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KATA PENGANTAH

Skripsi ini kami susun -untuk memennhi salah satu syarat 

untuk dapat menempuh ujian akhir pada Fakultas Ekonond Univer- 
aitas Airlangga,

Pembahasan dal an skripsi ini kand bagi menjadi 2 (dua ) 
bagian yakni yang bersifat teoritis dimana bahan-bahannya land 

perdeh dari buku-buku dan yang bersifat praktis dinw-na bahan-

babannya kand peroleh dari basil peninjauan. pada Pabrik Cat
^Tunggal Djaja( **

Skripsi ini *arrn susun bentuk yang sangat sederiia
na sesuai dengan kemarnpuan Vwro-j yang terbatas*

Kami nerasa bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan 
dalam pembuatan skripsi ini*

Oleh karena itu kand sangat mengharapkan kritik-kritik 
serta saran-saran dari saudara-saudara pembaca*
Kami mwngucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fad jar Noto- 
nagoro yang telah sudi membuang waktu untuk membimbing kand d& 
lam penyelesaian skripsi ini*

Dan disanping itu kand juga mengucapkan banyak terima - 

kasih kepada Bapak Handojo T j iptodihardjo dan para karyawan da 

ri CtY* Tunggal Djaja yang telah memberikan penjelasan-penje - 

lasan serta petunjuk-petunjuk yang berbarga dalam penyusunan 
skripsi ini,

Penyusun,
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PENDAHULUAN

A l f l RPn  p e n i- i l  i h f l n  i u d u l .

Dalam penyusunan skripsi ini karrd. mengadakan survey pada 
Pabrik Cat Tunggal Djaja, yang berkedudukan dijalan A. Yani 
Wonocolo dan sebagai judulnya adalah : irUsaha-usaha dalam perlg 
asan pemasaran pada Pabrik Cat Tunggal Djaja0,

Kami terdorong untuk nembahas masalah ini, karena mengi- 
ngat perlunya / pentingnya usaha-̂ isaha ini bagi perusahaan in — 
dustri berfaubung banyaknya persaingan-persaingan pada dewasa 
ini baik dari barang-barang produksi dalam negeri, barang-ba - 
rang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal da 
ri penanaman modal asing maupun dari barang-barang inport.

Usaha^usaha ini tidak diperlukan oleh perusahaan-perusa- 
haan industri fWiflm menjual barang-barang hasil produksinya sag} 
pai tahun 19̂ 5*
Pada saat itu Indonesia mengalami inflasi yang menyebabkan 
orang tidak percaya pada uang sehingga mereka lebih senang uirtaik 
membelikan dan meniinbun barang-barang dari pada menyimpan uang- 
nya* Dengan demikian jumlah permintaan sangat meningkat# 
Perndntaan ini terdiri dari :

- Perndntaan penggantian, misalnya beras«
Kita membeli beras, sebelum habis kita toembeli lagi,

- Permintaan oleh orang-orang yang toelum menpunyai*
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2

Misalnya radio* Or eng desa yang pindah kekota, karena. pg 
ngaruh keadaan dikota mereka akan meznbeli radio.

Sedangkan Pemerintah pada vaktu itu membatasi devisa untuk me - 
ngimport barang-barang, Hal ini menyebabkan juKfl.ah penawaran- 
bih kecil dari pada jumlah permintaan, sehingga penjualan bukan 
merupakan persoalan*

Tetapi keadaan ini telah berubah* Tingkat inflasi makin 
lama, makin menurun sehingga pada tahun 1967 keadaan menjadi nox 
mal kembali* Hal ini menyebabkan orang tidak roelakuksn penimbuc 
an-penimbunan lagi, sedangkan jumlah penawaran barang-barang di 
masyarakat bertambah yang disebabkan karena Pemerintah menibuka 
inport seluas-luasnya*
Disanping itu industri laalai berkembang dan penggunaan kapasi - 
tas produksi meningkat pula* Akibatnya jumlah dan jenis barang- 
barang bertambah banyak lagi sehingga jumlah penawaran akan ba
rang-barang lebih besar dari pada perndntaan, Pada saat inilah 
timbul kesukaran-kesukaran dalnm memasarkan barang-barang, se - 
hingga berbagai usaha harus dilaknkan untuk dapat menjual hasil 
produksinya sebanyak mungkin.

Oleh karena itu dalam skripsi ini kand mencoba untuk meg 
babas mengenai usaha-usaha untuk meî perluas pemasaran barang-bg 
rang terutama barang-barang hasil produksi Pabrik Cat Tunggal - 
Dj&ja dan kand akan mencoba untuk memberikan kesircpulan-kesim - 
pulan dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan*
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3

Peiaasalahan,
Dalam skripsi ini akan kand bahas mengenai usaha-̂ usaha♦

yang dilakukan oleh Pabrik Gat Tunggal Djaja dfllam menqperluas 
pemasaran barang-barang hasil produksinya.
Usaha-usaha ini meliputi penelitian pasar, sales promotion, pe- 
mii ihaw saluran penjualan dan kebijaksanaan penetapan harganya.

Hal ini perlu kami bahas roengingat pentingnya perluasan 
pemasaran ini bagi suatu perusahaan industri dalam usaha untuk 
memaximalisasi labanya, karena pada faktor ini akan diterima keg) 
bali semua biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan dan ditg 
rima pula kelebihannya sebagai laba. Jadi kesuksesan dalam bi
dang pemasaran ini berarti akan memragkinkan perusahaan untuk 
mencapai maximalisasi laba.

Suatu perusahaan industri yang hanya pandai memproduksi 
tetapi tidak pandai dalam pemasarkan hasil produksinya berarti 
suatu investasi yang tidak menguntungkan lambat laun akan 
berakibat suatu kegagalan yang total.

Selain itu juga menjamin kelangsungan suatu proses pro - 
duksi karena dengan gagalnya suatu pemasaran hasil produksi tex

«
sebut akan berakibat proses produksi yang tidak kontinue bahkan 
terhenti sama sekali, sedangkan berproduksi dengan under capaci 
ty berarti proses produksi berjalan dengan tidak effisien.

Oleh karena itu untuk Ksemperoleh bagian yang sebesar - 
mungkin dalam memenuhi kebutuhan konsumen perlu sekali dibahas
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mengenai masalah penelitian pasar yang akan menyelidiki apa 
yang diinginkan konsumen terhadap produksi Pabrik Cat Tunggal - 
Djaja, apakah ada kenur̂ kinan-kenxtngkinan untuk memperluas dae- 
rah pasaran di suatu daerah tertentu dan sebagainya,

Disamping itu dibahas pula mengenai masalah sales promo
tion yang berguna untuk menperkenalkan, merangsang / mendorong 
konsumen untuk memiliki barang yang dipromosikan, begitu pula 
mengenai masalah-masalah lainnya yang berbubungan dengan pemaefi 
ran cat produksi Pabrik Cat Tunggal Djaja,

Metode •oenvusunan skrinsi,
Adapun metode kerja yang dipergunakan dalaro penyusunan 

skripsi ini ini ah *
1, Preliminary survey.

Dalam tahap ini diadakan observasi umum yang dilakukan sela- 
ma kami mengadakan survey pada Pabrik Cat Tunggal Djaja,

2, Data collecting and facts finding,
Dalam tahap ini dicari data-data yang berhubungan dengan prs 
ses produksi, organisasi intern dan pemasaran dari pada ba - 
rang-barang hasil produksi. Ini dilakukan dibagian produksi, 
bagian administrasi dan bagian penjualan.
Adapun metode pengumpulan data yang kami pergunakan adalah 
metode survey dan metode observasi,
- Metode survey adalah seuxia metode memperoleh data melalui 
meminta keterangan̂ *keterangan dari sumber-sumber yang ber-
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sangkutan,
Untuk ini kami menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk mengiyB 
pulkan data-data yang kami perlukan. Hasil dari survey ini 
sangat tergantung dari kerja sama dan kecakapan pegawai da 
lam memberikan keterangan-keterangan, Oleh karena itu per- 
tanyaan harus disusun secara tepat untuk menjanrin penorima 
an javaban-jawaban yang pasti, Dari me tod© survey ini kami 
dapat memperoleJi keterangan-ketersngan yang tak dapat dia- 
mati dan ke torangan-k@ te rangan mengenai p eris tiva-peris ti- 
wa pada masa yang lalu,

- Hetode observasi adalah metode untuk menguropulkan data de
ngan mengikuti peristiwa-peristiva yang sedang berjalan 
dan yang harus ditangkap dan dicatat. Jadi bila ada ketera 
ngan-keterangan yang kurang jelas yang diperoleh dari met£ 
de survey dapat kami peroleh dengan mengadakan observasi,

3. Anaiisa data dan pengolahan data*
Data yang diperoleh, diolah dan dianalisa untuk penyusunan 
skripsi, Anaiisa akan kami lakukan berdasarkan pedoman liter 
rature-literature dan per timbangan-pertimbangan ekonomi pexja 
sabaan.

4* Penyusunan skripsi,
Disini skripsi kami buat berdasarkan anaiisa dari data-data 
tersebut diatas.

5
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S-ifltimatika skripsi.
Skripsi ini kami.# susun dnl.am 5 Bab. Sebelum kami nu- 

lai dengan Bab I, terlebih dahulu kami susun Pendabuluan di 
na Pendahuluan ini kami uraikan mengenai alasan pendlljl
an judul, Pemasalahan, mot ode penyusunan skripei dan sistixoa- 
tika skripsi.
Pendahuluan.

1. Alasan pemalihan judul.
2. Pemasalahan.
3. Metode penyusunan skripsi
4. Sistimatika skripsi.

Bab I. Tinjauan perusahaan secara uimim.
1. Sejarah perkembangan perusahaan.
2. Susunan organisasi.
3. Letak perusahaan 

Proses produksi.
Bab II. Pengertian tentang marketing.

1. Definisi
2. Approach yang dipergunakan untuk menpelajari max 

keting.
3. Management of marketing.

Bab HI. Usaha-usaha dalam perluasan pemasaran barang-barang 
baaS.l produksi (manufactured goods).
1. Marketing Research.

6
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2. Sales promotion 
3* Pemilihan saluran penjualan
4, Kebijaksanaan penetapan harga*

Bab IV, Usaha-usaha dal am perluasan pemasaran pada Pabrik 
Cat Tunggal Djaja,

Bab V. Kesimpulan dgn saran-saran 
Daf tar kepustakaaru

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA-USAHA DALAM PERLUASAN.... LINDAWATI ANGGOWARSITO



TINJAUAN PERUSAHAAN SECARA UMDM
BAB I

1* Se.iarah dan perkemban̂ an perusahaan
C.V. Tunggal Djaja merupakan perusahaan industri yang 

meinprodusir cat, plaroir, tinner dan afdunner. Perusahaan ini 
didirikan pada tahun 19̂ 3 di Jember, dengan meinprodusir tin
ner, afdunner dan cat kasar secara kecil-kecilan dan cara-C£ 
ra memprodusiraya masih sangat sederhana, Mesin pengaduk m- 
sih menggunakan tenaga raanusis u<ituk r̂ iautaruya, sedangkan 
mosin giling digorakkan dengan zoenggunakan dinaiao, 
Bahan-bahan yang dipergunakan dibeli dari Surabaya*

Pada tahun 1967 perusahaan mengadakan cabang di Sura
baya, karena adanya perndntaan cat dari Angkatan Laut di Su
rabaya* Tetapi pabrik tetap berkedudukan di Jember*

Karena adanya jumlah perrointaan yang sangat meningkat 
maka jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi xoe - 
ningkat pula, sedangkan bahan tersebut didatangkan dari Sur& 
baya. Oleh karena itu pada tahun 19̂ 9 pabrik dipindahkan ke 
Surabaya, Dan cara berproduksinyapun juga diubah* Untuk meng 
gerakkan mcoin-aesin yang dipakai untuk produksi diperguna - 
kan tenaga listrik, sehingga produksi dapat diperbesar untuk 
memenuhi perndntaan yang lasningkat tersebut*
Pada tahun ini pula perusahaan nailai menprodusir cat halus / 
cat sintetis.

8
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Pada tahun 1972 perusahaan menambah mesin-mesinnya yaitu 
2 (dua) roe sin pengaduk dan 2 (dua) mesin giling, dengan dendki- 
an ini perusahaan dapat meiaperbesar jumlah produksinya dengan 
raempergunakan 3 mesin giling dan 4 mesin pengaduk dengan dae - 
rah pemasararmya taazpir diseluruh Indonesia.

2. Susunan organisasi
Untuk menperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perji 

sahaan ini, dibawah ini kami akan menjelaskan mengenai susunan 
organisasi pada perusahaan ini, Tujuan pokok dari organisasi 
ini adalah untuk mengkoordinir dan mengcntrol aktivitas-aktivi- 
tas dalam perusahaan untuk memperoleh produktivitas setinggi 
mungkin,

Dengan diketahuinya susunan organisasi ini, kita dapat 
mengetahui tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian 
dalam perusahaan baik dari pin̂ inan tertinggi sanpai dengan pa 
gawai yang paling rendah sekalipuh. Pembagian tugas ini dangat 
penting untuk mencapai tujuan perusahaan yang hanya dapat dicfi 
pal dengan adanya saling pengertian diantara kapala-kepala ba
gian untuk memandang perusahaannya itu sebagai suatu kesatuan 
yang bulat,
Jadi hubungan antara kepala bagian dengan kepala bagian dan fc4J 
bungan antara kepala bagian dengan bawahannya roarupakan syarat 
yang mutlak bagi terlaksananya kerja sama demi tercapainya tu-

9
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10
juan perusahaan,

Susunan organisasi perusahaan ini adalah sebagai berikut :

Keterangan :
1, Direktur
2, WakH Direktur
3, Bagian produksi
4, Bagian penjualan
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5, Bagian pembelian
6, Bagian administrasi
7, Bagian produksi cat halus*
8, Bagian produksi cat kasar dan plamir,
9, Bagian produksi tinner dan afdunner*
10* Salesman
11, Bagian gajih dan upah
12, Bagian order dan faktur
13, Bagian pembukuan
14, Bagian keuangan
15, Bagian gadang bahan baku / produksi
16, Bagian pengepakan
17, Bagian pengiriman / pengangkutan,

Dalam pelaksanaan sehari-hari pingpinan dipegang oleh Di— 
rektur dan wakil Direktur,

Dibawah Direktur dan wakil Direktur terdapat 4 bagian,
yaitu :
1, Bagian produksi yang dipimpin oleh seorang kepala produksi,
2, Bagian penjualan yang dipinpin oleh seorang sales manager,
3, Bagian pembelian yang dipegang oleh direktur sendiri,
4, Bagian adndnistrasi yang dip inpin oleh wakil direktur,

Dibawah bagian produksi terdapat 3 bagian lagi, yaitu 1 

1* Bagian produksi cat halus.
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<.
2. Bagian produksi cat kasar dan plamir,
3, Bggian produksi tinner dan afdunner.
Disarming itu terdapat bagian gudang bahan baku / produksi, dan 
dibawah. bagian gudang ini terdapat bagian pengepakan dan bagian 
pengiriman / pengangkutan,

Bagian penjualan dipimpin oleh seorang sales manager 
yang memimpin 9 salesmen,

Bagian administrasi dipinpin oleh wakil direktur, Pada 
bagian ini terdapat bagian gajih dan upah, bagian order dan fa& 
tur, bagian pembukuan dan bagian keuangan,

3* Letak perusahaan
Letak perusahaan sangat mampengaruhi berhasil atau tidajfc 

nya suatu perusahaan, Oleh karena itu keputusan mengenai letak 
perusahaan ini harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
yang sangat cermat dari semua faktor-faktor yang sesuai bagi pa 
rusahaan tersebut,

Pada umunnya letak suatu perusahaan didasarkan pada fak- 
tor-faktor sebagai berikut :
1, Bahan mentah
2, Tenaga kerja
3, Tenaga listrik dan air,
4* Transportation
$, Dekat dengan perusahaan-perusahaan lain yang basil produksi-
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nya dibutuhkan deli perusahaan tersebut*

C.V. Tunggal Djaja terletak dijalan A.Yani Wonocolo. Ufl 
tuk roelihat apakah letak perusahaan ini telah meraenuhi syarat 
atau tidak, maka dibawah ini kami akan r̂ embabas f aktor-f aktor 
tersebut diatas satu. persatu,
1, Bahan mentah,

Kekurangan bahan mentah akan menyebabkan kemacetan dalam 
perusahaan. Bahan untuk roembuat cat adalah damar dan batai ka - 
pur (stein mill)* Bahan-bahan ini banyak dijual di Surabaya s£ 
hingga perusahaan tidak akan kekurangan bahan-bahan tersebut*
2, Tenaga kerja.

Perusahaan banyak raembutubkan tenaga kerja terutama un
tuk tenaga buruh da3̂ m pabrik. Untuk ini perusahaan telah mem- 
pekerjakan penduduk disekitar pabrik* Jumlah. buxuh da3am pa — 
brik adalah 200 orang dengan perincian sebagai berikut :

Pria : 60 orang 
Wanita : 140 orang.

Buruh-buruh ini dibagi dalam 2 ploeg,
I. Dengan jam kerja pk. 6,00 - 11.00

pk. 12,00 - 15.00 

XI, Dengan jam kerja pk, 7# 00 - 12.00
pk, 13.00 - 16.00

3, Tenaga listrik dan air. ^
Semua raesin-mesin pada perusahaan ini digerakkan dengan

13
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H
mempergunakan tenaga listrik, Karem bahan-bahan untuk membuat 
cat midah terbakar, oleh karena itu disini tidak dipergunakan 
bahan bakar apapun.
Disini baik tenaga listrik maupun air cukup terjamin.

4. Transportation.
Pengangkutan baik untuk bahan mentah, bahan pembantu maii 

pun penyal uran hasil produksi sangat penting bagi perusahaan 
ini, karena kelancaran pengangkutan ini akan mempengaruhi jalafi 
nya perusahaan. Dan ternyata bahwa pengangkutan disini tidak mg 
ngalami kemacetan karena tersedianya fasilitas-fasilitas trans
port pada dewasa ini baik dari perusahaan-perusahaan pengangkuj* 
an maupun dari perusahaan sendiri.

5. Dekat dengan perusahaan lain yang hasil produksinya dibutuhr- 
kan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan ini merabutuhkan kaleng-kaleng dan minyak SMT. 
untuk basil produksinya. Kaleng-kaleng ini dapat dibeli pada pg 
rusahaan-pe rusahaan kaleng di Surabaya, sedangkan minyak SMT cfe 
ri Pertamina.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, dapai 
lah ditarik kesimpulan bahwa penentuan letak perusahaan ini cu
kup memenuhi syarat.
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4. Prosea produksi.
Dalam perusahaan ini telah dipergunakan sistim mekanisa 

si dalam proses produksinya. r̂oduk-produk yang dihasilkan an
tara lain cat halus, cat kasar, plamir, tinner dan afdunner. 
Perbedaan antara cat halus dan cat kasar adalah *

1, Bahan perekatnya*
RftViqn perekat cat halus adalah bahan-bahan sintetie, 
dangkan untuk cat kasar bahan perekatnya diperoleh dari 
alam yaitu damar,

2. Daya menutupnya.
Cat halus dapat menutup bidang yang lebih luas dan le - 
bih roerata dari pada cat kasar.

&  Daya tahannya.
Cat halus lebih tahan terhadap sinar matahari atau pery 
bahan cuaca.

4. Umurnya.
Pada bidang sebelah luar (yang kena sinar matahari) cat 
halus dapat bertahan sampai + 1-J- tahun dan pada bidang 
sebelah sampai 3 tahun.
Sedangkan cat kasar untuk bidang sebelah luar + 1 tahun 
dan untuk bidang sebelah dalam + 2 tahun.
Dalam pabrik terdapat 3 ruangan produksi :

1, Untuk mejnprodusir cat halus
2. Untuk menprodusir cat kasar dan plamir.
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3* Untuk menprodusir tanner dan afdunner.

Proses produksi cat halus.

Bahan-bahan yang riipqkfli adalah :
- synthetic resin
- Terpin© (bahan pencair)
- Pigment
* Titanium (zine ozids)
- Becosol.

Mesin yang dipergunakan adalah mesin pengaduk dan mesin 
giling. Synthetic resin, titanium, becosol dengan perbandingan 
tertentu dimasukkan ke dalam raesin pengaduk. Setelah cukup me- 
rata carapuran ini dimasukkan ke dalam mesin giling untuk mengh& 
luskan bahan-bahan yang masih kasar* Dari mesin giling campur- 
an yang dudah halus ini dimasukkan ke dalam raesin pengaduk yang 
lain dan ditambahkan bahan pencair (terpine) serta pigment me- 
nurut warm yang dikehendaki. Warna dasar fiaid- cat ini adalah 
me rah, biru, putih, hitam, kuning dan hijau. Sedangkan untuk 
wama-waraa yang lainnya kita dapat membuatnya dengan mencam - 
pur wama-wama dasqr itu dengan perbandingan tertentu*

Hasil dari mesin pengadujc yang terakhir ini diperiksa 
dalam laboratorium untuk melihat apakah mutu dan warna cat ini 
sesuai dengan mutu dan warna yang dikehendaki. Setelah hasil -
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dari laboratorium ini ternyata baik, mflVa cat dimasukkan kedfi 
lam kaleng-kaleng menurut berat yang ditentukan, kemudian di
masukkan ke dalam gudang.

Proses produksi cat kasar dan plamir.
Bahan yang dipakai adalah :

- Damar
- ' Minyak SRT
- Stein mil 1 (tepung batu)
- Pigment,

Mesin yang dipergunakan sama dengan mesin untuk cat halus,
Mula-mula damar dan minyak SMT dimasukkan ke dalam me - 

sin pengaduk, Dari mesin ini dihasilkan minyak pencair, yang 
kemudian dimasukkan ke dalam mesin giling bersama-sama dengan 
stein mill, Setelah cukup halus, campuran ini dimasukkan kBcfe 
lam mesin pengaduk lagi dengan diberi zat varaa yang dikehen- 
daki. Hasil cat setelah diperiksa dalam laboratorium dimasuk
kan ke dalam kaleng menurut beratnya masing-masing, dimasukkan 
kegudang,

Sedangkan untuk membuat plamir prosesnya sama, hanya 
perbandingan antara stein mill dan minyak pencair yang berbe- 
da. Untuk plamir stein mill yang dipergunakan lebih banyak cfe 
ri pada minyak pencair.
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Proses produksi tinner dan afdunner.
Pada proses produksi ini mesin yang dipergunakan hanya 

mesin pengaduk*
Bahan-bahan yang dipergunakan :

- SBP xx
- Aceton
- Methyl Ethyl Ketone
- Xyline
- Diace ton alkohol
- Ethyl ace tat
- Buthyl acetat.

