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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Sejarah Kecap SH 

Sejarah Kecap SH dimulai sejak tahun 1920 oleh Shiong Hin dimana pada 1920-

an industri kecap sangat sedikit, sehingga Bapak Shiong Hin tertarik mencoba 

memulai usaha kecap kecil dan menawarkan ke rumah-rumah. Kecap pabrik pada 

tahun itu susah ditemui dan sehingga saingan sedikit. Bapak Shiong Hin 

merupakan kelahiran dari Cina Benteng sehingga kecap SH terkenal dengan 

sebutkan kecap benteng SH. Dengan usaha yang sangat gigih dari Bapak Shiong 

Hin usaha kecap ini berkembang pada tahunnya dan usaha ini diturunkan kepada 

anak cucunya. Sekarang Pabrik kecap SH dipimpin oleh Bapak Latief Sutarjadi 

dan Bapak Mulyadi yang merupakan keturunan dari Bapak Shiong Hin. 

 Kecap SH ini didirikan di Jalan Saham No. 37 Tangerang Kota, yang 

merupakan permukiman padat penduduk dan terdapat ditengah kota Tangerang. 

Proses Pembuatan dari kecap SH dari dulu masih Manual hingga sekarang hal ini 

dibuktikan melalui observasi yang dilakukan oleh penulis, tidak memiliki 

perubahan besar, tapi pengemasan dilakukan dengan mesin.  

3.2. Visi dan Misi Perusahan 

Visi dan misi dari Pabrik kecap SH dapat membentuk dan menjadi dasar pedoman 

perusahaan agar  tetap dipegang teguh hingga sekarang. Visi kecap SH ada;ah 

menjadi perusahaan kecap No. 1 dan dapat bersaing dengan perusahaan kecap 

lainnya dan misinya adalah membuka cabang, dan pindah ke tempat pabrik yang 
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lebih baik dan lahan yang lebih luas serta terletak dikawasan khusus industri 

produk di kenal masyarakat luas dari dalam maupun luar negeri.  

3.3. Target Perusahaan 

Perusahan Kecap SH tujuan ingin menampilkan suatu kualitas baik dari produk 

perusahaan itu sendiri. Perubahan identitas perusahaan dari industri rumahan 

menjadi yang pastinya harus terus diimbangi dengan kualitas yang harus dijaga 

dan dikembangkan agar terus eksis sehingga tidak hilang oleh perkembangan 

jaman. Beberapa hal yang ingin dilakukan seiring perkembangannya adalah 

perusahaan berusaha menyesuaikan dengan perkembangan jaman dengan terus 

melakukan inovasi untuk setiap produknya, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki, dan mendirikan cabang pabrik baru di luar negeri.  

3.4. Analisa SWOT 

Analisa SWOT ini pada pabrik kecap SH diperlukan untuk membantu dalam 

proses perancangan. Berikut penjabaran mengenai kekuatan, kelemahan, 

kesempatan, dan ancaman dari perusahaan kecap SH ini: 

1.  Strength 

Pabrik Kecap SH merupakan perusahaan yang telah berdiri selama 86 

tahun tentunya memiliki banyak pengalaman. Pengalaman ini memperkuat 

pabrik SH makin sudah tua maka akarnya akan makin kokoh atau kuat. 

Visi dan misi yang pabrik SH menjadikan pedoman bagi perusahaan untuk 

terus maju dan berkembang. Perusahaan ini juga sangat dikenang dan 

perancangan Re-Branding...,Angelina Irena,FSD UMN,2017



37 
 

diingat oleh masyarakat karena dianggap sebagai kecap legendaris dalam 

bidang produksi kecap yang kaya akan rempah-rempah. 

2. Weakness 

Kecap SH merupakan suatu perusahaan lama dan agak sulit untuk 

menerima hal yang baru karena perusaahan ini masih belum berkembang. 

Mereka butuh waktu untuk berkembang mengikuti perkembangan jaman 

dan adaptasi pada hal- hal baru. Banyaknya pesaingan kecap hal ini 

membuat penjualan kecap SH semakin menurun karena masyarakat lebih 

memilih hal yang baru. 

