
 
 

29 
 

VII. KEUNGGULAN KOMPETITIF 

Salah satu hal yang membedakan produk susu kacang edamame House of Edamame 

dengan produk susu kacang edamame di luaran adalah semua bahan dasar yang 

digunakan itu alami dan semua kandungan yang terdapat di dalam produk ini pun 

diolah sendiri (homemade) tanpa menggunakan bahan pengawet, pewarna, perisa 

buatan maupun pemanis buatan. Dimulai dari kurma yang diolah dan digunakan 

sebagai pemanis alami produk ini, kemudian daun pandan untuk memberikan 

aroma sedap juga menghilangkan bau langu dari kacang edamame tersebut. Bahan 

tambahan ekstra yang kami gunakan ialah garam, dimana garam juga memiliki 

peran penting lainnya yaitu sebagai pengawet alami. 

Bahan dasar alami bukanlah satu-satunya keunggulan dari produk ini, tetapi juga 

kandungan vitamin dan mineral yang terdapat di dalam beberapa bahan dasar yang 

digunakan seperti buah kurma, biji barley, dan kacang edamame itu sendiri.  

Setiap manfaat yang terdapat pada bahan-bahan minuman ini juga memberikan 

kontribusi dalam membantu setiap konsumen untuk menjaga kadar kebutuhan gizi 

harian mereka khususnya kalsium, proten dan isoflavon yang berdampak pada 

kekuatan tulang mereka . 

VII.1. Benchmark 

Selain dari Analisis Pasar yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat 

juga analisis persaingan yang tidak kalah penting dengan analisis pasar. Melalui 

analisis persaingan ini produk dari House of Edamame dapat terlihat dengan jelas 

posisinya di mata pasar dan dapat mempermudah dalam mengambil keputusan 

untuk menjalankan strategi pemasaran, karena dapat mengetahui apa yang 

konsumen inginkan dan butuhkan. 

Terdapat beberapa cara dan teknik umum untuk melihat posisi produk di mata 

pasar, namun kali ini House of Edamame menggunakan SWOT Analysis untuk 

meninjaunya yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat seperti 

berikut ini. 
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Gambar VII.1 SWOT Analysis 

Sumber : Olahan sendiri (2020) 

 

VII.2. Tabel Perbandingan Pesaing 

Tabel VII.1 Tabel Perbandingan Kompetitor 
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Sumber : Olahan sendiri (2020) 
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VIII.  ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

VIII.1. Proyeksi Struktur Organisasi 

 

Gambar VIII.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Olahan sendiri (2020) 

 

VIII.2. Proyeksi Departemen & Jumlah Kebutuhan SDM 

Setiap divisi tentunya memiliki standart pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda, berikut ini merupakan tugas utama daari setiap divisi dari House of 

Edamame dan juga keahlian yang dibutuhkan untuk menempati posisi tersebut. 
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Gambar VIII.2 Proyeksi Departemen 

Sumber : Olahan sendiri (2020) 

  