Bahan-bahan tersebut dicaropur dengan perbandingan tertejj 
tu dalam mesin pengaduk,

Untuk membuat afdunner bahan yang dipergunakan hanya SEP 
xx dan minyak SMT,
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PENGERTIAN TENTANG MARKETING
BAB II

Marketing is the performance of business activities 
that direct the flow of goods and services from producers to 
customers*̂
Definisi ini diberikan oleh Wildom J. Taylor and Roy T. Shaw
dalam bukunya Marketing an Integrated Analytical Approach.

Sedangkan William J, Stanton dninm bukunya Pundamen -
ta X  of Marketing memberikan definisi yang lebih luas yaitu. ,
Marketing is a total system of interacting business activi -
ties designed to plan, price, promote and distribute want sa
tisfying production and service to present and potential cug 

2tomers,
Dari kedua definisi tersebut diatas teroyata bahwa max 

keting ini meliputi aktivitas-aktivitas yang sangat luas 
yang diperlukan bagi memungkinkan barang-barang hasil prodû f 
si mengalir kesektor konsumsi.

Hildon J, Taylor and Roy T. Shaw Jr., Marketing an 
Integrated Anpl vstic&l Anproach. South Western Publishing Co® 
pany, Ohio, Th. 1961, hal. 3.

Ŵilliam J. Stanton, FundamBntn.T of Marketing. Ed.ke 3 
Mac. Graw-Hill Book Company, New York, Th. 1971. hal. 3*
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Dalam rangka pengertian ini zaaka marketing bagi ibu rumah tang- 
ga berarti usaha berbelanja sehari-hari guna keperluan rumah - 
tangganya. Demikian pula pengertian marketing bagi seorang yang 
berusaha menjual hasil atau jasanya dipas*ran. Berbagai perusa-
haan industri Han perusahaan dagang mengartikan marketing seba-

/gai car̂ -cara bagaimana untuk dapat menguangkan kembali barang- 
barangnya. Bagi berbagai Jawa tan Pemerintah sering berarti me -
rencanakan dan mempergiat penyaluran eksport hasil produksi ne-/■’
gara, sedangkan disacping itu usahanya meliputi pula dorongan 
dan bantuan kepada segala saluran yang diperlukan bagi mslancax 
kan arus barang-barang dimasyarakat. Masing-masing pengertian 
ini ditemukan dalam kehidupan kita seh%ri-hari.

Usaha-̂ isaha dalam jaringan lalu lintas barang-barang di 
masyarakat ineliiputi pula jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusa
haan dagang, barik-bank, perusahaan pengangkutan dan sebagainya 
yang digolongkan dalam lembaga-lembaga perpasaran atau market - 
ing institution.

Pada pokoknya marketing meliputi segala usaha yang mens® 
bulkan perpindahan dalam hak nrilik dari pada barang-barang, sex 
ta pemeliharaan dari pada penyebarannya secara fisik. Maka pro
ses marketing msngandung segi pemiki ran dan segi fieik*

Yang dimaksud dengan segi pendkiran adalah penyelidikan 
dan penelitian tentang barang-barang apa dan jasa apa yang di - 
perlukan para pembeli atau pemakai dimasyarakat.
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Para penjual harus mengetahui betul-betul dalam batas-batas cm 
nakah barang-barang dan jasa-jasa itu harus disedit&an dengan 
mengingat kesediaan membayar dipihak para pembeli atau pemakai 
yang raenilai menurut kemarapuannya, yang dipengaruhi / ditentu- 
kan oleh tingkat pendapatannya. Kalangan penjual. ini terdiri 
atas produsen maupun aparatur perdagangannya*

Xazig diartikan dengan segi fisik adalah usaha-usaha me- 
nyediakan barang-barang yang diperlukan si pembeli, bahkan pa
da waktu-vaktu dan jumlah-jumlah yang sesuai dengan keperluan- 
keperluan itu,
Dengan perkataan lain tujuan marketing adalah pengetahuan pelak 
sanaan dari pada kegiatan usaha dan niaga yang diarahkan kepa
da dan beraangkutan dengan mengalirnya barang-barang dan jasa- 
jasa dari pihak produsen sampai kepada konsumen*

Jadi sebenamya proses marketing dimulai jauh sebelum 
barang-barang diprodusir* Marketing program dimulai dari tim - 
bulnya idea untuk membuat suatu produk setelah diadakan penye- 
lidikan-penyelidikan terhadap konsumen msngenai barang-barang 
jasa-jasa apa yang diinginkan -untuk memenuhi ksbutuhannya*

Marketing decision harus menghubungkan antara produk dg 
ngan pasarannya, dengan harganya dan dengan promotionnya :

- Produk apakah akan dibuat
- Bagainana produk dirancangkan, dibungkus dan diberi cap
- Apakah w advertising” atau personal selling yang akan di
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pergunakan sebagai alat promotion,
- Berapa harga yang layak bagi produk tersebut.
- Bagaimana penetapan dari channel of distributinnya
- Dan sebagainya.

Marketing baru berakhir bila keinginan konsumen telah di 
penuhi atau dipuaskan yang kadang-kadang baru terjadi setelah 
beberapa waktu setelah penjualan dilakiikan, mi sal nya daJam pero- 
belian kulkas dan televisi diberikan jaminan service selama 1 

tahun setelah pembelian.
Dengan demikian proses marketing dalam suatu perusahaan 

dinulai dan berakhir dengan konsumen yang dapat digambarkan se- 
bagai berikut ;
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2, Approach vang dipergunakan-untuk mempelaiari marketing.
Pengetahuan dibidang penyaluran barang-barang dipasaran 

nengandung keharusan untuk membahas ma salah-ma salah disekitar 
lembaga-lembaga yang bergerak dal am hal ini, serta fungsi-fungsi 
marketing yang harus ditanjnangnya, ditinjau dari sudut bubungan 
antara manusia (sebagai produsen dan konsumen) dengan barang-ba
rang dan jasa-jasa yang bersangkutan, Pengetahuan ini merupakan 
suatu bagian djlapangan nlrrrifth, sebagai pengetahuan yang terten- 
tu, yang terkenal sebagai marketing, Cara yang lazim diperguna - 
kan dalam msspelajari marketing adalah :

a. Institutional Approach (Cara menelaah serba lembaga) •
b. Functional Approach (Cara menelaah serba fungsi) 
c« Commodity approach (Cara menelaah serba barang),

a. Institutional Approach (cara menelaah serba lembaga)
Yang dimaksud dengan cara menelaah serba lembaga adalah

• cars, pembahasan jaringan lalu lintas barang yang berpangkal pa
da masing-masing mata rantai perpasaran,

Cara ini memeriksa kedudukan dan kegiatan masing-masing 
lembaga dalam saluran penyebaran barang-barang. Dalam saluran 
ini dapat ditemukan golongan-golongan sebagai berikut ?

1 - Golongan produsen (producers & manufacturers),
2, Golongan pedagang perantara (middle - men),

- Pedagang pengumpul hasil bum.
- Importir dan eksportir
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- Wholesaler atau grosir
- Retailer atau pedagang eceran.

3. Golongan lembaga-lembaga yang memberi jasa guna me - 
mungkinkan dan membantu perpindahan hak mil -ik sesuatu 
barang ( facilitating service),
- Transportir, bank, veem, bursa, asuransi, kantor 
klame.

- Makelar & komisioner, penasihat niaga (marketing - 
consultant) dan sebagainya*

Tujuan memelaah serba lembaga ini adalah menyelidiki fag 
dah dari masing-masing lembaga untuk dipergunakan kebijafc
sanaan menjajakan sesuatu barang dipasaran, berarti : 

a* Bagi produsen atau konsumen
Cara menelaah ini berguna bagi mereka karena mereka sel& 
lu berhadapan dengan masalah car a bagaimana mencapai ha
sil setinggi-tingginya dalam memenuhi kebutuhannya da - 
ngan menggunakan atau tidak jasa-jasa yang ditawarkan 
oleh salah satu lembaga itu.

b. Bagi mereka yang berminat msnawarkan Jasa-jasa roerels. dfL 
lam lalu lintas barang-barang*
Cara menelaah ini berguna bagi mereka untuk raemilih digo 
longkan manakah dan dilapangan manakah ia akan terjun 4s 
ngan mencerdaskan keakhliannya serta dengan menyediakan 
alat-alatnya.
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c. Bagi Pemerintah.
Ditinjau dari sudut kebijaksanaan dan politik ekonord 
negara, maka diperlukan pengetabuan cara meneClaah serba 
lembaga, berhubung dengan campur tangan Pemerintah me - 
ngenai bentuk dan susunan masyarakat.
Kebijaksanaan Pemerintah telah menunjukkan campur ta - 
ngannya dalam proses ekonomi merruju kearah pertumbuhan 
negara yang raakmir dan adil* Disinilah letaknya kebijâ  
sanaan sampai dimanakah Pemerintah dapat metaperbaiki 
atau mengganti masing-masing lembaga dengan menperhati- 
ksn segala faktor kekuatan dan kebutuhan masyarakat 
agar tercapai rendemen dan output sebesar-besamya, Ja- 
di aparat Pemerintah harus dapat mengikuti lalu lintas 
barang-barang berdasar atas pengetahuan yang diperoleh 
dengan cara menelaah serba lembaga*
Penyelidikan menurut cara menelaah serba lembaga ber - 

pangkal pada suatu bentuk pasaran yang berlaku dan tertentu , 
untuk membahas sebab-sebab timbulnya berbagai lembaga drfiara mg, 
ta rantai lalu lintas barang-barang. Susunan masyarakat tidak 
selalu tetap, Oleh karena itu aelalu terjadi perubahan-perubaJi 
an mengenai kedudukan berbagai lembaga dalam kedudnkannya dip& 
saran,

Perubahan masyarakat terjadi karena perubahan dinands 
yang dikandungnya, dan pula yang bersangkutan dengan susunan
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pditik yang ditentukon oleh penilaian dan alam pikiran pendu- 
duk, misalnya :

• karena penemuan-penemuan baru, mempengaruhi perubahan 
bentuk masyarakat yang terasa pula dalam susunan pasaran 
dan lembaga-lembaganya,

- Urbanisaei
- Perubahan pendapatan penduduk
- Timbulnya kop erasi-kope rasi dan lain-lain,

Semua jnl raengakibatkan perubahan-p©rubahan ic«AiflnTam
lembaga di pasaran, Oleh karena itu cara menelaah ini merupa - 
kan salah satu pokok penyelidikan rial am lancaraya penyaluran 
barang-barang dioasyarakat,

b* Functional_Approach (Cara menelaah serba fungsi)
Dalam cara menelaah serba fungsi ini pembahasan berda - 

sarkan pada fungsi-fungsi yang ada da.lam proses marketing, De
ngan meiqpergunakan cara menelaah ser&a fungsi ini dapat dikum- 
pulkan segala aspek dalam proses marketing menurut pokok-pokok 
ftmgsinya agar diperoloh gambaran yang ringkas mengenai tiap - 
tiap fungsi yang terkandung dalam pelaksanaan jaringan lalu - 
lintas barang-barang dimasyarakat.

Proses marketing mengandung beberapa fungsi yang harus 
ditangjui*g oleh produsen dan mata rantai saluran barang-barang- 
nya.
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Fungsi-fungsi tersebut adalah :
1. Pembelian - pengurnpulan (buying - assembling)
2. Penjualan - penyebaran (selling * distributing)
£, Pengangkutan (transportation)
4. Penyinpanan (storage)
5. Pengolaban (grading - classing - standardization).
6. Pembeayaan (financing)
7- Resiko (risk - taking)
8. Keterangan pasaran (market information).

Penjelasan mengenai fungsi-fungsi ini adalah sebagai berikut :
1. Pembelian - penffumpulan adalah suatu. fungsi yang diperlukan 

untuk memiliki barang perse diaan bagi produksi maupun kon - 
sumsi,

Melaksanakan fungsi ini memerlukan pengalaman dan ke 
akKLian yang tertentu, karena bersangkutan dengan ketentuan 
harga, jumlah dan waktu pembelian yang harus sesuai dengan 
kontinuitas dan likwiditas perusahaan, Barang-barang yang di 
perlukan produksi atau konsumsi harus diperdeh dari berba
gai daerah yang menghasilkannya. Daerah-daerah ini kgriang - 
kdang terpencar dan jauh letaknya, bahkan sebagian perleng- 
kapan kebutuhan, misalnya Indonesia, harus diperdeh dengan 
in$>ort dari luar negeri. Jenis barang yang dihasilkan deh 
suatu perusahaan umumnya terbatas dan varletas dalam prorĥ  
sinya sedikit, karena terjadi spesialisasi, sehingga barang 
-barang yang dibutuhkan harus dibeli dan dikunpulkan dari -
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berbagai perusahaan yang seringkali terpenc&r letaknya*
Den&kian pula halnya dengan pembeli an dan pengunpulan 

dan menghinpun barang-barang menurut jumlah, kwalitas, vari£ 
tas dan vaktu serta harga yang sesuai dengan masing-masing 
kebutuhan,

2* PeniuAlan berarti mencari paran peminat sesuatu barang hasil 
produksi dan kepadanya harus ditavarkan dengan mencapai har
ga yang memuaskan selanjutnya menyusun cara penjualan sedeû  
kian rupa, sehingga para pembeli menjadi langganan tetap, 
bahkan raenciptakan suasana dimana jumlah langganan dapat di- 
perluas. Makin besar jumlah barang-barang yang disalurkan 
dan diedarkan oleh suatu lembaga, berarti makin mi rah harga- 
ongkos perkesatuan barang dal tm batas-batas yang tertentu , 
Hal ini dapat meiqperbesar jumlah penghasilan barang (mes|>er- 
besar output), sehingga raenguntungkan rendemen.
Kebijaksanaan penjualan sangat ditentukan oleh faktor waktu 
mengenai ketentuan harga, karena disanping melihat harga - 
yang berlaku dipasaran harian, harus didasarkan juga a tas - 
n reservation price” yaitu harga yang diharapkan akan terja- 
di berhubung dengan jumlah permainan tavar menavar dipasar 
ditinjau dari sudut tata harga pasaran,

Dipasaran dis&na terdapat kekurangan perlengkapan ba
rang dan kwalitas barang disukai, penjualan tidak menjadi - 
persoalan, Disini kedudukan penjual sangat kuat (sellers max
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ket) } sedangkan bilamana penawaran barang dipasaran mele- 
bihi juniLah permintaan, masalah penjualan merupakan fungsi 
yang sukar dipecahkan* Keadaan ini menunjnkkan kedudukan 
pembeli yang knat, karena mereka yang menentukan tinggiAya 
harga dan barang apa dan jumlah berapa yang hendak dibeli- 
nya (buyers - market)*

Mengenakan harga atau raeneniaikan harga yang ber&ang 
kutan dengan pembelian dan penjualan, sebeoarnya tidak me- 
rupakan suatu fungsi, bahkan merupakan suatu masalah ter - 
sendiri, Harga untuk suatu barang seringkali berbeda-beda 
diberbagai tenpat, yang disebabkan karena imbangan antara 
jumlah penawaran dan permintaan dipasaran tergantung pada 
ketnrtoihan dan penilaian ditjap-tiap tenpat itu,
Ferbedaan dalam imbangan ini menyebabkan lalu lintas ba - 
rang-barang karena para penjual mengejar adanya suatu con
sumers surplus yaitu kelebihan dari untung biasa, karena 
si pembeli bersedia membayar lebih tinggi dari pada semes- 
tinya*

Mengenakan harga adalah suatu proses yang vuwet» 
rena harga dapat ditentukan dengan berbagai cara. Seringa 
li barang yang sama jenisnya. dan mutunya dijual kepada pejg 
beli yang aneka mac am golongannya dengan harga yang berans 
ka ragam, yang tergantung pula pada keadaan masing-msing 
tenpat*
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3. Pengangkutan berarti pemindahan suatu barang dari sumber - 
penghasilannya ketempat pemakaiannya*
Pengangkutan dapat dilakukan secara langsung dari produsen 
kekonsuroen / pemakai atau kadang-kadang harus melalui bebe
rapa tingkat salurannya*
Misalnya barang-barang hasil bum! dari petani kecil yang di 
basilkan jumlah yang kecil, harus dikunpulkan terle -
bih dahulu oleh tengkulak atau koperasi primer, Kenudian ba 
rang-barang itu diangkut kepusat-pusat distribusi, dimana 
barang-barang itu diolah men jadi party-party yang lebih be
sar setelah disaring menurut jnutu yang seragam, sehingga ̂  
da akhimya dapat disiapkan untuk diangkut kekota-kota *un- 
tuk eksport keluar negeri atau disebarkan untuk pemakaian 
dalam negeri sendiri.

4* Mftnflfrn'mpim atau inemqinpan adalah fungsi marketing yang di- 
temkan dalaa masing-masing rantai penyaluran barang dipa - 
aaran.
Bahan mentah, bahan baku dan barang jadi harus disimp an se
belum dijual atau disebarkan sampaj ketangan konsumen ter - 
akhir, Sering barang-barang itu harus djhinpun kaeena belum 
terdapat penjualan atau jumlahnya belum cukup besar untuk 
dapat diangkut secara rasional* Lagipula masing-masing lem
baga rial am rantai arus barang-barang harus mempunyai perse- 
diaan untuk melayani para langganannys, bila mereka mengada-
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Van perndntaan sewaktu-w&ktu*

Pelaksanaan fungsi ini zneosrlukan keakfalian dan keuangan be- 
rupakan investasi dalam gudang-gudang dan ongkos tetap mau - 
pun variable, Masing-masing barang mengandung sifat-sifat 
yang memerlukan cara penyinpanan yang tersendiri, Oleh kare— 
na itu fungsi ini dapat diperhitungkan dalam harga barang - 
barang,
Dalam proses marketing temyata bahwa selama dalam periods 
penyiapanan oleh berbagai lembaga diadakan pula pengolahan 
barang lebih lanjut*

Pengolahan ini meliputi ;
1. Penyortiran dari pada barang {grading).
2. Peroeriksaan barang-barang untuk menetapkan mutu golongafi 

nya (classing)*
3. Penetapan dari pada golongan untuk barang-barang (stan - 

dardization) ,
Standard adalah ukuran yang diterima oleh umum sebagai segii 
atu yang menpunyai nilai tetap*
Ukuran ini disebut dalfuro satuan rntu yang intrinsik atau ci 
ri-ciri dari pada suatu. barang* Hal ini mengandung perinci- 
an-perincian yang harus dipenuhi oleh suatu barang untuk 
dapat ditempatkan dalam kesatuan golongannya, untuk keperlg
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an keseragaman yang diperlukan bagi suatu transaksi jual be- 
li,
Perdagangan international meraerlukan standard! sasi untuk me© 
pencudah transaksi jual beli dan untuk mencegah penyimpangan 
atau penyelewengan mengenai nutu yang dimaksudkan dal aa trajj 
saksi itu.

6. Masalah usmbeayaan.
Pembeayaan berarti mencari dan mengurus modal uang berupa - 
kredit, dimana harus diperhatikan masalah solvabilitas, atau 
trilai kekayaan perusahaan.
Pembeayaan harus pula meinperhatikan likwiditas yaitu uang 
yang tiap-tiap vaktu harus tersedia, berdasar a tas ijubangan 
utang-piutang berhubung dengan perencanaan tnengenai waktu - 
dan jun£Lah yang diperiuKnn u n m  suaw pejnoayttran,

Fungsi ini bersangkutan pula dengan penerimaan dan 
pemberian kredit dan kemungkinan kredit. Disini harus diper
hatikan / diperhitungkan sampai dimana, kredit dapat diper - 
tanggung jawabkan mengingat hubungan antara bunga dengan 
rentabilitas yang diharapkan dapat diperoleh dari usaha yang 
langsung bersangkutan dengan kredit itu.
Dalam hal ini harus diperhatikan bentuk dan sifat dari pads 
perusahaan yang masing-masing menentukaa cara pembeayaan 
yang khas.
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7. Httnanggtmg reg-IVn
Fungsi ini bersangkutan dengan suatu kerugian 
Dalam jaring lalu lintas barang-barang, masing-masing lemba
ga mengandung fungsi ini yaitu bagaimana dapat mengelak atau 
mengurangi keraingkinan rugi, karena rusaknya atau hilangnya 
suatu barang,
Hang penting dalam fungsi ini adalah segala akibat mengenai 
fluktuasi atau naik turunnya harga,

8, Keterangan paaar meliputi pengun*2fulan dan penilaian fakta - 
fakta dan gejala-gejala yang timbul sekitar arus barang - 
rang di masyarakat, Eungsi ini bersangkutan pula dengan kot$ 
rangan-keterangan tentang barang-barang &pa yang dapat dita- 
warkan dipasaran, beserta barang-barang apa yang akan terma-

Muiiwmm W.J.O&UJJ. mpifi«K p«bim»tt oexanjuninyo.
bagaimana perkembangan harga dapat rijn-Haltem, untuk menget& 
hui saiopai tingkat mana akan terjadi suatu imbangan harga - 
yang paling menguntungkan, ditinjau dari sudut kepentingan - 
perusahaan*

Dalam msnghadapi berbagai kesungkinan akan berhasil - 
nya suatu usaha, maka pemecahannya harus didasarkan atas pe- 
ngumpulan dan penilaian keterangan pasar*
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c* Commodity Approach (cara menelaah serba barang)
Cara menelaah serba barang adalah membahas segala aspek 

dari pada suatu barang yang bersangkutan dengan proses pasaran* 
nya,
Dengan cara menelaah ini dapat tercapai pengetahuan yang bulat 
dan spesifik mengenai pasaran suatu barang, karena segala fakta 
dan gejsla sekitar barang itu harus dikucpulkan dan dibahaa* 
Fakta-fakta ini meliputi keterangan latar belakang inulai dari 
produksi tehnis dan pengetahuan barang sampai dengan fungsi - 
fungsi serta lembaga-lembaga yang langsung bersangkutan dengan 
pasaran barang ini, Oleh karena itu cara ini merupakan cara - 
yang paling konkrit untuk msmbahas pasaran suatu barang*

