami sedikit penurunan dari 486.000.000 menjadi 468.000.000 pada tahun 

berikutnya bulan januari sampai juni 2018 mengalami peningkatan yang lumayan besar 

yaitu menjadi 504.000.000 bulan berikutnya juli sampai desember 2018 tetap, dimana 

tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Lalu pada tahun 2019 bulan januari 

sampai juni mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2018 dengan 

jumlah akhir bulan 504.000.000 menjadi 522.000.000. dalam hal ini dari jumlah 

penjualan pada Aka Grosir By Monokrom sebagaimana yang telah disampaikan oleh 
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Ibu Mira selaku pemilik dari Aka Grosir By Monokrom bahwa penerunan terjadi pada 

bulan liburan tiba yaitu pada libur semester akan tetapi dengan strategi yang beliau 

terapkan mengalami perubahan yang baik dari tahun ketahun.  

Dari data penjualan diatas dapat disimpulkan bahwa Toko Aka Grosir By 

Monokrom setiap enam bulan sekali mengalami peningkatan serta penurunan seperti 

yang telah disampaikan Ibu Mira selaku pemilik toko bahwa penurunan terjadi pada 

saat libur tiba dikarenakan pangsa pasar Toko Aka Grosir By Monokrom adalah anak 

remaja yang masih memiliki status pelajar. Dalam upaya mempertahankan minat 

pembeli pemilik toko memiliki strategi tersendiri yaitu dengan mengadakan diskon-

diskon serta promo pada saat libur tiba ini memiliki dampak yang baik, seperti pada 

data penjualan diatas penurunan semakin lama semakin terminimalisir dengan adanya 

solusi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