3. Opportunity 

Kecap SH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

makanan yang paling diminati oleh masyrakat dan menjual produk 

penyedap bahan makanan, maka tidak heran bahwa jangkauan distribusi 

produk mereka dapat berkembang luas. Produk kecap SH selalu digunakan 

dan dibutuhkan oleh semua kalangan dan golongan setiap harinya, Hal ini 

merupakan keuntungan dimana produk ini dapat selalu digunakan dan ada 

peluang ruang untuk terus berkembang.  

4. Threats 

Setelah melakukan wawancara dengan Pemilik dari kecap Sh terdapat 

beberapa kompetitor utama mereka, yaitu kecap bangao, kecap ABC, 

kecap sedap dan kecap Indofood. Namun bila dibandingkan dari keempat 

kompetitor tersebut, kecap bango dan kecap abc merupakan kompetitor 
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yang setara dengan kecap SH itu sendiri karena kecap bango dan abc 

merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia yang dapat 

berkembang pesat mengikuti jaman, Berikut penjabaran mengenai dua 

kompetitor: 

1. Bango Corporation 

 

Gambar 3.1. Logo Kompetitor 1 

(http://www.s3-eu-west-1.amazonaws.com/, 2014) 

Kecap Bango berdiri pada tahun 1928 di Tangerang, Indonesia. 

Walaupun 8 tahun lebih muda dari kecap SH, tetapi Kecap Bango juga 

mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya seperti sekarang 

ini dan termasuk dalam perusahaan kecap yang besar di Indonesia. 

Perusahaan ini telah berkembang dari sebuah industri rumah kecil menjadi 

perusahaan yang cukup memiliki nama yang mempekerjakan ribuan orang 

pada beberapa pabrik yang dimilikinya.  

Seiring dengan perkembangan kecap Bango yang begitu pesat maka 

kecap bango membuat acara warisan kuliner yang dipersembahkan oleh 
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kecap bango terdiri masakan semua daerah. Acara ini diadakan secara 

bergilir dan tidak terus menerus. Perusahaan kecap bango juga membagi 

resep msakan dari semua daerah di dalam websitenya.  

2. PT Total Chemindo Loka 

 

Gambar 3.2. Logo Kompetitor 2 

(http:// http://www.indofoodstore.com/, 2011) 

Kecap ABC  salah satu produk andalan PT ABC Central Food Industri 

yang berdiripada 1975. Pendirinya, Chu Sok Sam, memulai bisnisnya di 

pabrik Jalan DaanMogot, Jakarta Barat. Tiga tahun kemudian, ia mulai 

memproduksi sirup, sambal, dan saustomat. Sejak 1982, mereka 

memproduksi teh, kopi, dan sari buah dalam kemasan, disusulmakanan 

bayi, ikan kaleng (sarden), dan daging kaleng (corned beef). Produk-

produk itu kemudian diekspor. 

Sepeninggal Chu pada tahun 1986, generasi kedua, Kogan Mandala, 

memimpin perusahaan yang memiliki tiga pabrik. Ketika bersemangat   
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berekspansi, krisis ekonomi melanda untuk mengatasi masalah keuangan, 

ABC Central Food Industry menjual 65 persen sahamnya kepada HJHeinz 

Co., raksasa kecap terkemuka asal Amerika Serikat. Otomatis sejak 

Februari 1999, kecap ABC bernaungan di bawah PT Heinz ABC 

Indonesia.  

Kesuksessan Chu Sok Sam bukan hanya produksi makanan-minuman 

saja, dengan bersama saudaranya, Chandra Djojonegoro alias Chu Sam 

Yak, ia juga berhasil membesarkan batu baterai ABC dan Anggur Tjap 

Orang Tua. Dibawah pimpinan generasi keduanya pada tahun 1980, bisnis 

mereka justru meningkat. Usaha patungan dan mendirian perusahaan baru 

dilakukan di antaranya menghadirkan minuman Red Bull (Kratingdaeng), 

untuk wanita dibuatkan minuman Kiranti, Larutan Penyegar Panjang Jiwo, 

Larutan Penyegar Tjap Orang Tua, permen Tango, sertapasta gigi 

Durodont, ABCDent, dan Formula Junior. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, ada kelebihan yang dimiliki oleh 

Kecap SH dibanding kompetitor yang lain yaitu Kecap SH memiliki rasa 

yang khas dan tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, karena perusahaan 

kecap SH hanya terfokus pada kecap SH sehingga dapat menciptakan rasa 

yang sepsial. Selain itu fokus produk yang dihasilkan bisa terus berinovasi 

dan memajukan perusahaan sebagai perusahaan penghasil kecap SH yang 

cukup sukses di Indonesia hingga ke mancanegara.  
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3.5. Observasi Lapangan 