Tetapi sebaliknya cara ini tidak praktis untuk digunakan 
bagi pelajaran marketing umumnya, Barang-barang yang dihasilkan 
oleh suatu masyarakat terdiri dari ratusan macam, sehingga me - 
nyusun suatu gambaran yang bulat mengenai marketing segenap ma- 
cam barang-barang itu tidak akan menghasilkan pengetahuan mar - 
keting yang sistimatis. Cara menelaah ini mengakibatkan bahwa 
seringkali hal-hal yang sama harus diulangi, sedangkan penyusma 
annya akan berkisar pada perbedaan-perbedaan antara berbagai 
cam barang, dan bukan pada prinsip-prinsip yang men jadi dasa r 
pengetahuan Hmu Marketing* Lag! pula pelajaran dengan cara me- 
nelaah serba barang ini memakan waktu yang banyak karena jumlah 
barang yang beraneka macam itu*
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Perlu ditegaskan disini bahwa tnasing-masing cara menelaah ini 
(Functional Approach, Institutional Approach dan Cozacodity Ap - 
proach) hanya membahas suatu lapangan yang tertentu, sehingga u£

4-tuk mencapai suatu kebulatan maka pada akhirnya diperlukan, kombjj 
nasi dari pada ke 3 cara ini,

3* Management of marketing.
Untuk memperoleh hasil yang sepenuhnya, maka aktivitas-afc 

tivitas marketing dalam perusahaan harus diorganisir, dikoordi - 
nasi dan terpinpin (managed), Tanggung ̂ awab management adalah 
menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang effektif untuk pemb£ 
lian, penjualan, pembeayaan dan resiko apa yang harus diambil, 
Berbagai bagian dari organisasi marketing harus dikoordiner un
tuk meyakinkan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan itu betul-betul 
diikuti atau dijalanlsin dan hasil dari kebijaksanaan itu perlu 
dinilai,
Kecakapan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ini menpunyai pjn 
ranan yang amat besar dalam menentukan effektivitas dari organ!- 
sasi marketing tersebut,

Ada 3 macfiTn organisasi marketing, yaitu ;
a. Marketing Concept*
b, Organisasi yang tradisionil 
c* Marketing Committee*

a. Marketing Concept.
Xstdlah business biasanya dihubungkan dengan 3 aktivitas
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utama, yaitu production, financing dan marketing.
Production adalah menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan 
pada xaasyarak&t,
Tetapi barang-barang dan jasa-jasa itu tidak ada artinya bila 
tidak dibeli oleh konsumen* Jadi harus diusahakan agar barang 
-barang dan jasa ini dapat menemukan pembelinya,

Dahulu para businessman bi&sa memberikan penekanan pa- 
da production dan financing, Tetapi penekanan ini sudah ba - 
nyak berpindah pada persoalan-persoalan marketing, Titik fo - 
cus perhatian yang baru ini dinamakan Marketing concept atau 
Total Marketing Approach,

Tujuan dari pada Marks ting Concept adalah ;
1, Mengarahkan segala fungsi marketing pada konsumen dan pe - 

nentuan segala kebijaksanaan management ditinjau dari ke - 
pentingan konsumen dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan kon§u 
men dengan biaya seminimal mungkin,

2, Mencapai volume penjualan dan keuntungan yang optimal*
Jadi semua aktivitas-aktivitas perusahaan produksi, fi
nancing dan marketing harus dimulai dengan penentuan apa yang 
diinginkan c&eh konsumen dan bagaimana memuaskan mereka disajn 
ping usaha untuk menperoleh laba*

Bila dikembangkan dan diterapkan dengan benar-benar, 
marketing concept meiqpunyai 2 hal yang harus ada •

1. Pengembangan atau memprodusir suatu barang atau jasa
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tertentu yang dapat memuaskan konsumen atau industrial - 
users atau menciptakan keinginan untuk membeli*

2* Suatu rencana kHat atau disiplin bahwa segala bagian da
ri perusahaan yang bersangkutan dan segala lembaga-leiriba- 
ga yang memberikan service memproyektir dan meneruskan - 
produk atau jasa itu dengan sungguh-sungguh,
Dengan perkataan lain marketing departement menjadi suatu 
kekuatan yang menentukan. dalam suatu perusahaan* sebab 
ini yang menentukan speed untuk segala bagian termasuk - 
produksi*

Akhir-akhir ini ada gejala untuk menciptakan suatu marketing de- 
par toment yang bertanggung jawab atas segala fungsi-fungsi mar - 
keting dibawah seorang yang disebut marketing manager atau vice- 
president untuk marketing, Departement ini biasanya langsung bex 
tanggung jawab pada president director atau general manager dan 
karena itu menpunyai tingkatan yang sama dengan production depaxt 
ment. Didaiam department ini terdapat subdivision (bagian kecil) 
yang menjalankan aktivitas-akti vitas seperti sales, advertising, 
product deralopement, transportation, warehousing, marketing re
search, pricing, product scheduling, consumers relation, packs - 
ging, dealer relation, dan marketing personnel, walaupun ada pex 
bedaan-perbedaan yang besar diantara perusahaan yang satu dengan 
yang lain tentang jumlah aktivitas-aktivitas marketing yang te
lah dikonsolidasikan.
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Pemsahaan-perusahaan yang telah menerima Marketing Con - 
cept ini haras mengakui bahwa diperlukan jangka waktu yang pen - 
jang untuk menjalankannya secara effektif yaitu berpindah dari 
bentuk organisasi yang lama kepada yang baru ini, Walaupun begi- 
tu bila rencana ini sudah berjalan, hasilnya adalah perhatian 
yang lebih besar pada konsumen, koordinasi yang lebih baik dari 
aktivitas-aktivitas marketing, penekanan yang lebih besar pada 
marketing, penggunaan personnel yang lebih ekonomis, informasi - 
informs! yang lebih baik sebagai dasar untuk keputusan-keputus- 
an dibidang marketing, kontrde yang lebih effektif dari market
ing cost d̂ n produk lain yang lebih baik, Segenap faktor ini pa
da gilirannya msnaikkan sales dan profit,

tt- Organisasi yang tradition!!.
Walaupun lebih banyak gejala kearah penerapan marketing 

concept, masih banyak perusahaan-perusahaan yang membagikan max 
keting aktivities kepada berbagai department perusahaan, misal- 
nya i

- Seorang Sales Manager yang bertanggung jawab tentang sa
lesman dan harus member i lap or an langsung kepada General 
Manager,
Aktivitas dalam bidang advertising dibawah seorang advex 
tising manager yang juga bertanggung jawab kepada gene - 
ral manager*

- Product planning dibawah production managerT
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- Marketing personnel dibavah personnel department
- Marketing research dibavah research department ; yang ke© 
seraianya bertanggung jawab langsung kepada general roana - 
ger.

Bila marketing activities dibagi-bagi seperti ini, yang harus 
nengkoordinir adalah general manager sendiri*

Jadi bila dibandingkan antara susunan organisasi yang - 
traditionil dengan yang telah menpergunakan marketing concept , 
adalah sebagai berikut :
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Organisasi vang traditionil

Marketing Concept.
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Marketing Committee
Marketing Committee merupakan gejala baru. juga dalam 

pengorganisasian marketing activities. Marketing Committee 
ini dapat diadakan baik pada perusahaan yang menggunakan max 
keting concept maupun yang tidak*

Bagi yang menerapkan marketing concept, committee ini 
biasanya terdiri dari pimpinan-pinpinan dari bagian yang maga 
jalankan marketing activities utama dan diketuai oleh pimpig 
an marketing activities yang memegang posisi kunci (key mar
keting executive).

Dalam perusahaan dimana marketing activities dibagi - 
bagi dftiara berbagai department, jadi yang menerapkan traditi 
onal organization, marketing committee ini menjadi alat yang 
penting untuk menolong general manager untuk mengkoordineJ? 
segala aspek dari tugas-tugas marketing* Dalam hal ini ketî i 
nya biasanya adalah general manager sendiri dan anggotanya. - 
adalah key executive yang mempunyai tanggung javab dalam bi
dang marketing.

Sebagai kesiEpulan jelas sekali bahwa bagaimanapun 
mar fas ting function diorganisir, tanggung jawab management - 
adalah mendapatkan hasil ekonomis yang terbaik dari sumber - 
sumber yang ada dan dimanfaatkan, dan tugas marketing execu
tive adalah mengorganisir sumber-sumber ini, meneruskannya 
kepada saluran dimana terdapat keroangklnan terbesar untuk
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suatu basil yang berarti.
Kejelekannya bahwa sebagian besar dari waktu, pekerjaan , 

perhatian dan uang lebih ditekankan pada pereoalan-persoalan dan 
bidang-bidang yang tidak begitu menguntungkan dimana cperasi yang 
sangat baikpun biasanya hanya. memberikan hasil yang miniTmneu
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BAB in
USAHA-USAHA DALAM PERLU AS AH PEMASARAN BARANG -
BARANG HASIL PROIXJKSI ( MANUFACTURED - GOODS )

Seperti telah digambarkan terlebih dahulu, bahwa marked
itig diperlukan untuk melancarkan penyaluran dan penyebaran ba
rang-barang dan jasa-jasa dimasyarakat. Masalah marketing bagi 
barang-barang industri adalah bagaimara memperoleh pasaran - 
yang sefcuas mungkin* Hal ini disebabkan karena jumlah basil - 
produksi yang bersifat 3lastis, sewaktu-waktu dapat diperluas. 
Selama kapasitas produksi masih berada batas kekuatan c®
tdmal, maka ongkos perkesatuan hasilnya akan terus menarus me- 
nurun, sehingga semakin banyak hasilnya dapat djual dipasaran 
semakin menguntungkan produksinya.
Jadi produsen akan berusaha untuk mendesakkan barang-barangnya 
kepasaran, gejala mana dinamakan "pars process11. Oleh karena 
itu dalam uraian selanjutnya pada skripsi ini akan mengutaxa - 
kan pengupasan dari m&salah-masalah yang bar tali an dengan usa- 
ha-usaha yang diperlukan suatu perusahaan untuk memperoleh pa
saran yang seluas mungkin bagi barang-barang hasil produksinya

Pasaran suatu macam barang dapat diperluas secara :
1. Horizontal
2. Vertikal̂

1Tan Kiat Djwee, Marketing Suatu Pengantar Praktis. Pe-
nerbit Alumni, Bandung tahun 1971, hal. 2̂*
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ad. 1. Perluasan secara horizontal ialah memperluas pasaran de
ngan jalan melipat gandakan jumlah konsumen ( demand ) 
akan barang yang bersangkutan* Pada perluasan pasaran ini 
biasanya reklame yang dipergunakan berisi anjuran untaik - 
menpergunakan barang yang bersangkutan* 

ad* 2* Perluasan secara vertikal ialah xnenperiuas pasaran dengan 
a* Meisqperluas cara penggunaan barang hasil produksi yang

♦
bersangkutan, yaitu misalnya cat yang semula hanya da
pat dipakai untuk mencat pintu / cendela rumah saja, 
kemudian diperluas kenungkinan pemakaiannya menjadi dfi 
pat dipergunakan pula untuk me neat perabot-perabot ru- 
mah tangga, mobil dan sebagainya.

b.Kenperb'esar frequency of use dari barang yang bersang - 
kutan*
Misalnya dahulu dengan cat merek tertentu, me neat ru
mah djlaloiVnn 1 kali dalam 3 atau 4 tahun, maka kemucJi 
an dengan reklame dianjurkan untuk mencat rumah 1 ka
li HaT am 2 tahun dengan megg?ergonakan cat merek tertejj 
tu tersebut agar cat dari rumah tersebut kelihatan te
tap bersih, mengkilap dan sebagainya*

c. Meapertinggi intensity of use dari barang yang bersarjg 
kutan, yaitu mendorong penggunaan yang lebih banyak 
gi dflinm sek&li pakai.
Misalnya semula bila mencat rumah cukup diulangi hanya
2 kali dalam sekali me neat rumah tersebut, tetapi kemg
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dian dianjurkan dengan reklame agar untuk memperindah 
atau lebih mengkilapkan cat tersebut sebaiknya diulang 
saxrpai 3 kali da3am sekali mencat.
Adapun usaha-usaha dalam rangka persiapan nenggiatkan 

serta oendorong pasaran barang, termasuk rencana penjualan - 
dan barga adalah meliputi :

1. Mengadakan penelitian dibidang marketing (marketing ra 
search) •

2. Sales promotion
3. Pemilihan saluron penjualan
4# Kebijaksanaan penetapan harga,

1, Marketing research.
Marketing research adalah pengunpulan, pencatatan, pejj

baha8an flan kesinpulan yang diperlukan mengenai semua fakta
perihal masalah-msalah yang berhubungan dengan penyebaran ,
penjualan dan penyerahan barang-barang serta jasa-jasa dibi -
dang lalu liiitas barang dari pihak produsen sanpai kepada pi-

2hak konsumen.
Dalam rangka perluasan peroasaran untuk suatu produk pa 

da dewasa ini, maka marketing research sangat diperlukan karg 
na marketing research memberikan semua fnkta-fakta yang dapat

ŜaToso Wirodihardjo, Pokok-poko]c H i m .  Tata NiagafP.T« 
Pembangunan Jakarta, tahun 19&4# hal. 199*
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dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang ber- 
hubungan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut :

- ipakah suatu barang memanuhi kebutuhan masyarakat untuk 
raexqperoleh pasaran, lagipula mengandung cukup daya tarik 
agar pasaramya dapat diperluas*

- Dimana letaknya pasaran itu, bagaimana luasnya.
- Saluran-saluran penyebaran apa yang akan dipergunakan
- Berapa harga yang dapat dipandang layak bagi penjualan 
barang itu*

- Dan sebagainya*
Pertumbuhan yang terjadi dibidang Indus tri dan adanya 

perkembangan marketing yang dinamis serta adanya perubahan-pex 
ubahan sikap konsumen terhadap suatu barang, telah menambah 
kospleksnya masalah yang harus dihadapi oleh pimpinan perusal̂  
an. Dengan memdliki fakta-fakta yang tidak dapat disangsikan 
dan yang dapat ditafsirkan secara tepat, yang diperoleh mela - 
lui metode penelitian, pinpinan perusahaan baru dapat mencapai 
kaputusan-keputusan yang tepat* Dan karena keadaan-keadaan 
yang selalu berubah ini, maka diperlukan suatu penelitian yang 
kontinua untuk menpertahankan agar kebijaksanaan atau policy 
dari perusahaan dapat disesuaikan dengan perkembangan-perkem - 
bangan ini* Konsentrasi pada marketing research ini diperlukan 
karena adanya pasaran-pasaran yang semakin bersaingan, baik
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ri produk sejenis, produk-produk baru maupun dari barang-ba - 
rang substitusinya*

Dalam hal ini kegiatan-kegiatan penelitian dibidang max 
keting atau marks ting research meliputi :

1, Penelitian mengenai produk
2* Penelitian mengenai sistim atau kebijaksanaan penjualan 

Ini meliputi penelitian mengenai golongan-golongan kon
sumen, mengenai alasan-alasan atau motip pembelian, an& 
lisa penyebaran barang, pengawasan penjualan, peneliti
an pengikl anan, analisa ciri-ciri produksi dan hasil nya

3. Penelitian mengenai pasaran, melukiskan besamya dan c£ 
ri-ciri lainnya dari pada pasaran*

1« Penelitian mengenai produk*
a« Penelitian mengenai kedudukan produk dari suatu perusaĥ  

an dibandingkan dengan persaingan hasil-hasil industri 
yang segolongan*
Hasil dari penyelidikan ini dapat dipakai sebagai dasar 
bagi tindakan-tindakan untuk penetapan harga penjualan 
dan tindakan-tindakan sales promotion yang akan diadakan 
dengan menyesuaikannya dengan kedudukan produk tersebut 
dipasaran.

b. Penyelidikan yang meneropong para konsumen atau sikap p£ 
nerimaan konsuinen atas produk-produk suatu perusahaan 
bandingkan dengan produk yang serupa yang ditawarkan -
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oleh saingan-saingannya, yaitu dengan menyelidiki apa 
yang diinginkan oleh para konsumen terhadap suatu pro - 
duk, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan prodnknya 
dengan selera konsuiaerC

c, Studi mengenai ke tidak puaaan atau sumber-stunber keti - 
dak puasan terhadap produk suatu perusahaan dinataia 
konsumen sekarang atau bekas langganarmya yang telah Efi 
ninggalkan produk yang bersangkutan,
Penelitian ini dipergunakan secara luas sebagai pedoman 
penelitian gum perbaikan produk yang bersifat tohnis.

d, Penilaian terhadap produk-produk, atatipun perkembangan 
/ perubahan baru* yang merupakan saingannya* Seorang 
pinpinan perusahaan harus selalu vaspada terhadap pexv 
kembangan atau peneimian produk baru oleh perusahaan 
ingannya. Penilaian terhadap produk baru ini diperlu - 
Van -untuk menggariskan perbedaan dal-am bandingannya d& 
ngan produk perusahaan tersebut untuk mengetahui bagai 
mana pengaruh dari penemuan atau perkembangan produk 
baru ini terhadap pemasaran dari produknya*

e, Penelitian mengenai pembungkusan tennasuk design atau 
ciri-ciri f isiknya,
Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan sales - 
promotion yang diadakan oleh suatu perusahaan* Suatu - 
sales promotion tidak akan effektif, bilamana pembung-
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leas dari barang yang dipromosikan tidak menarik dan cap 
yang dipilih tidak tepat.

2, Penelitian mengenai sistim dan kebijaksanaan penjualan,
a, Mengukur varia si-variasi teritorial dalam pendapatan ba

sil penjualan dan jumlah-jumlah penjualan dimasing-ma - 
sing pasar, serta efektrvitas penjualan yang bersangkut
an,
Suatu pelaksanaan penjualan memerlukan pengetahuan yang 
terperinci mengenai variasi-variasi dari pada penjualan- 
nya, Tanpa pengetahuan mengenai v&riasi-'Tariasi teritori 
al dalam masing-masing pendapatan menurut jumlah hasil 
penjualan, maka tidak mungkin seorang penting?in perusaha
an akan memusatkan perhatian-perhatian pada keperluan * 
keperluan yang khas yang dirasakan pada masing-masing 
layah penjualan dimana hal ini akan meiqpengaruhi keberha 
silan dari pada penjualannya pada masing-masing wilayah 
tersebut,

b, Penentuan atau peninjauan kembali vilayah-wilayah penju
alan* Ini merupakan tugas yang tak habis-habisnya bagi 
seorang piiapinan dibidang penjualan, karena pertumbuhan 
produksi akan menamb&h volume, dan hal ini memerlukan tg 
naga-tenaga penjual yang nwkin menjadi lebih besar, Pe - 
ninjauan wilayah penjualan selalu diperlukan karena per-
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geseran-pergeseran yang dapat terjadi dipasaran* Perrin - 
jauan demiklan dapat raenunjukkan kemerosotan-keioerosotan 
penjualan dalam suatu daerah dan sebab-sebahnya sehingga 
a tas perfciinbangan̂ pertiinbangan yang rasianil dapat dlsu- 
sun perubah&n-perubahan didalam pembagian vilayah penju
alan satu sama lainnya* Marketing research memberikan 
fakta-fakta yang dapat membantu dalam penontuan berbagai 
vilayah penjualan. sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan 
perusahaan#

c. Studi mengenai penyebaran produk.
Kurangnya persediaan produk dibandingkan permintaannya 
adalah suatu unsur yang penting dibidang masa penjualan. 
Studi mengenai Besar kecilnya persediaan dalam banddngan 
nya dengan produk-produk yang bersaingan adalah suatu 
penelitian dibidang marketing yang merupakan dasar bagi 
pelaksanaan produksi dan usaha-usaha perluasan penjualan 
kesuatu daerah tertentu*

d. Mengukur effektivitas seorang penjual atau agen atau pe- 
nyalur secara individuil
Biaya-biaya penjualan suatu perusahaan biasanya terdiri 
a tas gaji den pengeluaran ongkos-ongkos organisasi penjjj 
alan diberbagai daerah. Oleh karena itu disini market - 
ing research diadakan untuk mengukur sampai berapa jauh 
pen jual!i-pen jual atau agen-agen atau penyalur-penyalur
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yang bersangkutan memberikan jasa-jasanya dan sumbangan- 
nya kepada kemajuan perusahaan* 

e* Penilaian terhadap metode penjualan yang terpakai.
Suatu perusahaan industri dapat menjual barangnya lang - 
sung kepada langganan-langganan yang memerlukannya atau 
melalui satu atau lebih iembaga-lembaga perantara. Suatu 
penilaian mengenai volume penjualan yang terperinci da - 
pat menimbulkan suatu gambaran yang dapat dipakai untuk 
mengambil keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan 
harapan-harapan memperoleh keuntungan yang disajikan 
oleh alternative-alternative yang bersangkutan* 
Alaternative-alternative yang diperlukan harus dilandas- 
kan atas fakta-fakta yang diperoleh melalui marketing x& 
search*

3* Penelitian mengenai pasaran*
a* Analisa mengenai besarnya pasaran untuk suatu produk* 

Perlu sekali diketahui berapa besarnya pasaran seluruh - 
nya dari suatu produk atau juzlah volume barang industri 
yang mengalir kepasaran itu sebelum dapat ditentukan sajg 
pai batas-batas mana volume produksi suatu perusahaan 
pat menguasai pasaran mengingat masing-masing saingannya 
Analisa pasaran semacam ini dipergunakan sebagai alat - 
pembantu dalam peramalan penjualan*
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b, Anaiisa mengenai kesempatan-kesenpatan dan potensi-potenp- 
si penjualan menurut pembagian wilayah*
Penyelidikan umum mengenai berbagai daerah dapat dipergu
nakan sebagai dasar membantu dflTnm menentukan apakah sua- 
tu perusahaan akan raeluaskan usahanya kesuatu daerah geo- 
grafis tertentu* Hasil penyelidikan dapat raenunjukkan pu
la apakah di suatu kota atau daerah akan dibangun gudang - 
untuk persediaan barang-barang yang dapat melay&ni daerah 
sekitaroya.

c. Anaiisa mengenai ciri-ciri suatu pasaran akan suatu pro - 
duk tertentu*
Susunan pasaran "terdiri dari berbagai. golongan konsumen 
yang mampu gdongan-golongan yang marginal dalam daya. 
belinya.
Suatu produk yang biasanya terpakai oleh golongan konsu — 
men dengan pendapatan tinggi tak mungkin dapat disalurkan 
melalui lembaga-lembaga perpasaran fiilingkungan para kan- 
suxuen dawgnn pendapatan rendah, karena hal and secara re- 
la tip akan berarti suatu pemborosan. Jadi pengetahuan tejj 
tang ciri-ciri pasaran suatu produk berguna dalam pemilill 
an lembaga-lembaga dan daerah-daerah perpasarannya.

d. Studi mengenai kecenderungan pasaran menurut kesukaan dan 
kemampuan konsumen*
Penyelidikan senantiasa diperlukan untuk mengikuti peru -
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bahan-perubahan keinginan konsumen karena sikap konsu. - 
men menentukan pergeseran-pergeseran produk dipasai&nii, 
Hasil penyelidikan demikian mempunyai isplikasi-inplil® 
si yang penting untuk pen#ntuan-penentuan seXanJu'tnya - 
Hfllam menjajakan suatu barang dipasaran*

e, Studi mengenai f aktor-faktor ekonomi yang menpengaruhi 
vaLuins flan keserapatan-kesen̂ atan penjualan, 
gftafiftfln ekcoonri. keuangan harus selalu diiknti, karena 
hal ini menentukan volume penjualan barang dipasaran , 
bahksn perbandingan berbagai jenis barang satu sama la- 
ir£
Faktor-faktor ter3ebut antara lain :

- Tingkat pendapatan konsumen
— Tingkat bunga yang akan ineinpengaruhi rencana—ren— 
cana perluasan perusahaan keseiapatan-keseiqpai 
an penjualan untuk jenis produk yang sejenis.

Penyelidikan mengenai perubahan-perubahan dari pada faJj 
tor-faktor tersebut, sangat penting bagi penentuan keb£ 
âksanaan penjualan yang akan dilakukan, misalnya apa - 
Vnh disedxakan kredit untuk konsumennya dan sebagainya* 
Dari keterangan-keterangan tersebut diatas, dapat disiffi 
pulkan bahwa marketing research bagi suatu perusahaan 
merupakan alat pembantu djalara perluasan pemasaran pro -

53

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA-USAHA DALAM PERLUASAN.... LINDAWATI ANGGOWARSITO



duknya, karena :
1, Barang-barang dapat diprodusir sesuai dengan keinginan 

konsumen baik mengenai kwalitas, design maupun pembung 
kusannya*

2. Penyebaran barang-barang dapat diarahkan ke-tempat-tem 
pat penjualan yang tepat, pada waktu-waktu yang tepat 
dan dalam jumlah yang tepat pula*

3« Harga yang layak yang dibayar oleh konsumen terakhir 
dapat ditetapkan, mengingat biaya pokok̂  kemainpuan be— 
li dari konsumen dan kekuatan saingan dipasaran* D© - 
ngan demikian juga dapat diperkirakan berapa biaya dan 
laba yang akan diberikan kepada lembaga perantara*

4* Sebab-sebab timbulnya saingan terhadap produk dari sqa 
tu perusahaan dapat diketahui dengan terperinci, se - 
hingga perusahaan dapat menentukan kebijaksanaan penjg 
alan bagi produknya*

5* Pimpinan perusahaan dapat menentukan cara-cara yang di 
perlukan sales promotion untuk mendorong dan menperlu- 
as pasaran barang-barangnya,

6* Barang-barang disalurkan kepasaran melaJui lembaga—legi 
baga perpaoaran yang tepat.

IX* Sales promotion
! Sales promotion adalah segala usaha yang nenuju kepa-
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da perluasan penjualan barang, dengan cara-cara yang membava 
barang tersebut kepada perhatian khalayak ramai, sehingga da - 
pat menimbulkan keinginan dan keperluan dikalangan konsumen tm 

3tuk membellnya.
WSJlian J, Stanton dalam bukonya Fundamental of Market

ing menyatakan, bahwa program dari pada salee promotion bertu- 
juan untuk £

1, meaiperkenalkan produk
2, untuk merangsang / mendorong konsumen untuk mendliki ba

rang yang dipromosiKan*̂
Jadi untuk tujuan perluasan penjualan ini barang-barang 

harus dikenal dan didorongkan kepada khalayak ramai dengan ca~ 
ra-cara yang menarik, sehingga mereka yang belum pernah memil̂  
ki atau mereka yang pernah oedliki tetapi telah meninggalkahn 
produk tersebut akan tertarik untuk mendliki barang tersebut* 

Pada daaamya suatu sales promotion yang berhasil dida- 
sarkan pada s

1. Penilaian yang teliti dari pada kelebihan dan kekurang-
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an suatu produk 
2* Mengujnpulkan informasi pasaran yang seksama dan menilai - 

nya dengan tepat*
3, Pengetahuan tentang jumlah langganan dan calan pembeli 

yang menunjukkan luasnya pasaran*

Usaha-usaha sales promotion ini pada tingkat pertama me - 
merlukan penyelidikan dibidang produk sejenis / serupa, lagi pu
la gagasan mengenai persaingan-persaingan yang khusus dihadapi - 
nya, Selanjutnya barus diikuti pula kebiasaan-keblasaan dari bex 
bagai golongan konsumen mengenai pembelian barang Beperluannya 
dan harus ditemukan pula susunan dan bentuk pasaran yang paling 
cocok bagi penjualan barang tersebut. Jadi rencana kerja menge - 
nai sales promotion ini harus didasarkan pada keterangan-kete - 
rangan yang diperoleh dari penelitian-penelitian seperti yang tg 
lah diuraikan terlebih dahulu.

Sales promotion sangat diperlukan oleh perusahaan yang 
akan memperluas pasarannya ke daerah tertentu, karena sales proBffi 
tion dapat dipergunakan untuk menperkenalkan produk dari perusa
haan tersebut kepada masyarakat didaerah dimana produk tersebut 
akan dipasarkan, sehingga pemasaran produk didaerah itu dapat - 
berhasil.

Sales promotion yang berhasil akan mengakibatkan perusahji 
an dapat menetapkan harga yang bersaing terhadap perusahaan-pexa*
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eabaan saingannya. Dengan per̂ ataan lain Sales promotion ini da
pat menciptakan suatu kelompok pembeli yang besar yang eenderung 
untuk membeli barang hasil produksinya,

Suatu Bales promotion bagi barang-barang dengan merek - 
tertentu mengakibatkan adanya hubungan yang lebih erat diantara 
perusahaan dengan konsumen terakhir, sehingga tersusun suatu - 
goodwill yang akan memperkuat kedndukannya dipasaran*

Dalam beberapa hal sales promotion tidak saja menaikkan 
penjualan, tetapi menstabilkan produksi, karena dengan sales ptq 
motion ini penjualan dapat dimeratakan.
^ Faktor-faktor yang harus diperhatikan dal am mengadakan ss 

les promotion adalah ;
1. Golongan dari pada konsumen.

Pertama-taioa harus ditegaskan terlebih dabulu kepada siapa 
atau golongan konsumen mana suatu sales promotion ditujukan • 
Bagian sales promotion harus dapat menyampaiknn suatu advert 
sing message, suatu. kesan yang masuk akal, yang dapat me re sap 
dal am kalbu para konsumen yang membawa. akibat bahwa mereka ti 
dak akan menghendaki barang selain dari jenis yang diperkenei 
Vfln kepadanya oleh reklame itu. Oleh karena itu perlu. diperî a 
tikan pesan apa yang paling tepat dapat disodorkan kepada su& 
tu golongan konsumen, sedang susunan kata-kata yang dipergur̂  
kan dfllain pesan itu harus sesuai pula dengan keadaan hidup - 
dan alam pikiran golongan konsumen tersebut.
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2* Waktu / timing untuk mengadakan sales promotic©
Sebelum suatu perusahaan mengadakan sales promotion, harus
rijariaVgm persiapan-psrsiapan terlebih dahulu mengenai peraft - 
saran produknya, misalnya lembaga-lemibaga penjualan yang - 
akan menampung produknya* Iklan yang waktu pemasangannya ti— 
dak tepat berakibat laenggorakkan hati para peminat untuk me- 
nanyakan barang itu ditecpat-terr̂ at penjualan, sedangkan ba— 
rang itu. temyata, tidak atau belum ada dalam persediaan, s©- 
hingga akan mengecowakannya* Hal ini menyebabkan mereka ti — 
dak menghiraukan lagi sales promotion yang diadakan sehingga 
akan sia-sialah sales promotion dari perusahaan tersebut*

3. Gejala yang menunjukkan tarbatasnya keku&tan rekH.ame bagi 
penjualan beberapa jenis barang.

Dari penyelidikan-penyelidikan yang telah diadakan di— 
lapangan ini membuktikan bahwa hasil sales promotion adalah 
kecil sekali terhadap penjualan barang-barang yang termasuk 
golongan kebutuhan pokok / primary demand, sebaliknya daya - 
gum sales promotion terasa sekali untuk menggiatkan dan men 
dorong selective demand, dalam arti bahwa dilapangan penjuai 
an barang-barang itu masih terdapat kemuxigkinan permintaan - 
selektip j'ang dapat digi&tkan dengan sales promotion*

4* Biaya*
Dalam hal ini dengtm sendirinya harus diparhitungkan 

jumlah biaya yang diperlukan untuk mengadakan sales promo ti-
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on. Judah biaya ini harus dibandingkan dengan harapan pendapâ t 
an / keuntungan yang dapat diperolah dengan perluasan penjualan 
sebagai hasil dari usaha ini.

Hal ini tergantung dari kekuatan modal atau kredit yang 
merupakan kekuatan keuangan dari pada perusahaan*
Sebaliknya imbangan yang diharapkan dapat diperdleh dengan ha £ 
ail pendapatan perluasan penjualan ini tergantung pada bentuk - 
masyarakat umumnya dan susunan pasaran tixususnya, keffiana usaha 
sales promotion ini ditujukan* Perhitungan demjlri.an harus dipaji 
dang dari su&ut jangka pendek dan jangka panjang, termasuk pula 
imbangan yang terdapat secara langsung dan tidak langsung ante* 
ra pengeluaran dan keuntungan#
Macan atau jenis tindakan sales promotion adalah ;

1. Yang menguntungkan para pedagang perantara
2, Yang langsung menguntungkan para konsumen*

1, Yang menguntungkan nara r>eda^ang -per^n-bira-

Dengan tindakan ini produsen berasaksud dengan salah satu 
cara untuk mendorong para pedagang untuk teratoma membeli ba - 
rang~barangnya*

Ada 3 macam tindakan, yaitu :
a. Pada harga tiap-tiap unit barang diberikan potongan 

sekian £ dari hargsnya*
b, Dalam hal ini tidak diberikan potongan terhadap harga
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tetapi pada tiap-tiap satuan diisi lebih banyak*
c. Pada pemesanan suatu jumlah tertentu diberikan hadiah 

hadiah*
Terhadap tindakan-tindakan yang menguntungkan para pedagang ini 
ada 2 pertimbangan-pertinibangan fundamentil :

1, Karena persediaan yang bertambah sebagai akibat dari in- 
sentif tersebut, maka para pedagang untuk cepat menjadi- 
kan uang persediaannya tadi terpaksa memberikan iempat 
yang agak menyolok terhadap barang-barang tersebut, se - 
hingga lebih perhatian konsumen*

2* Biasanya untuk 1 macaza barang tertentu oleh pedagang di- 
sediakan suatu jumlah uang akan hilang* Dengan pemberian 
insentif ini diusahakan supaya dari junflLah uang tadi so- 
bagian besar dibelikan barang yang diprodusir oleh procfc 
sen*
Tindakan sales promotion yang menguntungkan pazu peda - 

gang ini hanya dipergunakan sebagai alat taktik atau kadang~ka~ 
dang saja terutama menpunyai arti dalam paaar̂ -pasar dimana kon- 
sumen tidak mempunyai kecenderungan untuk membeli barang d»ngan 
merek / cap tertentaa, dan dimana para pedagang dapat berbuat 
nyak msŝ engaruhi langganan-langganannya untuk membeli barang 
tersebut* Juga dapat berarti pada vaktu reproduksi barang baru 
maupun barang yang diperbaiki* Biasanya tindakan demikian nexqgu 
nyai effek yang terbesar bila disertai juga dengan tindakan-tifl
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dakan yang langsung menguntungkan para konsumen*
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2. Tirxdakan rang langsung menguntungtain para knnsnram^

Tindakan ini harus merupakan dorongan bagi para konsu - 
men untuk melakukan pembelian*
Yang umum dipergunakan adalah :

1* Pemberian pada konsumen tanda dimana para konsumen tadl 
akan mendapatkan suatu reduksi atau pengurangan dalam 
harga yang telah ditetapkan dalam surat / tanda tadl. 
Bila konsumen menyerahkan tanda tadl kepada penjual, n& 
ka harga dari barang yang dibelinya langsung dikurangi 
dengan reduksi yang telah diberikan oleh produsen* 
Beduksi ini pada vaktunya akan diperhitungkan oleh para 
penjual pada produsen. Dengan pemberian reduksi ini pa
ra produsen mengharapkan keuntungan sebagai berlkut : 
a* Bahua para konsumen sungguh-sungguh tergerak untuk 

mencoba memakai barang-barang yang dihasilkan oleh 
produsen*

b. Bahwa para penjual / toko] akan menyinpan persedia- 
an yang cukup untuk menghadapi permintaan-permintaan 
karena insentif yang diberikan oleh produsen. Dengan 
jalan surat reduksi ini akan menyebabkan benar-benar 
penambahan penjual annya*
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c. Memungk̂ nkaii para penjual / wakil dari produsen me- 
Ednta dari pedagang / toko msnyediakan tenpat untok 
barang tersebut dan juga untuk alat-alat reklame esi 
atu terapat yang lebih xnsnyolok,

2. Penjualan dengan harga biaya pokok,
Para produsen mengundang para konsumen untuk mengirim- 
kan pada produsen suatu juiaLah uang tertentu dan pada 
penerimaan ini akan THi*imVnn barang dengan harga po~ 
kok« TJndangan ini dikjrjfflfcgn oleh produsen kepada kon~ 
sumen setelah diadakan suatu kampanye penjualan yang 
nenerangkan kebaikan-kebaikan barang yang dihasilkan 
produsen ini,

Petibelian dengan harga pokok ini nerupak&n keujj 
tungan bagi para konsumen bila dibandingkan dengan ha£ 
ga yang biasa dicrinta oleh produsen, Penjualan dengan 
harga yang lebih marsh ini dinungklnkan karena para 
produsen dal a m melakukan pembellan bahan-bahan dasar - 
nya dengan jumlah yang besar, sehingga ia akan menda - 
patkan reduksi,

3* Dalam suatu jangka waktu yang pendek produsen menjual 
barang hasil produksinya dengan harga yang dituruntov 
Misalnya biasanya perusahaan menjual dengan harga 
Bp* 100, - maka krni harganya diturunkan man jadi Bp* 85,-
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Untuk memberikan tekanan pada reduksi yang telah diberikan 
biasanya pada pembungkusnya dinya takan harga yang menurun M  
secara menyolok* Dengan cara ini diusahakan untuk mendapatkan 
konsumen-konsumen baru karena pemberian insentif dengan menu - 
runkan harga ini dan mengusahakan agar barang ini oleh peda - 
gang max*pun oleh tokolk diberikan teiqpat yang lebih menydlok*

Dalam n»mpertimbangkan pemakaian cara ini oleh produsen 
harus diperhatikan 2 bal ;
1* Para pengecer dan grosir harus mendapatkan laba yang sama 

besarnya seperti pada penjualan normal,
2* Adfll ah tidak mungkin dihind&rkan bahwa hanya konsumen baru 

yang akan mendapatkan keuntungan ini tetapi juga para kon^ 
men yang sudah biasa meaakai barang tersebut akan mendapat- 
kan keuntungan karena penurunan harga ini*

4* Pengiriman-pengiriman contoh barang dalam jumlah yang kecil - 
yang dikjrimkan kepada para konsumen secara cuma-cuma dengan 
pengbarapan bahwa barang tersebut akan dicoba dan karena dico— 
ba ini mungkin para konsumen demkian puasnya sehingga selan - 
jutnya akan tetap membell barang ini*
Biaya yang disebabkan dengan melaksanakan tindakan ini dapat - 
dibagi 3 :
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a* Biaya produksi dari pengiximan-pengiriman contoh ini*
b. Biaya distribusi
c* Bagian dari hasil penjualan yang tidak diterima karena - 

mingkdn para koasuiaen yang biasanya meioakai barang tersa 
but tidak membeli barang tersebut karena telah menerima 
secara cuma-cuma pengiriman dari produsen,

5« Hadiah-hadiah*
Ini merupakan hadiah-hadiah tambahan misalnya permainan dan 
Tain-lain yang diberikan pada penjualan-penjualan / pepbeli 
an-penibelian*
Fungsi sales promotion didalam susunan suatu perusahaan pa
da pokoknya diarahkan dendkian sehingga menjadi pengbubung 
antara bagian penjualan dan bagian reklame, Kedua bagian 
ini merupakan alat-alat yang dibimbing dan dipergunakan - 
plehnya untuk mendorong dan memperluas pasaran barang*

Kebijaksanaan dalam hal ini terletak pada raanriHh 
dan menetapkan lapangan-lapangan yang harus dikerjakan de
ngan cara-cara yang teratur oleh alat-alat penjualan terse- 
but, kebijaksanaan yang disebut External Promotion* Sebali£ 
nya sales promotion bertugas pula mesperkuat organisasi pe
rusahaan itu ke dalam, daH-am arti mendidik dan mempersatukan 
para pegawainya dalam menghadapi maealah penjualan dan re - 
klame, taigas yang disebut Internal Promotion* Dalam mender-
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siapkan kedua togas itu tergantung pada besar kecHnya perusa- 
faaan serta susunan organisasinya,

Suatu perusahaan dengan kebijaksanaan piispinan yang nft- 
sih kdot seringkali meremehkan sales promotion dalam usahanya 
8©dang perusahaan — perusahaan yang terlalu condong kepada ca— 
ra-cara modern melebih-lebihkannya. Hal ini sebenarnya tak 
pat dibenarkan, karena walaupun untuk sales promotion ini di- 
keluarkan biaya-biaya yang cukup besar, tetapi perusahaan ha
rus msngingat bahwa usaha-usaha sales promotion dalam rangka 
persiapan menjajakan barang dipasaran menuju kearah keuntungan 
jangka panjang, maksudnya ialah memperoleh dan memperluas lang 
ganan-langganan dipasaran yang selalu akan memilih barang itu 
dibandingkan dengan barang-barang lain yang terdapat dipasaxen 
serta untuk memperoleh continued patronage terhadap barang — 
barang itu yang akan meirpermudah carâ cara penjualannya. dip* - 
saran yang berarti jandnan untuk memperoleh keuntungan dixoasa 
yang akan da tang, Sebaliknya sales promotion yang dilehih-le — 
bdhkan, selain merupakan pemborosan juga berakibat bahwa konqj 
men akan merasa bosan / jemu terhadap sales promotion tersebut 

Jadl sales promotion ini harus diadakan sesuai dengan 
kebutuhan suatu perusahaan untuk mendorong dan memperluas pa - 
saran produknya,

) Adapun media yang dapat dipergunakan dalam usaha ini adalah •
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1. Surat kabar,
Sudah sejak dahulu banyak pengusaha yang telah meifr- 

pergunakan surat kabar Ini sebagai alat untuk merekLamekan 
basil produksinya, Sebagai alat promosi surat kabar ini a& 
ngat fleksibel dan kita dapat memilih waktunyn bilamana 
1VI akan dimasukkan* Di sanding itu perusahaan dapat men4 
lih surat kabar mana yang akan dipergunakan sesuai dengan 
daerah dgyi golongan konsumen mana iklan tersebut dituju- 
kan, sehingga pemasangan iklan dapat menimbulkan reaksi — 
yang cepat dari pembacanya. Tetapi penggunaan media ini ha 
nya terbatas bagi gc&oxigan konsumen yang berlanggaran sur- 
rat kabar dimana iklan tersebut dipasang saja dan jangte - 
waktunya sangat pendek*

2. Majalah,
Majalah tidak ditertibkan setiap hari sebagaimana - 

surat kabar, tetapi dengan jangka waktu yang tertentu, yâ  
tu se ndnggu , 2 ndnggu atau sebulan sekali, sehingga pejg 
baca lebih leluasa membacanya. Dan ini menjanin bahwa ad - 
vertising message dari iklan tersebut lebih mere sap dalam 
pikiran pembaca tersebut, Lagipula pemasangan iklan dalam 
najalah ini lebih menarik karena kadang-kadang diberi war- 
na-vama yang menarik* Tetapi pembaca dari majalah lebih 
se dikit dibandingkan dengan jumlah pembaca surat kabar,
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rena mereka lebih mementingkan untuk berlangganan surat ka- 
bar dari pada majalah*

3« Poster dan transporting advertising*
Poster biasanya dipasang ditempat-tenpat yang strata 

gia didalam kota maiqpun diluar kota* Poster ini harus di- 
tenpatkan seden&kian rupa dan dengan kata-kata yang singkat 
sehingga dapat dilihat dengan cepat, karena poster tersebut 
ditujukan kepada mereka yang aelalul jalan-jalan dimana pqfi 
ter tersebut dipasang*

Kini banyak perusahaan-perusahaan yang memasang laia- 
pu-lampu reklame di tenpat-tenpat yang ramai atau di tenpat - 
tenpat yang banyak p engun jtmgnya, misalnyB. pemasangan lampu 
-lajnpu reklame oleh perusahaan susu Indondlk didepan T.H.R* 
Selain untuk keindahan kota lempu ini terutama berfungai sg 
bagai alat reklame yangnaffektive. Atau pembangunan jembai 
an-jembatan penyeberangan oleh perusahaan-perusahaan tertefi 
tu, n&salnya oleh perusahaan rokok Kansas*

Poster dapat juga dipasang / ditempelkan pada kenda- 
raan-kendaraan. umua, Penggunaan poster semacam ini hanya - 
terbatas pada gaLongan konsumen didaerah route kendaraan - 
umum tersebut*

U* Radio.
Radio merupakan Tnedia komunikasi yang effektive, tet-
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rena dapat didengar oleh semua golongan konsumen, baik yang qi 
dah dapat membaca maupun yang belum. Apalagi pada ddwasa ini 
banyak dijual transistor yang dapat dipergunakan taipa alaf 
an listrik tetapi dengan meiqjergunakan batteray atau accu, se
hingga mereka yang tinggal didesa-desa diraara masih belum ada 
aliran listrik dapat mendengarnya.