Penulis melakukan obeservasi  lapangan di kecap pada tanggal 17 September 

2016 di Pabrik kecap Shiong Hin yang terletak di jalan saham No. 37, Tangerang 

Kota, Banten. Pabrik kecap ini sebelumnya merupakan rumah dari mendiang 

Bapak Shiong Hin, dimasa hidupnya beliau bermula membuat kecap SH dengan 

mencoba-coba dikarenakan beliau mau mencari penghasilan tambahan untuk 

anak-anaknya. Bapak Shiong Hin membuat kecap dan memasarkan kerumah–

rumah yang dekat tempat tinggalanya, hasilnya banyak tetangga yang berminat 

dengan kecap buatan Bapak Shiong Hin sehingga rumah ini tumbuh menjadi 

pabrik sejak 1920, sekarang pabrik ini sekarang diteruskan oleh penerusnya. 

Produk yang ditawarkan kepada konsumen terdiri dari botol plastik 140 ml,  300 

ml, 620 ml, botol beling 620 ml, dan kemasan refil 620 ml. Harganya pun 

berkisaran dari 5.000 – 19.000 rupiah. 

 Awalnya produksi kecap ini melangkah pesat yang tadinya 300an lusin 

kecap baik botol ataupun saset perhari sekarang sudah 800an lusin perhari. Pabrik 

kecap ini lambat mengikuti perkembangannya jaman sehingga produksi kecap 

menurun. Kerugian dari pabrik ini tidak sedikit, sehingga membuat pabrik harus 

mengganti resep yang semula menjadi resep baru, selain itu juga konsumen 

memilih produk kompetitor karena lebih terpercaya. Pabrik kecap Shiong Hin 

sampai saat ini belum pernah membuka cabang, belum mempunnyai media 

promosi dan mempunyai identitas visual yang tepat untuk merepresentasikan 

kecap SH.  
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Gambar 3.3. pabrik Kecap 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

 Pabrik Kecap memiliki visi misi baru yaitu membuat kecap ini menjadi 

No.1 dan terkenal dimancanegara sehingga semua masyarakat dapat menikmati 

kecap Shiong Hin. Oleh, karena itu penerus dari pabrik kecap SH ingin 

menggembangkan pabriknya hingga memliki banyak cabang serta 

mengunggulkan rasa rempah pada kecap SH. 
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Gambar 3.4. kondisi pabrik Kecap 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

3.6. Studi Eksisting 

Pada tahap ini penulis melakukan perbandingan untuk mengetahui kondisi yang 

terjadi pada kecap SH dengan kompetitor berkaitan dengan objek yang diteliti 

oleh penulis. Dalam proses studi existing ini, penulis telah melakukan riset 

terhadap beberapa media yang digunakan kecap SH untuk mengkomunikasikan 

brand-nya kepada konsumen dan melakukan pengamatan tentang brand kecap  SH 

dalam strategi promosi. Berikut ini adalah tabel perbandingan dengan 2 

kompetitor kecap SH : 

Merek SH BANGO ABC 

Tahun 

Produksi 
1920 1928 1975 

logo 

 
 

 

Bahan 

Kacang kedelai 

hitam, gula kelapa, 

air, garam dan 

bumbu rempah-

rempah. 
 

Gula, sari kacang 

kedelai 12% 

(mengandung 

gandum 0,6%), air, 

pewarna alami 

karamel III dan IV, 

pengawet natrium 

benzonat. 
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Kemasan 

 

 
 

 

 

Warna 

kemasan 

Dominan berwarna 

oranye 

Dominan berwarna 

hijau laut 

Dominan berwarna 

merah 

Harga Rp. 5.000-19.000,- Rp. 7.800 – 21.000,- Rp. 7.000-20.000,- 

Media 

Promosi 
Tidak ada 

Iklan tv, iklan koran, 

x-banner, poster, web 

banner, spanduk. 

Iklan tv, iklan koran, 

x-banner, web 

banner, spanduk. 