5. Televisi.
Pemasangan iklan datam televisi dapat berupa t
- Slide
- Mensponsori suatu film seri
- Mendemonstrasikan penggunaan suatu produk*

Sebenamya penggunaan alat ini lebih effektive bila dibanding
kan dengan radio, karena disini perusahaan dapat mendemonstra- 
sikan penggunaan produknya kepada penonton televisi tersebut , 
tetapi pemilik televisi hanya torbatas pada konsumen yang diam 
dikota dan tergolong pada golongan konsumen yang berpendapatan 
tinggi saja. Dan berhubung biaya pemasangan iklan pada televi
si ini masih. terlalu mahal, maka hanya perusahaan-perusakaan 
besar saja yang dapat roenpergunakan media ini.

6. Film.
Banyak perusahaan yang telah mempergunakan film ini se

bagai alat untuk roeinperluas pemasaran produksnya , yaitu
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dengan eCLide-slide atau motion picture,
7, Kalender,

Kalender merupakan al&t yang baik juga karena jangka 
waktu pemasangannya lam yaitu 1 tahun, Dalam hal ini kalen
der harus disertai dengan gambar-gambar yang menarik*

S. Kesempatan bagi rcanbongan-rombongan untuk meninjau perusaha- 
an barang-barang produksi tertentu.

Yaitu dengan memberikan ke serapatan-ke senpatan kepada 
rombongan-rombongan sekolah-sekolah, atau perkxmpulan-perkuffi 
pulan tertentu untuk meninjau perusahaan* Tujuan perusahaan 
tersebut dengan memberikan kesempatan jnj adalah untuk men - 
ciptakan pengertian yang lebih baik mengenai operasi-operasi 
perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kondi- 
si-kondisi ker ja yang baik,

9* Demonstrasi,
Yaitu dengan mengadakan demonstrasi mengenai pengguqg 

an basil produksinya ; dengan mengadakan demonstrasi ini koji 
sumen dapat melihat dari dekat bagaimana cara menggunakan - 
produk tersebut*

10* Rentes,
Yaitu dengan mengadakan pertand̂ ngan-partand-i ngan atau 

show-shov, Misalnya perusahaan Margarine Blue Band mengada — 
kan pertandingan memasak kue-kue dengan menpergunakan blue -
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band sebagai bahannya.
11. Pameran dan pekan Industri,

Yaitu. dengan mengadakan pamer&n dari barang-barang — 
hasil produksinya Halain suaiai pekan industri.

12. Parades.
Pada hari-hari raya tertentu diadakan arak-arakan d& 

ri berbagai perusahaan industri dimana masing-masing peruagi 
Vinan mendapat kesempatan untuk mereklamekan hasil produksi
nya, misalnya dengan mobil-mobil hias.

13. Public relation personalities.
Yaitu dengan merapergunakan se seorang yang cantik dan 

* ramah taroah sebagai alat promosi. Hal ini telah dilakukan 
oleh. perusahaan kosmetik Max Factor yaitu dengan menpekerja 
Van pegawai-pegawai wanita pada tiap toko penjual alat-alat 
kosmetik.

Disini perlu ditegaskan ditetapkan terlebih dahulu tujuan
yang dengan sales promotion, sedangkan dalam me©

t'
pergunakan salah satu cara dibidang reklame harus dengan tepat 
ditonjolkan ciri-ciri yang menarik konsumen untuk membeli ba - 
rang itu.

rrT.p̂ rjlihan salurqn panfofllan,
Pendlihan saluran penjualan merupakan faktor yang pen - 

ting rialam iiflaVin untuk zoenjajakan dan mendorong penjualan ba—
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rang-barang dipasaran, Tiap-tiap perusahaan didalam mendlih 
dan menentukan saluran penjualan ini tidak sama, tergantung - 
dari sifat-sfat dari pada produk dan arah tujuan dari pada pfi 
masaran produk tersebut, apakah untuk industrial market atau 
consumer market, Pemilihan saluran penjualan yang tepat tidak 
saja dapat memperbesar jumlah barang-barang yang dijual, tete 
pi juga menjamin kelancaran penyebaran barang-barang dipasar
an,

Pjmpj.naw perusahaan hanya dapat mencapai keputudan-ke- 
putusan yang tepat, apabila memiliki secara teliti fakta-fak- 
ta yang tak dapat disangsikan dan yang dapat ditaf sirkan sec& 
ra tepat yang dapat diperoleh melalui metode penelitian,

Ada 3 aspek pokok dal am menentukan saluran penjualan 
ini, yaitu s

1, The type or kind of outlet or outlet to be used
2, The number of outlet to be employed
3, The co - operation to be provided to such outlets and 

to be received from them^
Faktor-faktor yang harus diperhatikan da3 am pemilihan saluran 
penjualan ;
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Anaiisa dari produk*
Barang-barang Basil produksi dapat dibagi dalam 2 ga 

longan : 1. Barang konsumsi
2. Barang industri 

Maka untuk meudlih. saluran penjualan itu haruslah pemuzpin 
perusahaan mengetahui / menentukan barang-barang apa yang * 
akan dijual atau barang apa yang akan diprodusir, barang 
konsumsi atau barang industri. Hal ini adalah penting untuk 
mendapatkan pemasaran yang effektive dan pemasaran yang po
tential.
Barang konsumsi dapat dibagi dalam 3 golongan :

a. Convinience goods
Barang-barang yang setiap vaktu harus terse dia ditejg 
pat-teirpat penjualan yang dikehendaki oleh para kon- 
sumen.

b. Shaping goods
Barang-barang yang setiap vaktu harus dipertunjukkan 
karena saling bersaing. Biasanya seorang pembeli ba
ru memilihnya setelah pertimbangan yang masak dan 
telah harga serta zutunya diperbandingkan dengan ba
rang-barang lain,

c. Specialty goods,
Barang-barang yang is timewa dan menarik, sehingga pa
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ra pembeli yang mampu akan berd&ya upaya mencarinya.
Barang industri dibagi 4 golongan :

a, Rav material : bahan nentah
b, Fabricating material : bahan baku
c. Operating supplies.

Barang-barang yang diperlukan -untuk proses pro-
duksi, tetapi tidak termasuk sebagai bahan untuk dija- 
dikan barang, misalnya minyak disel,

d. Equipment and asseesories.

Penggolongan barang-barang ini menentukan type dari pada sa - 
luran penjualan yang akan dipergunakan untuk mencapai konsu - 
men terakhir, begitu pula dapat membantu dalam penentuan jum- 
lah penyalur, Walatqnm perlu ditegaskan disini, bahwa terma - 
suk suatu. jenis atau mutu barang dalam salah satu golongan - 
tersebut tergantung dari pada taraf penghidupan dimasyarakat, 
lagipula dari pada buying habits atau cara-cara pembelian kGQ 
sumen*

Cara-cara penysluran barang-barang dipasaran yang da - 
pat dipakai cileh produsen untuk menjajakan hasil produksinya 
yang berupa barang konsumsi dapat digambarkan sebagai berikut

-ondArdilnya,
Alat-alat produksi, misalnya mesin dan onderdil 

-6

aroso Wirodihardjo, on cit. hal. 13&.
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Untuk barang yang ditujukan kepada pemakaian selanjut - 
nya diperusahaan-perusahaan industri, maka cara penyalurannya 
dapat ditempuh menurut kemungldnan-keinungkinan sebagai beri — 
kut

j

7 ■*Saroso Wirodihardjo, o p  citr hal, 176, 177#
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Adapun bagi perusahaan industri yang akan menjajakan 
produk baru dipasaran, dapat mempergunakan salah satu atau be
berapa dari pada saluran penjualan sebagai berikut t
1. Manufacturer direfit to consumer ( mail order )
2. Manufacturer through salesmen to consumer ( door to door - 

selling ).
3. Manufacturer through own stores to consumer*
4* Manufacturer through wagon retailer to consumer*
5. Manufacturer to retailer
6* Manufacturer through salesmen to retailer.
7. 3, 9. Manufacturer to wholesaler through salesmen, sales - 

agent or broker, or manufacturer1 s brancĥ
10* Manufacturer through his own branch to retailer,

g11, Manufacturer to salesmen to industrial user*
Dal am mengadakan analisa dari pada produk ini harus pula 

diperhatikan frekwensi dari pada pembelian, pengaruh perkembang 
an mode, keadaan-keadaan musim, barang-barang mudah rusak / ti
dak, apakah diperlukan pengawasan service terhadap barang teras 
but dan harga penjualan dipasaran.

Bilamana pembelian-pembelian suatu barang sering dilaku- 
kan, maka untuk barang tersebut diperlukan distribusi yang ex -
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elusive,
Barang-barang yang irudah rusak dan barang-barang yang dipenga- 
ruhi oleh mods membutuhkan penyaluran yang vapat untuk manga - 
rangi resiko, jadi harus dijual langsung kepada pedagang ecer- 
an (retailer),

Kebutuhan untuk memberikan service pada penjualan ba - 
rang-barang-, akan mendorong pengusaha untuk menpergunakan per
antara yang terlatih atau mandirikan cabang-cabang perusahaan 
yang strategis letaknya, Dan jika penjualan ini dipengaruhi - 
oleh maka pengusaha akan mempergunakan grosir dan peda
gang eceran sebagai fungsi penyinpanan* Demikian pula kalau 
harga-harga kelihatan menurun, sebaiknya pengusaha roenggunakan 
grosir dan pedagang eceran yang banyak sehingga barang- barang 
lebih cepat ter jual,

2, Sifat dan luasnya pasaran,
Didalaa menentukan sifat dan luasnya pasaran ini, êngu 

saha harus menperhatikan beberapa faktor, yaitu :
1, Motive-motive pembellan yang dilakukan konsumen,

a. Product motive : alasan-alasan konsumen mengapa ia mamfcgi
11 suatu produk, 

ilasan ini berpangkal pada keinginan seseorang saemilild. 
suatu barang, dalam arti kegunaan barang yang dilihatnya

-  m T l  I K -  j 
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adalah sesuai dengan keperluan yang dirasakannya pada - 
waktu itu,
Alasan ini dapat dibagi menurut :
- Alasan yang timbul atas kesadaxan seseorang (rational 
buying motive).
Bila seseorang membeli sebuah pakaian dengan alasan - 
bahwa pakaian itu ku&t dan pantas lantuk dipakai seha- 
ri-hari, maka alasan ini tergolong pada rational buy
ing motive*

- Alasan yang terdorong deh perasaan nafsu (eiaotional 
buying motive).
Sji amana pakaian yang dibeli itu dengan alasan kare
na pakaian itu berbentuk modem, maka alasan ini ter- 
golong dalam emotional buying motive,

b. Patronage motive : adalah motive apa yang taenyebabkan -
konsumen meitd.lih suatu tenpat terten
tu untuk membeli barang-barang keper- 
luannya.

Sebab-sebab mengapa konsumen memilih suatu tesipat tertefi 
tu untuk membeld barang-barang keperluannya adalah *

1, Bonafifitas dan reputasi sipenjual,
2, Persediaan barang-barang yang selalu dilengkapi - 

dengan berbagai macam dan corak,
3* Keanekaan (v&rietas) jenis dan macam serta mutu -
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barang-barang hingga menungkinkan sipembeli memilih 
dengan mid/th barang apa yang disukainya*

4, Harga yang s©].alu dapat bersaing.
5. Pelayanan (service) yang memuaskaiu
6* Teiqpat penbelian yang midah dihubungi dan didatangi 

dengan kendaraan umum.
97* Suasana yang ramah tamah atau pertali persaudaraan*

2. Kebiasaan-kebiasaan konsumen dalam membeli barang, yaitu ng 
ngenai bagaimana, bilamana dan ditnana konsumen biasanya mes 
bell barang kep e rluannya*
Kebiasaan-kebiasaan ini berbeda-beda diantara berbagai la - 
pisan masyarakat, bahkan diantara perseorangan pula*

Hal ini panting sekali untuk mempersiapkan teinpat — 
tenpat bangunan bagi toko-toko atau susunan cara pen joalan 
barang-barang uatuk melayani para pembeli. Dari peny>lidiWt 
an dilapangan Ini menunjukkan bahwa faktor-f*aktor yang me — 
nyebabkan daerah atau teinpat-tenpat pembelian dapat menarik 
para konsumen berkisar pada :

1, Lalu lin ta s  kendaraan uimam yang m elalui teinpat itu  *
2* Padatnya penduduk didaerah. itu
3, Taraf hidup penduduk di daerah tersebut.
4* Perlengkapan barang-barang dalam arti varietas jenia 

serta mutu barang-barang yang ditawarkan ditempat - 
tenpat itu,

5* Adanya banyak lapangan parkir untuk mobil dan sepeda
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6, Adanya keserapatan hiburan*1̂
Disini perlu pula diketahui waktu-waktu pembelian sepanjang 
tnuiy karena kebiasaan ini seringkali tergantung pada wakfcu-wajj 
tu tertentu, misalnya hari Natal, Lobaran, musia hujan dan &*- 
bag&inya*

Jadi dengan menyelidild kedua faktor tersebut diatas, 
pengusaha dapat mengetahul dengan pasti mengenai 2

- siapa pembeli / pemakai potensiel dari barang-barangnya
- Berapa hanyaknya produk yang diperlukan,
- Daerah-d&erah mana yang banyak memerlukan barang-barang 

nya*
Dengan demikian perusahaan dapat menentukan saluran p̂ j 

jualan yang akan dipergunakan sosuai dengan keinginan̂ keingin- 
an dan kebiasaan-kebiasaan konsumen dan selanjutnya dapat dl - 
tentukan pula dimana la akan raenenpatkan saluran penjualannya.

3* Penyelidikan terhadap saluran penjualan yang ada terutama yang 
dipergunakan oleh perusahaan saingannya*

Seperti telah kita ketataui* bahwa saluran penjualan da
pat dijalankan iaelalui 2

1. Dari produsen langeung kepada konsumen / industrial — 
user.
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2* Dari produsen - Pengectr - konsumen
3. Dari produsen - grosir - pengecer - konsumen
4. Dari produsen - agen - grosir - pengecer - ksonsumen,

Dari tiap-iiap saluran penjualan ini diselidiki dan ditaf
sirkan bagaimana bubungannya dengan barang-barang yang akan di— 
salurkan oleh pengusaha apakah. saluran tersebut sesuai / tidak 
dengan produknya.

Bagi perusahaan industrl yang memprodusir beraacaswaacaja 
produk, pendlihan saluran penjualan ini lebih sukar, karena 
aungkin tmtuk beberapa produknya diperlukan saluran penjualan 
yang berbeda*

4. Penilalan kenungkinan-keinungklnan volume penjualan, biaya dan - 
laba*

Tiap-ti&p pengusaha akan berusaha untuk lasndapatkan pen
jualan yang seluas-luasnya. Tetapi didalam nengadakan penjualan 
ini harus diperhitungkan pula berapa ongkos yang dipergunakan « 
Adakalanya suatu saluran penjualan inenunjukkan jngfl ah penjualan 
yang terbesar, tetapi setelah dltinjau dari sudut ongkos, naka 
penyaluran barang melalui saluran tersebut akan roembahayakan ̂  
dudukan labanya, Jadi dalan pendlihan saluran penjualan ini pa 
rusahaan akan menpergunakan saluran penjualan a tan kombinasl cfe 
rl pada saluran penjualan yang akan oenghasilkan kombinasl dari 
pada jumlah penjualan dan ongkos yang akan memberikan jumlah.

do
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iinfrm gqTi yang TnflVfl-fmnl t

Pada unanQnya sain ran penjualan yang termahal adalah pefi 
jualan langsung kepada konsumen / industrial user, karena ha ■- 
rus meioerlukan tenaga-tenaga penjualan yang baik, membutuhkan 
waktu yang banyak dan juxalah penjualan adalah kecil. Penjualan 
langsung kepada konsumen / industrial user diadakan, bilamana:

- Produk cepat rusak
- Produk dipengaruhi oleh mode*
- Produk tersebut bessr dan be rat, dimana biaya pengangkc& 
an adalah besar*

- Produk merupakan highly technical product dan memerlukan 
service-service setelah peaibeliannya*
Dalam hal consumer1 s goods, untuk mengurangi ongkos-ong 

kos dalam penjualannya, perusahaan mespergunakan grosir dlmna 
grosir ini komadian menyalurkannya kepedagang eceran atau peina 
kai* Dengan penjualan melalui grosir ini, pengavasan dan adnri- 
nistrasi dari pada organisasi penjualan lebih mudah dan juzdah 
modal yang tertanam dalam inventory berkurang sehingga bunga - 
dari modal, tersebut lebih kecil serta mengurangi resiko kredit 

Didalam pengambilan keputusan berdasarkan analisa biaya 
ini klta harus memperhatikan beberapa faktor berikut :

1, Eapan / bilamana waktu yang terbaik untuk membuat peru*= 
bahan yang disarankan oleh analisa biaya*

2. Apakah penghematan-penghematan potensiel diantara salt®

Si
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arw saluran alternatif cukup besar untuk nengimbangi re si 
ko penggantian.

3* Heskipun analisa biaya menyarankan untuk memakai saluran 
penjualan yang berbeda, tetapi apakah trend dari pada 
biasaan pembeli menunjukkan kenaikan, hal ini osmbutuh - 
kan penyelidikan paear yang teliti sebagai bantuan-bantu 
an kepada piiopinan perusahaan*
Jadi rial am nenganalisa biaya-biaya ini perusahaan harus 

berhati-hati dan meznbutuhkan pertimbangan pengetahuan yang te - 
pat dan teliti.

Menqntukan JpnOah dari pada penyalur.
Type penyalur erat hubungannya dengan macam produk yang 

diaalurkan. Apabila type daripada saluran penjualan telah dite- 
tapkan, perusahaan kini akan menghadapi persoalan penetapan jms 
lab. penyalur yang akan dipergunakan yang akan menghasilkan pen
jualan dan profit yang semaxiinal unxngkin,

Dalan hal ini la dapat manrii 4~h diantara 3 macam cara pe- 
nyaluran, yaitu :

1* Intensive distribution
2, Selective distribution.
3* Exclusive distribution#

1, Intensive distribution.
laitu men® tap kan sebanyak sungkin penyalur, supaya c|g.
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pat mencapai pembeli potensiel dan mencapai penjualan maksA
ranm,

Untuk ini barang-barang dipertunjukkan kepada khala- 
yak ramai melalui segala macam saluran distribusi yang ter- 
sebar keseluruh negeri, artinyu bahwa barang dapat dijunpai 
dlmam ada suatu tenpat penjualan, balk toko besar roaupun 
toko kecil, dikota maupun didesa, sehingga meringankan kon- 
sxnnen untuk mencarinya.
Barang-barang yang cocok untuk distrik ini intensive biasa- 
nya akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut ?
1. permintaannya sangat luas
2* sering dibeli dan dal am jumELah. ytmg kecil
3* barga pokok pernatuan relatip rendah*
4* tidak memerlukan pengetahuan tehnik kfrucus untuk menjual 

menjalarikan atau menservice-nya*
5. Hampir tidak memerlukan pelayanan sesudah penjualan dan 

fasilitas reparasi.
6. tidak memerlukan persediaan onderdil pengganti secara - 

khusus.
Selective distribution.

Dalam hal ini jumlah penyalur dibatasi dan diselekai 
Selective distribution ini bersangkutan dengan ’barang-ba - 
rang yang banya ter jual oelalui saluran-saluran penjualan -
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tertentu, karena sifat barang-barang itu momerlulsan cara-cara 
penjualan istimewa*
Sebab-sebabnya terletak pada :

1. Bila harganya lebih tinggi dibandingtein dengan jenis 
barang aerupa yang terdapat dipasaran*

2* Bila eara-cara penjualannya meaerlukan kecakapan dan 
pemberian jasa yang istimewa*

3. Bila diperlukan cara-cara khusus dal am pembungkiisan , 
pengangkntan dan perlakuan selanjutnya.
Bila barangnya memerlukan pemellharaan berupa service 
sesudah penjualannya.

5. Frekwensi peabelian adalah kecil.
6* Bila barangnya ternasuk dalam golongan specialty goods

3« Exclusive distribution,
Hanya. menggunakan satu atau segdongan saluran yang 

terbatas, yang menperoleh hak penjualannya didaerah-daerah p& 
saran yang tertentu, berarti bahua pengusaha tidak akan menjy 
al barang-barangnya kepada wholesaler atau retailer lain da - 
las pasar yang sana.
Bagi pengusaha perjanjian tunggal ini diiaaksudkan agar s

1. Penjualan barang-barang produksinya dapat dijual dengan 
lebih agresif.

2. Ongkos marketing dapat ditekan sefondah mmgkin.
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Bag! pihak penyalur, hal ini dimaksudkan agar :
1. Ia merupakan vakil pengusaha untuk barang-barang itu, 

sehingga pembeli tidak dapat langsung kepengusaha*
£  Memungkinkan adanya service dari pengusaha terutana 

bagi kerusakan barang-barang,
3* Menghendaki adanya euatu persediaan yang lengkap dari 

barang-barang pengusaha*

Kft-p̂BSflfflft a«nmn saluran-saluran peniualan,
Pengusaha dalam melaksanakan penjualan dari barang-barang 

nya harus pula mengadakan kerja sam antara penyalur-penyalur 
yang telah dipilihnya* Hal ini msrupakan bantuan yang utaua ba
gi pengusaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan kerja - 
saaa ini harus selalu ditinjau dan diporbaiki agar hubungan da
ri masing-masing pihak mendapatkan kepuacannya yang cukup, baik 
dari pihak pengusaha naupun pihak penyalur,

iv. ^b^ja^gana^n
Xang dimaksud dengan kebijaksanaan harga adalah suatu ga 

ris kebijaksanaan yang direncanakan oleh seorang pelaksana peî j 
sahaan tnengenai harga, dal btr rangka kskuasaannya menetapkan 
tingkat harga penjualan barang-barangnya sesuai dengan keadaan 
yang nyata.

Kebijaksanaan penetapan harga merupakan salah satu bagi— 
an usaha-usaha untuk menperluas pemasaran suatu barang •

35
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Penetapan harga penjualan seringkali menentukan besar kecilnya 
juTQl ah barang yang diperjiial bellkan dipasaran dan ada kalanya 
perluasan penjualan dapat dicapai dengan menurunkan harga perk# 
satuan barang. Tetapi tercapainya penjualan dalaa jumLahr-jusiLah 
yang besar bukan terletak pada faktor harga serna ta-iaata, Pada 
tnmuanya suatu perluasan penjualan hanya dapat diperoleh bilana- 
na terdapat kombinasi diantara usaha-usaha yang berhasH dibi - 
dang pendlihan barang dan harga yang jitu, lagipula pendlihan 
lembaga-lembaga untuk msnyalurkan penjualannya dal am lalu lin - 
tas barang dipasaran ditaBbah dengan peraHihan cap serta bung— 
kus yang raeuarik dan cara—cara penjualan serta reklame yang te- 
p&t*

Faktor harga dHlam penjualan suatu barang memang penting 
sekali m w n  persoalannya bagl pispinan perusahaan dalan hal 
ini terletak pada penyelidikannya untuk memutuskan sampai dima- 
na dan betapa besamya peranan yang dikandung oleh harga. dida - 
lam siasat dan liebijaksanaan untuk menjajakan barang itu dipa - 
saran. Ada kalanya keadaan pasaran tidak aemungkinknn keleluasa 
an dal.ara pemilihan suatu kebijaksanaan harga*
Pembatasan keleluasaan ini dapat disebabkan oleh canpur tangan 
Pemerintah dilapangan ekonoiai keuangan dengan berbagai- bagai 
peraturarmya raengenai penentuan harga dan sebagainya,
Pembatasan pemilihan dapat disebabkan pula bila dipasaran ter̂ a
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pat begitu banyaknya penawaran barang-barang yang serupa jenijj 
nya, macamnya dan mutunya sehingga melampaui jumlah perndntaan 
dipasaran.

Untuk menetapkan harga penjualan suatu barang, maka se- 
lalu harms diperhatikan Ambangan yang tdrdapat diantara faktor 
-faktor perndntaan dipasaran dan ongkos pembikinan barang, sex 
ta keuntungan yang hendak dicapal* Ketiga faktor ini saling msjB 
pengaruhi secara timbal balik dal am masalah harga dan penetap- 
annya.

Dalam pembahas&n nsngenai penetapan harga ini yang pen- 
ting adalah penil&ian suatu. perus&haan terhadap permintaan. F.g 
nilalan perndntaan terhadap suatu ha rang dipasaran berarti 
ha mengetahui para pembeli dan gclongan-golcngan pembeli dari- 
pada barang itu, lagipiala kebic. s&an-kebia saan pembeliannya dan 
alasan-alasannya untuk rrtembeli. Eol ini berarti pengetahuan - 
memperhitungkan jumlah barang-barang yang diperlukan* Berdasar 
atas perhitungan ini maka dapat disusun jvuiiLah ongkos dan ket© 
tungan.

Tetapi praktek, bahwa justru rcenilai masalah per-
mintaan adalah amat sulit, terutama terhadap barang-barang 
yang masih belum dikenal, Perndntaan yang sudah terkenal
dipasaran tidak mudah pula dinxlai dalam bubungannya dengan Ke 
bijaksanaan harga dan penetapan harga penjualan. Memang ada 
lanya pimpinan perusahaan menentukan kebijaksanaannya dalam Rfi
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netapan harga penjualan secara lebih raidah bila terdapat td ngkn t 
harga dipasaran yang tertentu yang bersangkutan dengan penjualan 
barang tersebut, Berdasarkan ataa tingkat harga paaaran itu, da
pat ditetapkan harga penjualan yang bersaing, yaitu yang lebih 
rendah, dal am fr&l mana kebijaksanaan harga merupakan faktor uta— 
iim dalam sxasat menjajakan barang dipasaran* Sebaliknya dapat pi} 
1a diteinpuh penetapan harga penjualan yang melebihi tingkat har
ga dipasaran, yang berarti bahwa titik berat dalam siaaatnya bu— 
kan disalurkan melalui saingan harga, melainkan melalui persaipg 
an Aa"*nTn nrutu dan loacaa bentuk barang merrurut selera konsuoen , 
serta cara—cara penjualan dan reklaioe,
Diantara kedua kemungkinan siasat ini, terdapat berbagai cara pjs 
netapan harga yang tergantung pada penilaian terhadap kekuatan , 
sikap lenbaga-lembaga perpasaran terhadap barang itu dan sebagai 
nya.

Masalah penrdntaan bukan terletak pada jumlah barang se - 
aata-mata, tetapi bersangkutan pula dengan harga, sedangkan har
ga ini dipengaruhi oleh ongkos, sehingga pada pokoknya harus di- 
cari Pjice-cost-Volume Equation atau imbangan antara harga-ong - 
koa r*"* permintaan. Pengertian tentang masalah persintaan dfilaa 
hubungannya dengan harga adalah penting sekali untaak meiaberi — 
langkah penilaian bagi kebijaksanaan menetapkan harga penjualan.

Demikian pula fiperlukan pengertian tentang masalah cog -
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kos dalam hubungannya dengan harga, Pembahasan mengenai harga - 
memerlukan pengetahuan tentang masalah ongkos*
Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh faktor ongkos lebih nyuta , 
bila dibandingkan dengan faktor permintaan* Faktor ongkos lebih. 
tnudnh pula diperhitungkan dalam analisa bagi penetapan harga* 

Tetapi walaupun faktor ongkos lebih mudah dapat diikuti 
dalam analisa yang diperlukan bagi penetapan harga, nasnm fak - 
tor itu tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan faktor 
percointaan. Cost-Volume-Relation ship ini merupakan dasar bag! 
kebijaksanaan menetapkan harga penjualan, karena batas minimum 
harga penjualan terletak pada mj ni naira jumlah barang-baranguyang 
harus dijual agar jumlah ongkos dapat ditutup*
Titik pertemuan antara jumlah penjualan barang harus menutup - 
jiunlah ongkos dinamakan Break Even point Mnwna tidak diperdeh 
untung dan tidak pula diderita rugi* Untung baru diperaLeh bil& 
mana jumlah penjualan barang-barang melampaui titik minimum itu 

Bagi penetapan ongkos perkesatuan barang yang dihasilkan 
dapat timbul kesulitan mengenai perhitungan dibidang ongkos te- 
tap, karena sering produksi terdiri dari berbagai macam barang* 
Oleh karena itu bagian ongkos tetap yang diperhitungkan diatas 
ongko s-angkos lainnya yang langsung bersangkutan dengan produk
si suatu barang, sering tergantung pada kebijaksanaan dalam tefe 
nik pembukuan. Kesulitan ini lebih terasa bila produksi terdiri
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dari berhagai Bacam jenis barang yang merupakan by-product atau 
joint product yang berarti bahwa disamping barang utama diprotfci 
sir pula barang-barang dari aisa-sisa barang mentah atau swmpqfr 
nya,

Karena kesulitan ini maka tidak dapat dn Vw •fo Vwn VmVvLm _ 
harga sualai barang ditentaikan oleh ongkos atau perubahan ongkos 
karena perhitungan ongkos tetap yang dimasukkan dalam jumLah 
ongkos perkesatuan barang tidak selalu dapat dipastikan. Selain 
itu temyata bahwa dipasaran terdapat berbagai kannittglHnwn har
ga yang dibatasi oleh maksimum dan minjimnn yang terkenal seba — 
gax ceilings and floors* Harga maksimum atau ceiling terdapat 
bilamana barang yang hendak dijual tidak senghadapi banyak sa - 
ingan, sedangkan perndntaan dari pihak konsumen adalah kuat*

Bilamana barang itu Bengal ami banyak saingan, maka harga 
penjualan mungkin terdesak sanpai pada tingkat TninSimirn atau — 
floor yang hanya merupakan ongkos yang langsung bersangkutan 
ngan penghasilan barang itu. Diantara ceiling dan floor ini se~ 
ring terdapat lapangan besar untuk perbedaan harga, yang dapat 
menimbulkan adanya consumer's rent yaitu keuntungan yang dida - 
pat oleh para konsumen karena harga penjualan berada dibavah - 
tingkat kesediaan mereka untuk membayarnya yang dipengaruhi — 
oleh daya beli mereka*

Penetapan harga bagi produsen dari barang—barang yang 
lum pernah dijajakan dipasaran, jadi merupakan barang ciptaan —
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baru, hams disediakan suatu jatah dalam pengeluaran ongkos bagi 
pembayaran penemuan baru itu terlepas dari hal si&pa yang rneneiqa 

ciptaan baru itu, selain ongkos tetap dan biaya variablenje. 
Bila barang itu merupakan mode baru yang belum tentu da — 

pat mempertahankan diri dipasaran jangka panjang, iaaka penetapan 
harga fljqrsftikan ketingkat maksimum dfliaana diperdeh ksuntungan 
sebesar-besarnya, Sebaliknya bila barang itu dimaksudkan untuk 
merebut pasaran jangka panjang dengan tujuan dijadjkan barang - 
yang tetap diperlukan konsumen maka penetapan harga didasarkan 
atas produksi raksimal, sehingga tingkat harga tidak boleh terl& 
lu tinggi. Tingkat untung yang la aim diperoleh dibidang produksi 
semacam ini menpengaruhi kebijaksanaan dalam penetapan harga peg 
jualan. Yang dimaksud dengan tingkat ini adalah gross margin ya£ 
tu selisih antara harga penjualan dengan harga ongkos* Gross mB£ 
gin ini dinyatakan dengan prosentase dari Net Sales. Gross mar - 
gin perkesatuan barang disebut Mark-Up dan seringkali % ini dija 
dikan pedoman dasar untuk kebijaksanaan dalam pendlaian mengenai 
penetapan harga.

Cara-cara menjalankan kebijaksanaan dapat dirumuskan se - 
bagai berikut :

1. Penetapan harga diatas harga saingan,
Kemungkinan ini terbuka bagi barang yang mutunya lebih 
tinggi dan macam bentuknya lebih menarik, dlbandlngkan -
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dengan barang-barang jenis sen^a yang dijajakan pula - 
dipasaran* Akan tetapi harus terjamin lebih dahulu bah
wa terhadap barang itu terdapat suatu "consumer's sur - 
plus” dipasaran.

2* Penetapan harga dibawah Harga Saingan*
Kebijaksanaan ini umumnya ditemukan dikalangan pedagang 
eceran, teristinswa yang tersusun sebagai Departement - 
Store. Kadang-kadang barang itu dijual dibavah harga - 
ongkosnya. dan secaxa dendkian merupakan loss-leaders 
yang berarti bahwa kesanggupan menghadapi suatu kerugi- 
an dalam penjualan barang ini bermaksud menarik konsu — 
men agar mereka akan membeli barang-barang lain pula - 
yang tersedia ditoko tersebut*

3* Mengikuti harga saingan.
Maksud kebijaksanaan harga ini adalah menpertahankan - 
jun£Lah langganannya agar mereka jangan lari ketoko-toko 
lain* Dengan terpeliharaannya patronage motive, mala 
akan tercapai bahwa langganannya tidak akan kecewa da- 
ngan harga yang sosuai dengan pasaran umumnya* 

Kebijaksanaan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan 
menetapkan harga pen jualan bagi barang-barangnya meliputi ant̂ i 
ra lain :

1. Discount Policy atau pemberian korting.
Para Produsen sering mengikuti faktor kebijaksanaan un-

92

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA-USAHA DALAM PERLUASAN.... LINDAWATI ANGGOWARSITO



tuk member! korting pada langganannya*
Adakalanya korting demlkxan berlaku bagl suatu mac am fc>& 
rang yang masih meroerlukan dorongan penjualannya atau 
untuk barang-barang yang masih baru* Korting ini dlbeii 
kan dalam esapat macas cara yaitu $ 
a* Quantity discount 
b* Trade Discount 
c* Cash Discount*
d. Promotional Discount or allowance* 

a* Quantity Discount adalah potongan harga yang diberikan - 
deh seorang penjual kepada pembeli dengan tujuan untuk mejj 
dorong pembellan dalam jumlah yang lebih banyak atau agar 
supaya pembeli selalu akan melakukan pembeliannya kepada - 
penjual tersebut*
Bila potongan ini didasarkan pada jumlah yang dibeli pada 
suatu waktu disebut Non Cumulative quantity discount*
Dengan N oncumulati ve discount ini dlharapkan agar supaya - 
pembeli mengadakan pembellan yang sebesar mungkin pada wak
tu tersebut, karena makin besar jumlah pembeliannya malcm 
be ear pula potongan yang diperolehnya*
Hal ini dlsebabkan oleh karena ongkos-ongkos penjualan ml - 
salnya ongkos administrasi, gaji Salesman dan sebagainya - 
adalah sama untuk pesanan yang besar ataupun yang kecil se- 
hangga sebagai prosentase dari penjualan akan menurun bila-
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ttmtvi penjualan ini semakin besar.
Bila potongan ini didasarkan pada jumlah perobelian dalam — 
jangka w&ktu tertentu dengan tidak memperhatikan jumlah dan 
■ukuran yang dibeli secara tersendiri disebut Cumulative Quajj 
tity Discount atau Patronage Discount*
Dengan cumulative discount ini penjusl mengharapkan agar sup- 
paya pembeli selalu mengadakan peiobelxan-peuibelian padanya f 
for* tidak mengadakan pembelian-pembelian pada penjual yang 
bermacam-macam. Cumulative Discount ini biasanya diperguna - 
y»rt untuk barang-barang yang gpidah rusak dan menghendaki pejj 
belian yang ae sering mungkin.
Bagi pembeli quantity discount ini meaberikan keuntungan 
rena mereka dapat raembeli dengan harga yang lebih isurah se - 
hingga mereka dapat menentukan harga penjualan yang bersairjg 
an yaitu harga penjualan yang lebih rendah.

b, Trade Discount,
Kadang-kadang Trade Discount ini disebut functional 

discount,
Potongan ini diberikan kepada pedagang perantara atau sego - 
longan pembeli tertentu sebagai balaa jasa bagi mereka yang 
telah melaksanakan fungai marketing,
Hisalnya : harga eceran ditentukan Kp*400,- dengan Trade Dia 

count sebesar i£$> dan 1($. Disini berarti bahwa -
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ped&gang eceran akan membayar Rp .240,- yaitu 
Rp.400, - dikurangi dengan sedangkan grossir - 
membayar Rp.216,- yaitu Rp.240,— dikurangi dengan 
10$* Jadi prosentas© discount ini dihitung berda- 
sarkan juxaLah yang tertinggdl setelah prosentase 
yang pertama dikurangkan.

Besamya Trade Discount ini berbeda-beda pada tiap-tiap inrtug 
tri oleh karena adanya perbedaan-perbedaan dalam normal Mark- 
Up yang dibutuhkan oleh berbagai-bagai pedagang perantara sex 
ta adaitya perbedaan dalam lembaga-lembaga perantara yang di - 
pergunakan.
Trade Discount dipergunakan juga untuk mendorong para peda - 
gang perantara agar supaya mereka dapat menjual barang-barang 
dari perusahaan yang memberikan discount ini sebanyak mungkiJi 

Dengan adanya Trade Discount ini penjual dapat menyem- 
bunyikan Net pricenya terhadap perusahaan saingannya karena - 
fcanya daftar harga eceran saja yang rijuTtnmkan,

c. Cash Discount,
Adalah potongan terhadap harga karena pembeli membayar 

jumlah yang dibelinya dengan segera atau dalam jangka waktu - 
yang ditetapkan,
Potongan ini diperhitungkan atas harga setelah dikurangi de
ngan potongaav-potongan yang diperolehnya yaitu Trade Discount
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dan Quantity Discount,
Misalnya : Harga pembellan Rp.360f- sedangkan sy&rat pembayar 

an adalah 2/10, n/30. Ini berarti bahwa bilamana 
pembeli tersebut membayar Halan vaktu 10 hari se
telah tanggal dari faktur pembelian, ia mejqpero - 
leh potongan harga sebesar 7$> dari Rp. 360, te1g 
pi jika ia tidak dapat membayarnya dalam vaktu - 
tersebut ia akan kehilangan kesempatan untuk mem- 
peroleh potongan dan harus membayar penuh 
(Rp. 360, -) dalam w&ktu 30 hari.

d. Promotional Discount / allowance.
Promotional discount merupakan potongan harga yang diberikan 
perusahaan kepada pembeli / pedagang perantara sebagai kom - 
pensasi dari Sales Promotion yang telah mereka laksanakan • 
Suatu perusahaan mempergunakan Promotional allowance ini tm- 
tuk mendorong penjualan barang-bar&ng basil produksinya ter- 
utana untuk produk yang masih merupakan barang barm 

Price leadership atau pembiribing harga.
Kadang-kadang daJam penjualan barang-barang industri pe- 

netapan harga jual didasarkan atas harga jual yang telah diten- 
tukan oleh perusahaan-porusahaan yang besar.
Perusahaan-perusahaan besar ini menetapkan harga penjualan, ka- 
miidSan disebarkan yang selanjutnya akan diikuti oleh perusahaan 
-perusahaan yang lebih kecil.
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Penetapan harga ̂ 0̂ m ini- tidak mutlak karena pengusaha lain 
dapat mempergunakan harga yang lama valaupun harga yang baru 
telah rijtiTmirnVrm ri»n pengusaha ini dapat pula menetapkan harga 
diatas atau dibavah dari harga yang telah ditetapkan oleh pe- 
rusahaan yang merupakan pemifflpin harga tersebut*
Penetapan harga bermaksud membinbing pembentukan harga pasar- 
an yang hanya mungkin bila dipenuhi syarat-syarat sebagai b$x 
ikut :

1* Barang bennatu tinggi dan amat terkenal dipasaran 
2« Perlengkapan dipegang oleh sekelompok tangan
3. Pertambahan junfl-ah yang terlalu besar akan mengakibat--

Van pertengk&ran besar dalam saingan harga, berhubung
dengan imbangan dibidang susunan ongkos yaitu antara -

11ongkos tetap dan ongkos variable.
Price leadership dapat dilaksanakan untuk mencapai stabilisa- 
si harga pada suatu tingkat tertentu, akan tetapi dalam prak- 
tek jarang terdapat keadaan dimana ditemukan price-leadership 
yang menentukan sscara mutlak.

3* Odd price policy atau harga selisih sediki.t dibawah jumLah 
lat.

Berdasar atas segi psychdogis, maim sering ditetapkan

Saroso Wirodihardjo, o p  cit. hal. 196*
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harga-harga seperti Bp. 1,99 5 %>• 2,95 dan sebagainya untuk 
menarik perhatian dan untuk mengikuti alam pikiran konsumen 
secQ.ah-cilah dengan selisih satu atau lima sen itu banang mejB 
jadi lebih surah dibandingkan dengan penetapan harga bulat 
dal am rupiah. Dengan cara ini dapat pula dicapai kontrde ke 
rial am, fijmana para pelayan terpaksa pergi ke Kasa untuk meiu 
karkan uang selisihnya,

4. One price policy atau -variable price policy.
Pertimbangan̂ pertimbangan lain da) am penetapan harga — 

a rial Ah apakah perusahaan menetapkan kebijaksanaan satu macaw 
harga atau macam-macam harga bagi barang-barang basil prochjfc 
sinya.

One price policy merupakan kebijaksanaan penetapan ha£ 
ga yang sama pada semua pembeli yang membeli dal am jumlah 
yang berbeda-beda, Dalam hal ini kepada pembeli. tersebut da
pat diberikan quantity discount,
Sebali.knya variable price policy merupakan kebijaksanaan pe
netapan macam-macam harga untuk para pembeli yang membeli da 
1 am jumlah yang berbeda-beda. Perbedaaavperbedaan harga pog 
jualan ini dapat disebabkan karena :

- Akibat dari tawar menawar
- Sistim pilih kasih
- Gdongan daripada konsumen tertentu yang tergantung 
dari taraf hidup dan kedudukan sosialnya.
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- Perbedaarwperbedaan daripada daerah-daerah atau kare
na flfiftrwftinfifln 1 Ain yang bersifat emotional ataupun 
rational*

Dibandingkan dengan variable price policy, kebijaksanaan 
tu macam harga i«i lebih menguntungkan bagi mereka yang “ 
menggunakannya deh karena :

1, Dapat menciptakan good will dari para pembeli dan me— 
naikkan kepercayaan mereka terhadap penjual,

2, Menghemat waktu dan mengurangi beaya penjualan, kare- 
xa tidak ada tawar menawar*

3, Dengan mengurangi perhatian pada harga, penjual dapat 
Tnptmiifla-htr«'n perhatiannya pada faktozvfaktor lain sepex 
ti kwalitas dan pelayanan*

5. Geographical pricing policy,
Dalam penetapan struktur harga, suatu perusahaan in- 

dustri harus raenpertimbangkan faktor-faktor ongkos pengang
kutan untuk produknya sanpal ketenpat pembeli, Pertimbangan 
ini timbul karena ongkos pengangkutan merupakan hagian yang 
semakin besar dari total variable cost, Kebijaksanaan harga 
dapat ditetapkan ̂ itaana pembeli harus xaembayar semua. ongkos 
pengangkutan dari perusahaan sanpai kepada pembeli tersebut 
penjual yang membayar seluruh ongkos pengangkutan atau ong
kos pengangkutan ini ditanggung bersama-sama.

Dalam hal i perusahaan dapat mempertimbangkan 5
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sistim geographical pricing yaitu :
1 . FOB point of production pricing / FOB factory pricing
2. Uniform delivered pricing
3. Zone delivered pricing
4. Freight absoiption pricing.

125. Basing point pricing.
1. FOB point of production pricing.

Dalam hal ini pembeli hams mananggung seluruh ongkos 
pengangkutan dari perusahaan penjual sanpai pada pembeli tex 
sebut, Disini penjual akan memperhitungkan harga penjualan 
yang sama kepada para pembeli, sedangkan bagi pembeli harga 
berbeda-beda sesuai dengan ongkos pengangkutan yang harus 
pikulnya.

FOB pricing dapat menimbulkan monopoly bagi penjual 
tertentu disuatu daerah. Perusahaan̂ perusahaan yang jauh ja- 
rakxjya dari daerah tersebut tidak akan memasuki pasaran dari 
penjual tersebut, karena biaya pengangkutan yang harus diba- 
yar oleh pembeli daerah tersebut sangat besar sehingga harga 
dari barang yang dibeli lebih mahal.