Positioning Tidak ada 

menjaga kualitas 

sepenuh hati, 

melestarikan warisan 

kuliner Indonesia, 

bekerja sama dengan 

pihak-pihak luar, dan 

menciptakan gebrakan 

yang inovatif dan 

Diimulai dari 

pemilihan bahan 

baku hingga proses 

pengemasan dan 

distribusi yang 

higienis, 

penggunaan mesin-

mesin modern dan 
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kreatif. 
 
 

pengawasan kualitas 

produksi yang ketat. 

Kecap ABC selalu 

berinovasi guna 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumen 

khususnya ibu-ibu. 

 

Tabel 3.1. Perbandingan kecap SH dengan kompetitor 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

 

3.6.1. Kesimpulan studi eksisting 

Berdasarkan hasil dari data studi eksisting yang dilakukan maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa branding kecap SH masih belum terlihat jelas, 

kecap SH masih belum mengikuti perkembangan jaman, padahal kompetitor 

selalu berinovasi agar memenuhi kebutuhan konsumen,  positioning logo 

kecap SH tidak ada untuk menerapkan identitas brand SH.  Padahal kecap 

SH memliliki keunggulan yang bisa diangkat untuk menciptakan sebuah 

rebranding yang baru agar bisa menyaingi kecap kompetitor dan 

meningkatkan awareness konsumen.  

3.7. Wawancara 

Penullis melakukan proses wawancara dengan bapak Lo Sian Tjoan (Latief 

Sutarjadi) generasi ke 2 berumur 70 tahun berperan sebagai penerus pemilik dan 

sebagai kasir dan bapak Mulyadi sebagai penerus generasi ke 3, untuk 
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mendapatkan informasi tentang pabrik kecap SH, perjalanan dari kecap SH dan 

proses pembuatan.  

3.7.1. Hasil Wawancara 

Menurut Bapak Latief dan Bapak Mulyadi Kecap Shiong sudah berdiri 

sejak 1920 pada waktu memulai usaha kecap, di wilayah tangerang kota 

belum terdapat pesaing yang banyak sehingga Bapak Shiong Hin mau 

memulai usaha kecap, sekaligus menambah penghasilan untuk keluarganya. 

Resep kecap Shiong Hin dari dulu tetap sama menggunakan kedelai hitam 

dan gula jawa, tetapi seiring menambahnya pesaing maka kecap SH 

memambahkan olahan rempah-rempah pada resep kecap SH.  

Pada waktu dulu ketika kecap SH berkembang pesat maka jumlah  

yang tadinya 35 karyawan, sekarang sudah menjadi 80 karyawan. Begitu 

juga dengan produksinya yang tadinya mencapai 300an lusin kecap botol 

dan saset, sekarang menjadi 800an lusin. Menurut bapak latief dulu menjual 

kecap mendatangi rumah ke rumah sehingga ada peminatnya. Namun 

sekarang sudah tidak lagi karena  pembeli mendatangi toko sekaligus 

parbrik membeli dalam jumlah satuan maupun lusinan.  

Proses Produksi kecap Shiong Hin hingga saat ini masih 

menggunakan 90% manual hal ini supaya tidak merubah cita rasa dari kecap 

Shiong Hin dan kemasan juga diproduksi sendiri.  Penjualan dari kecap 

Shiong Hin memberlakukan sistem order untuk pembelian banyak karena 

keterbatasan produk kecap yang dibuat masih tradisional. Nilai omset  
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pendapatan relatif tiap harinya bisa jadi turun atau naik, hal ini dikarenakan 

sudah banyak pesaing membuat kecap khususnya perushaan besar. Proses 

produksinya itu juga kadang tidak menentu bisa mendapat berapa lusin 

perharinya. Konsumen kecap paling banyak biasanya pedangang, ada juga 

ibu rumah tangga membeli kecap satuan.  Penenus kecap SH generasi ke -3, 

bapak Mulyadi memiliki visi misi yang kuat sehingga membuat trobosan 

agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya yaitu pindah tempat pabrik 

yang lebih dan lahan yang lebih luas di kawasan khusus ramai konsumen, 

dan industri produk kecap SH dikenal masyarakat luas dari dalam maupun 

luar negeri (latief, Mulyadi, wawancara pribadi, 17 Spetember 2016). 

.  

Gambar 3.5. Wawancara dengan Bapak Mulyadi 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 
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3.7.2. Kesimpulan Wawancara 

Penulis mengambil beberapa kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, 

yaitu : 

1. Resep pembuatan produksi kecap Shiong Hin merupakan warisan 

keluarga dari generasi ke generasi sejak 1920. 