2. Uniform delivered pricing / freight allowed pricing*
Penetapan harga ini disebut juga postage stamp pricing, kai£ 
na cara penetapan harga ini sama dengan cara penetapan harga 
dfllam mail service.
Dalam sistim ini ditetapkan harga yang sama untuk semua pern- 

"'̂ William J. Stanton, op citP hal, 491*
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beli, tanpa memperhatikan letak dari pembeli tersebut. Jadi 
disini penjual menatapkan harga fob pada tenpat pembeli, so - 
hingga net price yang diperaLeh dari penjualan barang-barang- 
nya berbeda-beda tergantung dari pada ongkos pengangkutannya, 
Penetapan harga semacam ini biasanya dipergunakan dimana ong
kos pengangkutan adalah kecil dibandingkan dengan total cost 
dari penjual, Policy ini bertujuan pula untuk memberikan ser
vice tamhahan kepada langganan̂ langganannya sehingga akan m̂jg 
perkuat kedudukannya dipasaran,
Dengan sistim uniform delivered pricing berarti, bahwa - 
penjual akan membebani pembeli yang dekat tenpataiya dengan - 
ongkos pengangkutan yang berlebihan, sedangkan sebaliknya ia 
akan membebani pembeli yang jauh jaraknya dengan ongkos pe ~ 
ngangkutan yang terlalu sedikit,

3« Zone delivered pricing,
Dalam haj. ini pasaran dari perusahaan dibagi—bagi gm Haqt — 
rah-daerah diraana untuk tiap-tiap daerah ditetapkan harga pejj 
jualan yang sama (uniform delivered price).
Delivered price ini berbeda—beda untuk tiap-tiap daerah diioa— 
na dalam suatu daerah semua pembeli membayar delivered price 
yang sama,
Besamya ongkos pengangkutan yang dibebankan dalam delivered 
price untuk suatu daerah adalah rata-rata dari jumlah ongkos 
■ pengangkutan dari perusahaan sampaj pada tiap-tiap teinpat da—
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last daerah (zone) tersebut*
4* Freight absorption pricing.

Freight absorption pricing disebut juga freight equalitaticn. 
Pasaran bagi suatu perusahaan yang menetapkan harga penjualaa 
nya berdasarkan fob point of production pricing sangat terba— 
tas pada pembeli-pembeli yang berdekatan saja.
Dengan fob factory price perusahaan tersebut tidak akan berhfi 
grii bilamana hendak menj'tmi produknya kepada pembeli yang j&— 
uh jaraknya dengan perusahaan ini tetapi berdekatan dengan ps 
rusahaan saingannya, yang juga menjalankan sistim penetapan 
harga yang sama.
Hal disebabkan oleh karena ongkos pengangkutan yang harus 
dibayar oleh pembeli tersebut adalah lebih mahal bila jarak - 
nya lebih jauh, Jadi untuk memasuki pasaran yang lebih jauh , 
perusahaan harus menanggung sebagian daripada ongkos pengang— 
kutan tersebut yaitu dengan mengadakan kebijaksanaan dalam pjg 
netapan harga penjualannya dengan freight equalization policy 
atau freight absorption pricing dimana bagi pembeli yang jauh 
jaraknya dari perusahaan ditetapkan harga sebesar fob factory 
price ditambah dengan biaya pengangkutan sebesar yang dibeban 
lean oleh perusahaan saingannya yang terdelat dengan pembeli 
tersebut. Perusahaan ini dapat memperluas pasarannya secara - 
geografis selama harga bersih yang diterima (setelah dikura - 
ngi flengan freight absorption) lebih besar daripada biaya-bi£
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ya Hangsungnya. Kebijaksanaan ini dipergunakan oleh perusal̂  
an-perusahaan dimana jumlah biaya tetap atau biaya tetsp per 
unit produk adalah besar dan biaya variablenya rendah, se - 
hingga perusahaan akan berusaha untuk raenutup biaya tetap - 
tersebut yaitu dengan jalan freight absozption.

5. Basing point pricing*
Dalam suatu negara dimana jarak pengangkutan sangat berbeda- 
be da, maka ditenpuh suatu pusat sebagai "basing point1*. Har
ga penjualan ditetapkan atas harga pokok yang sama ditambah 
dengan ongkos pengangkutan yang berlaku dari "basing-point n 
ketempat penerimaan barang.
Basing point pricing dipergunakan pada perusahaan-perusahaan 
dimana :

1* produk menpunyai standard-dtandard tertentu, dimana 
harga merupakan faktor yang terpenting dalasi penentuan 
kepada penjual mana seorang pembeli akan melaksanakan 
pembeliamya.

2, Produk tersebut adalah besar sehingga ongkos pengang
kutan merupakan bagian yang harus dipertiiribangkan da
lam penentuan harga,

3* Produk diprodusir dengan overhead cost yang sangat - 
tinggi dan dijual dalam pasaran dengan perndntaan 
yang inelastis.
Akibatnya akan terjadi penurunan harga yang drastis ~
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bilamna tidak semua perusahaan bekerja dengan kapaQi 
tas penuh.

4. Pasaran daripada produk adalah luas dengan produsen - 
produsen yang tersebar luas.

135« Jumlah produsen adalah kecil.
6* Price guarantee pricing atau jaminan harga.

Seorang produsen menjamin kepada para pembelinya bahwa bila 
harga pasaran akan jatuh, maka selisih antara harga penjual
an dan tingkat harga baru akan dibayar.
Jaminan ini berlaku misalnya selama vaktu *

1. Sebelum barang dikiiim
2. Sebelum barang diterima
3. Setelah barang diterima ditambah dengan 1 bulan, un - 

tuk memberi kelonggaran untuk menjualî ya selanjutnya*
Policy ini sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang 
dipengaruhi cCLeh musim.
Policy ini akan memberanikan para pedagang perantara untuk - 
memesan dalam jumlah yang besar sebelum musimnya sehingga ps 
rusahaan tersebut dapat beroperasi pada musim-musim yang se— 
pi (slack season) dan valaupun harga turun para pedagang p«S 
antara msih e&u membeli dalam jumlah yang besar karena mea&

1 ̂Phillip and Duncan, op citP hal 715#,.
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ka tidak merasa takut akan kerugian yang disebabkan karem - 
penurunan harga yang lebih lanjut.
Kejelekan daripada policy ini adalah :

1. Bilamana perusahaan sudah menjual dal am junlah yang 
besar dan temyata harga turun maka perusahaan akan 
menanggung kerugian yang sangat besar terutama bila 
jamjnan ini berlaku saiipai barang dijual kembali,

2* Pembeli akan melaporkan jumLah persediaan yang lebih 
besar daripada yang diperkirakan oleh perusahaan ter
sebut sehingga perusahaan dni akan mengirimkan sales- 
man-nya untuk mengecek kebenarannya.
Hal ini tidak saja senyebabkan adanya tambahan ongkos 
tetapi juga dapat menimbulkan hubungan yang tidak fcfi 
ik diantara perusahaan penjual dengan pembelinya teijj 
tama bila laporan pembeli memang benar.

3* Policy ini dapat menimbulkan persediaan speculatif dg 
ri pedagang perantara karena mereka tidak mempunyai 
resiko apa-apa.
Bila harga naik mereka akan memperoleh keuntungan dan 
bila harga turun mereka tidak mengalami kerugian kai£ 
na adanya jaminan ini*
Pembelian secara specula tip ini dapat dicegah bila 
rusahaan banya menjnmin sampai pengiriman diterlma - 
oleh pembeli*
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4. Policy ini menyebabkan harga yang tidak flexible.
Walaupun harga dipasaran turun tetapi perusahaan enggan 
untuk menururikan harganya karena perusahaan tersebut ti 
dak mau memberikan potongan harga ini.

Resale price maintenance policy atau harga eceran yang <3i 
tetapkan produsen.
Seorang produsen menetapkan harga eceran yang tertentu ba
gi barang-barang hasH produksinya, harga yang tidak bc&eh 
dirubah‘oleh pedagang eceran. Perjanjian dendkian diadakan 
diantara produsen dan para distributornya yang menjamin - 
bahwa langganannya akan menaati harga pastd. itu.
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USAHAJJSAHA DALAM PEHLUASAN PEMASARAN 
PADA PABRIK CAT TUNGGAL DJAJA

Dalam bab ini kand akan membahas mengenai usahâ usaha 
yang dilaknkan oleh pabrik cat Tunggal Djaja dalam rangka per- 
luasan pemasarannya antara lain yang berhubungan dengan Sales 
Promotion, cara-cara penyaluran basil produksi dan penetapan 
harga penjualannya. TJsaha-usaha ini sangat penting bagi peru§& 
haan ini karena banyaknya persaingan-persaingaii pada devasa - 
ini baik dari perusahaan-perusahaan cat Dalam Negeri mupun 
cat yang berasal dari In̂ ort,

Kebutuhan akan cat di Indonesia pada masa sekar&ng ini 
nampak semakin meningkat dibandingkan dengan oasa-masa yang 
lu, berbubung dengan adanya kenaikan taraf hidup masyarakat ya 
itu dengan semakin meluasnya penggunaan cat didesa-deca s eba — 
gai pengganti dari kapur untuk me neat rumah-rumah mereka, 
Pengganti&n ini selain disebabkan karena mereka telah mengerti 
atau sadar mengenai keindahan dan kebersihan rumah mereka juga 
disebabkan oleh karena pemakaian cat dirasakan lebih ekonomis 
dibandingkan dengan pemakaian kapur,

Dengan raenpergunakan cat, mereka dapat memilih warm - 
warm yang sesuai dengan selera mereka, Penakaian cat lebih 
bersih dan ekonomis karena cat tidak akan terlepas dari permu-

B A B  I V
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kaan fnng dicat seperti hal nya dengan kapur setelah beberapa bjl 
kemudian , tetapi akan melekat sampai beberapa tahun lama - 

nya, Disapping itu cat juga berfungsi untuk melindungi permuka- 
an yng dicat karena cat meng&ndung bahan yang dapat meiabentuk 
lapisan pada perreukaan yang dicat tersebut, lapisan mana kem^i 
an menjadi feering dan keras.

Selain itu dengan dibukanya dae rah-daerah baru yang dul̂ i 
nya merupakan sawah-sawah atau ladang untuk pembangunan rumah - 
ruaah murah baik di Surabaya maupun dikota-kota l&irmya (misal— 
nya didaerah Gayungan), adanya pelebaran jalan-jalan dibeberapa 
kota di Indonesia dan pemhangunan gedung-gedung sekolah dan se- 
bagainya juga menyeb&bkan ineningkatnya pemakaian cat pada akhir 
-akhir ini.

Tetapi meningkatnya kebutuhan ini tidak berarti bahwa pfi 
DBsaran dari cat tersebut tidak Bengal ami kesukaran sataa sekali 
Jugtru dengan meningkatnya kebutuhari ini menyebabkan bertumbuh- 
nya f< oTt i Rah n-pnni hna n cat baru yang keniudxan merupakan sa — 
ingan bagi peruoahaan-perusahaan cat yang lama. 
Perusahaan-perusahaan cat tersebut baik yang baru maupun yang - 
lama akan berusaha untuk mender oleh bagian dari pasaran yang §£ 
luas mmglan untuk barang-barang basil produksinya.

Faktor lain yang menyebabkan semakin konpleksnya pemasa£ 
an dari cat ini adalah bahwa pemasaran cat sangat dipengaruhi —

10$
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tilth peobeli dlmana penbelilah yang akan nenentukan cat nam -  

yang akan dipakainya. Mereka bam memilihnya setelah pertisfca- 
ngan yang masak, setelah harganya serta autunya diperbandipgkan 
dengan barang-barang dari raerk yang lain.

Kadang-kadang konsunen yang sudah pernah mespergunakan 
cat dengan merk tertentu dapat mengalihkan pilihannya kepada 
cat dari raerk yang lain karena terpengaruh oleh Sales Promotion 
dari cat tersebut atau terpengaruĥ . oleh tes&B~temamya yang 1s 
lah raenpergunakan cat dari raerk yang lain tersebut dengan meli- 
bat dari basil yang telah ada.

Soperti telah Idta kstahui bahwa uaur dari cat dapat mej} 
capai eaiapai beberapa tabun laoanya dan relatif harganya.
Haka dengan beralihnya pilihan konsumen tersebut pada cat de - 
ngan merk yang lain ini berarti bahwa perusahaan cat dari nerk 
yang pernah dipergunakan oleh konsumen ini akan kehHangan set& 
gian penjualannya untuk beberapa tabun lamanya bilanana konsu - 
men tersebut temyata tidak menyukai cat dari mark yang lain 
ini dan kemdian beralih lagi kemerk cat yang semula.
Atau Bungkin perusahaan ini akan kahiiaî an bagian penjualan 
tersebut untuk s«laraa~lamnya bilaaana ternyata bahwa konsumen 
tersebut telah cocok dengan cat dari nark yang lain M «

Hal-hal tersebut diatas juga dialami oleh pabrik Cat - 
Tunggal Djaja. Dalam inenghadapi persoalaxwpersoalan ini pabrik 
cat Tunggal Djaja selalu beruoaha untuk mespertahsmkean bnginn —
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nya dalam pasaran bahkan berusaha untuk memperluas pasaran dari 
barang-barang basil produksinya,

Dalam usaha-usaha untuk memperluas pasaran bagi barang - 
barang basil produksinya ini, pabrik cat Tunggal Djaja selalu :

1. Berusaha untuk meningkatkan mutu basil produksinya, 
Peningkatan mutu sangat diperlukan karena diantara 
konsumen pada umumnya terdapat prasangka bahwa barang-tg 
rang buatan Luar Negeri lebih balk dan ada anggapan umuo 
bahwa barang-barang buatan Dalam Hegeri lebih jelek. TJiv- 
tuk mengalihkan prasangka / anggapan tersebut memang me- 
rupakan suatu peker jaan yang amat sulit dan membutuhkan 
kesabaran.
Sampai saat Ini bagian produksi masih giat melakukan pe- 
nyelidik&n-penyelidikan dalam laboratorlum untuk menda - 
patkan mutu cat yang lebih tinggi dan disamping itu dî j 
lidiki pula kemungkinaiv-keimingkinan untuk memprodusir 
produk baru. Menurut penyelidikan-penyelidikan yang te
lah diadakan temyata bahwa mutu dari cat Tunggal Djaja 
setaraf dengan cat dari pabrik cat MATARAM.
Dan dari penyelidikanp-penyelidikan ini telah dihasilkan 
suatu produk baru yaitu cat tembok yang diberl mark Su - 
pfcr Paragon dan produk ini kini telah tersebar dal am pa
saran tetapi dalam daerah-daerah yang tertentu / terba -
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2, Mengadakan penelitian konsumen (consumer survey)*
Untuk mengetafcui aaagpA* dimana calon pembeli ber- 

sedia mempergunakan barang hasil produksinya mate peruqa 
haan ini mengadakan penelitian-penelitian terhadap konqi 
men*
Dalam hal ini perusahaan dapat menyelidikinya. dengan 
menghubungi dan menanyakan kepada penyalur-penyalurnya 
mengenai bagaimana sikap konsumen terhadap hasil-hasdX - 
produksinya terutama terhadap cat tembok yang masih mezy 
pakan produk baru bagi perusahaan ini* Penelitian konsu
men bertujuan pula untuk mengetahni ciri-ciri apa yang 
paling diingink&n pembeli terhadap cat atau hasil prodiQj 
si Xainnya.
Dengan dejnikian perusahaan dapat menekankan dalam ifclax>- 
nya keuntungan dan alasan-alasan kepuasan yang stungkin 
diharapkan langganan-langganan terhadap basil produksi - 
nya.

3. Mengadakan penyelidikan pasar untuk mengetahui besamya 
kekuatan permintaan pasar terhadap produknya dibanding - 
kan dengan perusahaan cat lainnya.
Pengetahuan mengenai kekuatan pasar ini sangat penting - 
bagi kebijaksanaan dalam penetapan harga penjualannya di 
mam dalam penetapan harga ini juga harus dipertiinbang - 
kan mengenai kemaspuan daripada konsumen*
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Penyelidikan pasar dindaknn juga untuk mengetahni ada- 
nya kemungklnan-keigungkinan untuk mengadakan perluasan 
daerah pasaran baru untuk hasil-hasil produknya*

Dengan adanya penyelidikan-penyelidikan dan penelitian-peneli 
tlan ini maka perusahaan dapat mengetahui bagaimana mutu dari 
hasil produknya, serta bagaimara. penerimaan konsumen terhadap 
produknya sehingga perusahaan dapat menentukan usaha-usaha 
yang diperlukan untuk memuaskan konsumen dan dapat pula diacfe 
kan perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan#
Hal ini adalah sangat penting bagi perusahaan ini karena pa
da akhimya konsumenlah yang akan menentukan pembelian cat 
ri merk tertentu.

Usaha lain yang penting dal arc raempertahankan serta mejj 
perluas bagiani penjualannya dalam pasaran pabrik cat Tunggal 
Djaja juga mengadakan Sales Promotion. Dalam hal ini Sales - 
Promotion me roe gang peranan yang sangat penting karena dengan 
melalui Sales Promotion nama-nama dari hasil produksi pabrik 
cat Tunggal Djaja dapat diken&l oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan Sales Promotion yang telah djlakukfrn 
oleh pabrik ini adalah :

1. Pemasan̂ an pajnplet-paiaolet atau pelakat-pelakat rekla-
m*

Pelakat-pelakat reklame dni ditempelkan pada dinding — 
dinding atau didepan toko-toko penjual bahan-bahan ba-»
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ngunan atau pada agen-*gen diseluruh Indonesia.
Pelakat-pelakat reklame dari pabrik cat Tunggal Djaja an
tara lain :

1. Pelakat roklamo untuk cat sintatis dengan gambar 1 
kaleng cat dengan merk Picotex yang berbunyi :
- tahan laioa
- melekat kuat

2. Pelakat reklaxoe untuk cat kasar dengan gambar 1 ka
leng cat dengan merk Bintang yang berbunyi s
- mengkilat .......
- lekas kering,

3. Pelakat reklame untuk thinner yang berbunyi :
- pakailah selalu ...... dengan gambar 1 kaleng
thinner A Spesial.

2. Kalender.
Pada akhir tiap-tiap tabun dibuat kalender untuk 

tahun berikutnya.
Kalender dibuat dengan gambar-gambar dan warna-warna 
yang inenarik serta dicanturakan jenis-jenis cat dan hasil 
produksi lainnya dari perusahaan ini.

3* Agenda
Agenda ini khusus diinport dari Hongkong djmana - 

pada agenda ini dicantumkan nama dan simbul dari Pabrik 
cat Tunggal Djaja.
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Biaya dari pembuatan kalender dan agenda ini dikeluarkan 
sekaligus pada saat kalender atau agenda ini dibuat atau 
diimport, tetapi manfaatnya dapat dirasakan selaioa peng— 
gunaan daripada kalender atau agenda tersebut.

U* Broguy,
Dalam hal ini perusahaan mengeluarkan daftar-daf- 

tar varna dan brosur—brosur yang berisi nama—nama 
jenis-jenis cat atau hasil produksi lainnya yang dihasij, 
kan deh perusahaan ini dan disertai pula dengan keguna- 
an dan cara-cara penggunaannya*
Brosur ini sangat diperlukan oleh para pengecer dalam 
menjajakan barang-barang tersebut. Bagi para konsumen — 
brosur ini sangat berguna dalam mom-ii ̂  cat yang diperljj 
kan yang harus sesuai dengan barang yang akan dicat.

5. Eerobarian hadiah-hadiah tahunan kepada t>envalur„
Hadiah-hadiah ini diberikan kepada penyalur-penyg 

lur yang berkedudukan didalam wilayah pulau Java yang tg 
lah lEembayar se jumlah tertontu dari pembeliannya rtel - 
waktu 1 tahun.
Penyalur—penyalur atau agen-agen yang berada pu —
lau Jawa tidak mendapat kesenpatan untuk menrpercleh hadjfc 
ah ini karena mereka telah mendapat ĥ k sebagai penjual 
■tunggal dari suatu merk tertentu Hal am suatu daerah.

Hadiah-hadian ini berupa mobil, sepeda motor, Te-
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levisi dan lain-lairmya*
Adapun ketentuan—ketentuan daripada. pemberian h&diah— 

hadiah yang akan diberikan pada akhir tahun 1974 adalah set® 
gai berikut ;
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Jumlah omzet
Rp. 1 juta - Bp. 2,5 juta 1 Tape Recorder/ Radio National
Rp. 2,5 » l •S

3 * juta 1 Tape Recorder Teac 280

Bp. 5 ti - %.10 juta 1 Sepeda motor Zuzuki 70 cc.
Rp.10 11 - Rp.20 juta 1 Scooter Vespa 150 cc Super
Rp*20 « - Rp.45 juta 1 Honda Pick - Up 360.
Bp-45 it -  Hp.75 juta 1 Datsun Pick-Up 1300.
Rp,75 11 -  Bp.90 juta 1 Toyota Corolla Sedan.

6. Membenkan hadiah-hadiah kepada para pembeli dari cat tembok 
Simper Paragon*
Hadiah-hadiah ini berupa uang-uang logam dari Bp. 25, - yang di 
itiasukkan kedalam kaleng cat tembok yang beratnya 1 kg dan 
uang logam dari Rp. 100, - untuk 5 kg cat tembok.

7* Usaha-usaha lain dari perusahaan ini rial »m bidang sales pro
motion adalah memasukkan iklan dalam buku kenang-kenang&n 
ri show—show y&ng disponsori deh perusahaan 1 

Usaba dalam bidang sales promotion ini ternyata memberikan ha— 
sil yang baik bagi perusahaan ini. Hal ini dapat diketahoi dari 
hasil-hasil penjualan yang makin meiiingkat dari tahun ke tahun , 
sedangka” daerah pemasarannya rrwirf-n ueluas pula.
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Pembungkus / kaleng-kaleng dari cat juga merupakan salah- 
satu faktor yang akan raempengaruhi konsumen dalam memilih cat - 
yang diperlukannya, Kaleng yang dibuat dengan wama-warna yang 
bagua akan lebih menarik perhatian para pembeli, meskipun raung - 
kin mutu dari cat dalam kaleng tersebut sama atau lebih renda$ 
daripada cat dalam kaleng yang kurang menarik wamanya,
Dalam hal ini perusahaan mempergunakan kaleng-"kalong yang lang - 
sung dicetak (tidak mempergunakan kertas) sehingga kelihatan le
bih halus yang mungkin hal ini akan menimbulkan kesan pada para 
konsumen bahwa cat tersebut manpunyai mutu yang halus sehalus sjg 
perti apa yang nampak pada kaleng tersebut.