2. Proses pembuatan kecap Shiong Hin masih 90% traditional karena 

stok batas pembuataan tergantung kemampuan membuat. 

3. Pembelian kecap Shiong Hin dalam jumlah banyak harus melakukan 

order jauh-jauh hari agar bisa mendapatkan kecap. 

4. Pabrik Kecap Shiong Hin mau mengembangkan pabriknya dan 

membuka cabang agar mendapatkan konsumen yang lebih banyak 

sekaligus mengembangkan sistem identitas brand.   

3.8. Kuisioner 

Penulis melakukan kusioner kepada sejumlah respon untuk mencapai target yang 

ditentukan berdasarkan random sampling yaitu sejumlah 100 responden. Lokasi 

yang pembagian kusioner terletak di daerah wilayah Tangerang Kota dekat 

dengan lokasi pabrik kecap Shiong Hin.  

3.8.1. Hasil Kuisioner 

Untuk mencari tahu tingkatan awareness dari kecap Shiong Hin terhadap 

masyarakat maka dari itu penulis melakukan riset dan menyebarkan 
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pertanyaan kusioner secara langsung agar mendapatkan hasil yang sesuai 

diinginkan, dengan target batasan masalah ibu rumah tangga. Berikut adalah 

beberapa pertanyaan yang diajukan kepada mereka : 

1. Berapa usia ibu? 

2. Biasanya orang milih kecap karena apa? 

3. Kecap apa yang ibu ketahui? uraikan 1 sampai 5. 

4. Biasanya ibu membeli kecap, mana kecap yang ibu rekomendasikan? 

5. Pernah dengar kecap SH? 

6. Pernah membeli ga kecap SH? Berapa kali? 

7. Masih pakai kecap SH ga? 

8. Tahu tidak logo kecap SH bagaimana? Warna kemasan dan bentuknya 

apa? 

9. Tahu tidak logo kecap SH bagaimana? Warna kemasan dan bentuknya 

apa? 

Hasil data dari responden 

 

 

Gambar 3.6. Usia responden 
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(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

Dari data ini penulis mengetahui bahwa usia ibu rumah tangga 

diwilayah tangerang sekitar 25 tahun dan 65 tahun, sehingga responden 

membatasi batasan masalah pada usia ini. 

 Gambar 3.7. Rekomendasi kecap 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

Data diatas telah diuraikan menajdi 4 urutan pilihan bahwa nama 

kecap yang dipilih merupakan kecap yang diketahui dan kecap yang 

direkomendasikan oleh ibu rumah tangga wilayah tangerang. Kecap yang 

direkomendasikan ibu rumah tangga adalah kecap banggo yang dimana 

menduduki posisi pertama, posisi kedua diisi dengan kecap abc, urutan 

ketiga kecap sedap, urutan keempat kecap SH dan urutan terakhir adalah 

kecap Indofood. Bango, abc, dan sedaap merupakan kompetitor terbesar 

dari kecap SH. 
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Gambar 3.8. alasan orang memilih kecap 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

Data diatas adalah data berupa alasan kenapa orang memilih kecap, rasa 

otentik dengan lidah sehingga menggugah selera makan khususnya pada 

kecap yang merupakan bumbu penyedap makanan. Kecap yang terkenal 

meningkatkan awareness dan loyalitas konsumen sehingga konsumen 

tertarik membeli. Sudah lama memakai lebih mengarahkan kepada turun-

temutun menggunakan kecap SH.   
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Gambar 3.9. membeli kecap SH 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

 

Gambar 3.10. mengingat identitas kecap SH 

(Sumber : dokumentasi pribadi, 2016) 

Konsumen tidak mengingat indetitas dari kecap SH karena mereka 

hanya membeli berdasarkan sudah lama pakai, ingin mencoba rasa kecap 

SH, tidak terkenal dan hingga tidak membuat konsumen begitu yakin 

tentang kecap SH.  

3.8.2. Kesimpulan Kuisioner 

Konsumen tidak aware terhadap kecap SH karena kurangnya kesadaran atau 

kepedulian tentang brand SH sehingga brand SH memiliki kekurangan 

loyalitas konsumen. Konsumen yang kurang tentang loyalitas dan 

awareness dapat berakibat fatal bagi perusahaan, karena konsumen akan 

memilih produk kompetitor. 
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