Menurut jenis cat yang dihasilkan oleh perusahaan ini da- 
pat digolongkan dalam 2 jenis yaitu J

1. Cat k&sar
2. Cat sintetis / cat halus.

Disa^ing diprodusir cat diprodusir pula plamuur, thinner dan a£ 
duner. Dari jenis hasil produksi ini yang merupakan produksi u1a 
ma dan menpunyai hasil penjualan yang terbosar adalah cat kasar 
dimana para pemakai daripada produk-produk tersebut pada umumnya 
terdiri dari golongan konsumen menengah dan golongan konsumen - 
yang berpendapatan rendah*

Keterangan daripada jenis hasil produksi pada pabrik cat 
Tunggal Djaja dapat dilihat pada daftar sebagai berikut s
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S e p l d a
B i n t a n g
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tt
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tt 

tt

Kembang / padi 
« 
n

Tunggal Djaja

Jenis 
Cat lak aintetds 
Loodmenie 
PI amir

Dê sul

Cat lak sintetis 
Loodmeni*
Cat lak brons emas
Plami.r
Cat kasar
Cat kasar
Pl&mir
Cat papan tulis 
Loodmenie

Cat kasar 
Copal vemis

Minyak cat 
Afduner

Plamir 
Cat kasar 
Loodmenie 
Thinner A Special

Kayu, aluminium
Kayu, besi
Penutup pori2 
kayu.
Penutup lubang 
pada kayu.
Kayu, aluminium
Kayu, besi
Kayu, logam
Kayu
Kayu
Kayu
Kayu
Kayu
Cat dasar kayu, 
besi*
Aluminium
Kayu, perabot 
rumah tangga,
Untuk cat kasar
Pengencer cat 
kasar
Kayu
Kayu
Kayu, besi
Sebagai campur- 
an untuk Duco - 
dan cat sintetis
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Tunggal Djaja Thinner A Sebagai pengeneer cat sinia

tie. Tetapi tak dapat untuk 
Duco*

M Thinner B Cat lak sintetis.
Afdtmer Pengencer cat kasar.

Super Paragon Cat tembok Untuk dlnding.

Uai nupim perusahaan ini merupakan perusahaan musiman, te 
tap! barang-barang diprodusir dalam kapasitas yang tetap setiap 
bulan, Pada waktu musim-musim sepi diadakan ready stock untuk 
memenuhi perraintaan pada musim ramai.

Hasil-hasil produksi tersebut dijual dan diperdagangkan 
haiqpir diseluruh Indonesia*
Daerah-daerah peraasarannya meliputi daerah-daerah sebagai beri-

a« P. Java meliputi Java Timur, Java Teiagah, Java Barat dan

Untuk menyalurkan hasil—basil produksinya kedaerah.—dae— 
rah pasaran tersebut, perusahaan mempergunakan saluran-saluran

Madura,
b* Luar P* Java meliputi :

P, Bali * Denpasar, Singaraja
P* Sumatera : Palembang, Medan
P. Kalimantan s Banjarmasin, Balitpapan, Samarinda
P, Sulawesi : Makasar, Kendari, Menado.
Kep, Maluku * Ambon, Halmahera*
Irian Barat s Manukwari, Jayapura, Merauke.
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penjualan sebagai penyebar dari barang-barangnya. Saluran peniu 
alan yang dipergunakan untuk tiap-tlap daerah tidak sama, ada 
yang menpergunakan agen, grosir atau pedagang eceran.

Dalam pendlihan saluran penjualan yang akan dipergunakan 
perusahaan menpertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1 • Keadaan tempat atau daerah
Bila daerah tersebut merupakan kota kecil atau desa, di— 
mana jumlah pembeli relatip kecil, maka perusahaan ramp - 
pergunakan pedagang eceran. Tetapi bila daerah tersebut 
meliputi wilayah yang sangat luas perusahaan cenderung 
untuk menpergunakan agen atau grosir*

2. Biaya.
Faktor biaya merupakan faktor yang terpenting am peroj, 
lihan saluran penjualan ini*
Seperti telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa daerah pjg 
masaran dari perusahaan ini dibagi dqlam 2 daerah, yaitu
- Pulau Jawa dan Madura
- Luar Pulau Java
Bagi daerah—daerah dipulau Jawa dan Madura biaya pengang 
kutan dari pabrik saropai ketenpat pembeli ditanggung - 
oleh perusahaan ini, Jadi bagi daerah-daerah yang jauh 
letaknya dari pabrik perusahaan lebih condong untuk mem- 
pergunakan grosir daripada pedagang eceran dan selanjut- 
nya grosir akan menyalurkannya kepedagang eceran didae -
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rah tersebut. Penggunaan cara ini lebih murah bila dibajj 
fjjngVfln dengan bilamana perusahaan menjual langsung kepjg 
dagang-pedagang eceran yang letaknya tersebar di daerah — 
tersebut.

Bagi daerah—daerah diluar pulau Jawa perusahaan 
hanya menanggung biaya pengangkutan dari pabrik saiDpai 
kepelabuhan di Surabaya sedangkan biaya pengangkutan da
ri Veem-veem sampai keteupat pembeli dipikul oleh pembe— 
li yang bersangkutan. Untuk daerah—daerah ini perusahaan 
menpergunakan agen, ditnana kepada agen ini perusahaan - 
memberikan hak sebagai penjual tunggal dari sal ah sa'toi 
jenis produksinya di suatu daerah pasaran tertentu, Jadi 

am suatu daerah mungkin terdapat lebih dari 1 agen 
yang masing-masing menjual barang-barang hasil produksi 
perusahaan ini yang berbeda-beda jenis atau mereknya. P& 
ra agen ini akan roemilih sendiri grosir atau pedagang - 
eceran mam yang akan dipergunakan untuk menyalurkan perj 
jualannya lebih lanjut* Kepada para agen yang menyalur - 
Van cat halus ( Picdlux / Picotex ) diberikan potongan - 
harga sebesar 5%,
Selain biaya pengangkutan perusahaan mempertimbangkan 
ga biaya-biaya penjualan lainnya mi sal nya biaya untuk sa 
lesmen dan sebagainya.

3. Jumlah pembellan.
Pembellan langsung kepabrik dapat dilakukan apabila jum-
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lah pembeliannya meliputi jumlah yang besar*
Misalnya pembelian yang ̂ 41 «imkan oleh Instansi—instansi Pe— 
merintah atau proyek-proyek pembangunan,

Adapun cara-cara penyaluran yang dipergunakan oleh Pabrik Cat 
Tunggal Djaja flftiam menyebarkan hasil-hasil produksinya dipasa£ 
an dapat digambarkan sebagai berikat :
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Dalam rangka untuk memperluas penyebaran barang-barang hasil 
produksinya perusahaan berusaha pula untuk memperluas pasaran 
hasil-hasil produksinya kedaerah-daerah pasaran yang baru. Di- 
sini perusahaan menyelidiki penyalur-penyalur mana yang akan 
dipilihnya untuk menyalurkan barang—barangnya, Penylidikan — 
terutama ditujukan untuk mengetahui ke jujuran dan bonafiditas 
daripada penyalur-penyalur didaerah tersebut, karena hal ini
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akan menpengaruhi kelancaran dalam pembayaran dari barang-barang 
yang telah diterimanya, dimana untuk ini mereka roenjperoleh kredit 
selama 1 bulan*

Selain itu setiap 3 bulan sekali perusahaan nwngirimkan $a 
lesman untuk meninjau dan mencari order pada agen-agen, grosir p.S 
da gang eceran didaerah-daerah pasaran tersebut,
Di saving untuk mencari order salesman dislni bertugas pula untuk

1. Mengecek kegiaten-kegiatan daripada para penyalur dalam p£ 
nyebaran barang-barang*

2. Mengusahakan agar pada setiap penyalur tersedia persediaan 
-persediaan yang cukup besar dari berbagai-bagai barang 
yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga bahwa pedagang 
ini selalu berusaha untuk roenjual barang-barangnya.

3* Berusaha supaya barang-barangnya dan tindakan-tindakan khii 
sus yang telah diambil untuk memperlancar penjualan dapat 
dilihat oleh pembeli.

U* Mespertahankan hubungan yang baik dengan para ̂ angganan*
5, Menagih hasil penjualan yang dip in jam / ditunggak oleh pe- 

dagang.
6, Mengunpulkan keterangan-keter&ngan paaar yang berguna bagi 

perusahaan untuk menetapkan kebijaksanaan penjualannya*
Sebagai kompensasi daripada jasa yang diberikan salesman perusaha 
an memberikan gaji tetap setiap bulan sedangkan pada setiap akhir 
tahun perusahaan memberikan bonus tahunan*
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Adakalanya para agon, grosir dan pedagang eceran mengada
kan pesanan langsung ke pabrik, bilamana persediaan mereka ting- 
gal sedikit / habis, sedangkan salesman belua datang ketespat && 
rek&« Basaraya permintaan / pesanan untuk nasing-oasing cap tm- 
tuk tiap-tiap daerah. tidak sama, tergantung dari keadaan, besar 
kecilnya dan taraf kehidupan masyarakat didaerah itu sdsalnya di 
kota-kota besar dimana taraf kehidupan adalah tinggi permintaan 
akan cat sintetis lebih banyak dibandingkan dengan permintaan - 
akan cat kasar*

Disanping itu jumlah permintaan ini juga tergantung pada 
saat mengadakan pesanan tersebut* Karena cat ini dipengaruhi 
aLeh raisim dimna pada susis kemarau cat lebih capat kering, na- 
ka pada saat-saat atau menjelang musim kemarau jumlah permintaan 
ini akan meningkat*

Pesanan-pesanan tersetut dikirim keteHpat-tempat pembeli 
secara berangsur-angsur dengan mempergunakan kendaraan̂ kendnraan 
sebagai berikut :

1, Untuk pengiriman keteapat-tempat pembeli yang berada di- 
kota Surabaya atau sekitamya dipergunakan ksndaraan nd- 
lik perusahaan sendiri*

2* Untuk pengiriman kekota-kota dipulau Java dipergunakan 
truck-truck dari perusahaan expedisi*'

3, Untuk pengiriman keluar Pulau Java dipergunakan kapal-J® 
pal laut atau perahu layar*
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Biaya-biaya pengangkutan ini dip©rhitungkan kedalara harga pokok 
bcrdasarkan atas rata—rata dari biaya pengangkutan untuk jarak 
yang terjauh dan biaya pengangkutan untuk jarak yang terdekat. 
Bahan-bahan pembarrtu dan bahan-bahan baku yang HjppVa-i dsp am _ 
produksi diperhitungkan berdasarkan harga standard yang ditenty 
kan untuk jangka vaktu tertentu* Harga standard ini baru diu- 
bah / dzganti bila terdapat perubahan harga yang sangat raenyo — 
lok* Perbedaan harga yang terjadi diantara harga standard dan 
harga yang sebenamya dimasukkan ke dalam ,,Solisih Harga11 yang — 
pada akhir tahun diperhitungkan sebagai Eugi / Laba dari perusa 
haan*

Dalajn xaen*tapkan harga penjualan bagi hasil-hasil prodqfc 
sinya, pertama-tama Pabrik Gat Tunggal Djaja aendasarkan pada 
kalkulasi harga pokoknya. Seperti telah kita ketahui bahwa cat 
dan hasil-hasil produksi lainnya dari perusahaan dijual da- 
lam kaleng-kaleng yang terdiri dari berbagai ukuran dan be rat , 
sehingga harganya per unit akan benoacam-macam tergantung 
ukuran pembungkuanya• Kaleng-kaleng yang dipergunakan berukuran 
50 gr, 100 gr, 500 gr, 1 kg dan 5 kg* Jadi dql am penetapan har— 
ga-harga ini perusahaan menporhitungkan hubungan antara harga 
dan kwantitasnya.

Pada perusahaan ini harga ditetapkan sama untuk semua — 
agen, grosir dan pedagang eceran, sedangkan bagi agon a-Hngr pjj 
lau Java yang menjual cat halus Picolux / Picotex diberikan po-
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tongan sebesar 5% dari harga untuk pedagang eceran ini* Para 
agen ird akan roenjualnya lebih lanjut kepada grosir atau peda
gang eceran dengan harga yang ditetapkannya sendiri, begitu pjj 
la harga penjualan dari pedagang eceran kepada konsumen tera - 
khir ditentukan oleh pedagang eceran tersebut*

Selain didasarkan pada kalkulasi harga pokoknya, dalam 
penetapan harga perusahaan juga inemperhituzigkan faktor -faktor 
lainnya, yaitu daya beli masyarakat dan harga dari perusahaan 
saingannya, dalam bal ini adalah Pabrik Cat Mataram.

Dalam usaha untuk meroperluas pemasarannya, perusahaan - 
ini menjal arikan policy / kebijaksanaan penetapan harga penjual 
an dibawah harga saingannya. Untuk oengetabui harga yang dit£ 
tap kan oleh saingannya, bagian penjualan mengadakan peninjauan 
kepasaran untuk mengumpulkan harga-harga yang berlaku dipasar
an* Akan tetapi perluasan penjualan ini tidak/bukan hanya disjj 
babkan oleh harga penjualan yang lebih rendah saja. Pada umum- 
nya suatu perluasan penjualan hanya dapat dicapai bilamana t©x 
dapat kombinasi yang baik diantara harga dan niutu barang yang 
dihasilkan* Seorang konsumen Asi mememihi kebutuhannya akan 
rooncari dan membeli barang-barang yang diperlukan dalam hal 
ini cat yang harganya murah dan mutunya baik*

Oleh karena itu seperti telah dikatakan terlebih dahulu 
Pabrik Cat Tunggal Djaja selalu berusaha untuk meningkatkan e&j 
tu dari barang-barangnya, karena apabila konsumen telah mem -
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ruh kepercayaan terhadap jautu dari cat tertentu maka selanjtii 
nya mereka akan tetap mempergunakan cat tersebut, bahkan merg 
ka dapat meiqpengaruhi konsumen-konsuaen laimya agar mereka - 
juga menggunakan cat yang telah mereka pakai*

Penetapan harga yang lebih rendah ini bukan hanya mem- 
bantu perusahaan dalam menciptakan pasar, tetapi juga melin - 
dungi posisinya dipasar* Dengan tersebar luasnya penjualan , 
memperoleh pembeli-pembeli baru serta memiliki lebih banyak 
saluran-saluran penjualan dan sebagainya, perusahaan dapat 
memperoleh keunggulan atas perusahaan saingannya* Harga penju 
alannya yang rendah mungkin menakutkan perusahaan lain yang 

mau mencoba-coba menyainginya*
Dalam penetapan harga yang lebih rendah ini perusaha

an selalu berusaha untuk :
1. Menekan biaya-biaya prodnksinya serendah mungkin*
2* Memprodusir secara effisien dalam jumlah yang seb»nyak 

mungkin.
Biaya-biaya industri biasanya terdiri dari 3 kategori •

- Biaya-biaya produksi yang terdiri dari biaya-biaya vqj 
tuk baban baku, b&han pemb&ntu dan upah pekerja yang 
merupakan biaya variable*

- Biaya administrasi tunum yang biasanya disebut overheads 
yaitu gaji pegawai, gaji direktur dan sebagainya*

- Biaya-biaya pemasaran yang pada umumnya terdiri dari g£ 
ji dan komisi salesman, ongkos pengangkutan, sales pro-
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motion dan potongan-potongan#
Jadi pinpinan perusahaan baru dapat menetapkan harga barang - 
nya setelah dia menp«rtijBbaiigkan semua biaya produksi, over 
heads dan bi&ya-biaya pemasarannya,

Untuk ztenekan biaya produksinya, Pabrik Cat Tunggal - 
Djaja selalu melakukan peiabelian bahaiwbahan yang diperlukan 
produksinya dalam juirflah yang besar sehingga perusahaan 
pat keseapatan urvtaik me&peroleh potongan-potongan harga* Sel& 
in itu Perusahaan berusaha pula untuk meabeli bahan-bahan da— 
ri penyalur-penyalur yang terdekat dengan perusahaan* Dengan 
penbelian-pefflbelian dAi«m jumlah yang besar don dari penyalur 
-penyalur yang terdekat ini perusahaan dapat menghemat biaya 
-biaya produksinya, yang akan mespengaruhi dal an perhitungan 
harga pokoknya.

Selain itu diusahakan pula untuk menprodusir t*m jufi 
lah yang besar ditujukan untuk menperoleh penurunan bi
aya rata-rata per unit* Hal ini disebabkan karena bila output 
naik, keseluruhan biaya tetap tidak beruhah mai 
pada unit yang lebih banyak*

Dalam proses produksi ini perlu pula rH rHTv̂ T»Vfln a<ja 
nya pemborosan-pemborosan dan kesungld.nan-kemungkinan kekeli— 
ruan / kegagalen dalam proses produksi* Proses produksi dari 
cat dan hasil-hasil produksi lainnya dari perusahaan
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pakan proses kin&awi dimana bahan-bahan yang telah dimasukkan 
kedalam proses produksi tak dapat diubah lagi kebentuknya, yang 
semula, sehingga adanya kekeliruan akan menyebabkan korugian - 
yang sangat besar bagi perusahaan ini* Jadi penghemataiv-penghfl 
mn-h«n ini mint? aV diperlukan untaik mendapatkan kalkulasi harga 
pokok yang serendah mungkin, sehingga harga jualnya dapat di- 
tetapkan pula serendah mungkin.

Dalam penetapan harga penjualannya ini, Pabrik Cat Tung 
gal Djaja juga mecperhatikan daya beli dari masyarakat dalam 
wilayah-wilayah penjualannya. Dalam beberapa wilayah penjual
annya seringkali terdapat konsumen yang daya belinya rendah . 
Maka untuk dapat menjual barang-barangnya ke wilayah-wilayah 
tersebut, perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah dari - 
harga yang biasanya berlaku tetapi kwantitas dari cat tersebut 
dikurangi.
Misalnya kaleng untuk 1 kg cat diisi dengan hanya 9 ons dan - 
harga dari 9 ons cat ini ditetapkan lebih rendah daripada har
ga dari 1 kg cat. Cat dengan kwantitas yang lebih sedikit ini 
diberi cap / merk yang sama dengan cat yang berkantitas lebih 
banyak hanya warnanya saja yang berbeda untuk mesibedakan kedua 
macam cat tersebut. Dengan cara ini maka perusahaan dapat men̂  
jual hasil-hasil produksinya pada wilayah-wilayah ini, sehing
ga daerah pasarannya msnjadi lebih luas,

Jadi dal am usaha untuk memperluas pemasarannya, perusa-
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haan ini menetapkan harga yang lebih rendah dari perusahaan sq 
ingannya dengan mempertimbaiigkan daya bell dari masyarakat 
fcarga pokoknya serta berusaha pula untuk maningkatkan mutunya.

* *
Usaha ini sangat penting bagi perusahaan ini, oleh karena be - 
sar kecilnya penjualan dapat meaapengaruhi laba perusahaan, ba& 
kan dapat mempengaruhi mati / hidupnya perusahaan ini.
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KES3KPULAH DAN SARAN-SARAN
B A B  V

Berdasarkan uraian-urai&n yang telah karoi bahas drOna 
bab-bab ri-iTmikfl, maka dalam bab ini kand berikan kesiû ulan da
ripada uraian-uraian tersebut serta akan kanri coba untuk mambja 
rikan sedikit saran-saran yang berhubungan dengan persoalan - 
persoalan yang harus dihadapi oleh Pabrik Cat Tunggal Djaja 
lam rangka perluasan pemasaran bagi barang-barang hasil prodqlf 
sinya.

a. Keadaan dan perkembangan perusahaan :
1. C. V. Tunggal Djaja raerupakan perusahaan industri cat 

yang masih muda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 
1963, jadi k-i ra nasih berumur 11 tahun,
Tetapi walaupun demikian dilihat dari se jarah perke»- 
bangamyra perusahaan ini makin lama makin besar dan 
maju, yaitu dengan diadakannya mekanisasi dan diprodn. 
siraya cat halus, kemudian kini perusahaan telah mesa- 
produsir pula cat tembok,

2, Perusahaan merupakan perusahaan musiman dengan — 
puncak penjualan pada misim kemrau. Walaupun demiki- 
an Kapasitas produksi dapat merata setiap bulan* Pada
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vaktu musia sepi diadakan ready stock untuk memenuhi 
permintaan pada musim-musim ramai.

3« Susunan organisasinya cukup baik, djmana disini ditejj 
tukan tugas dan tanggung-javab dari masing-masing ba- 
gian, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lan — 
car*

4* Jumlah buruh dalam pabrik adalah 200 orang yang terc|i 
ri dari penduduk yang tinggal disekitar perusahaan 
ini* Dengan demikian dapat membantu dalam mengurangi 
pengangguran didaerah tersebut.

5. Perusahaan ini berkedudukan dijalan A. Yani, Wonocdo 
Disini letak perusahaan cukup meraenuhi syarat teruta- 
sa dalam bidang pemasaren hasil produksi dan kebutuh- 
an bahan-bahan untuk produksi serta lengkapnya faai- 
litas-fasilitas transport.

Keadaan_pemsaran_d̂ n usaha-usaha perluasan oemasaraxmm
1. Dari apa yang telah kami bahas dimuka, dapat diketahui 

bahwa perluasan pemsaran pada perusahaan ini dilakn- 
Van secara horizontal yaitu dengan berusaha menperba- 
nyak jurnl ah konsumen / demand bagi barang-barsng ha ~ 
sil produksinya baik dalam pasaran-pasaran yang telah 
ada maupun dengan memperluas pemasaraimya ke daerah - 
daerah pasaran yang baru*
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2. - Pemasaran cat sangat dipengaruhi oleh pembeli, dimana pomba
li yang menentukan cat mana yang akan dipakainya.
Oleh karena itu disini diperlukan sifat yang aktif dari pe
rusahaan terhadap pasar. Perusahaan harus dengan aktif me - 
nyelidiki pasar, meyakinkan langganan bahwa hasil produksi 
perusahaan adalah is time wa, meningkatkan mutu maupun menga- 
tur distribusinya*

- Dari jenis hasil produksi yang dihasilkan perusahaan ini 
yang merupakan produk utama dan meiapunyai hasil penjualan - 
terbesar adalah cat kasar. Pemakai dari cat ini sebagian bg 
sar terdiri dari golongan konsumen menengah dan golongan - 
konsumen yang berpendapatan rendah*
Cat haslus dan cat tembok pada umumnya dipergunakan oleh go 
longan konsumen yang berpendapatan tinggi*

3. Sales promotion yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaju - 
kan penjualan adalah masih kurang dan terbatas, terutama bag! 
cat tembok yang masih merupakan produk baru bagi perusahaan 
ini, Tetapi walaupun demikian usaha ini telah roonunjukkan ha— 
sil-hasil yang nyata yaitu dengan adanya kenaikan dalam penju 
alan dan semakin meluasnya pemasaran daripada hasil-hasil - 
produksinya tiap-tiap tnhnn,
Jadi penambahan biaya untuk menambah kegiatan sales promotion 
sudah pasti akan meningkatkan penjualan le-
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bih lanjut.
4* Penggunaan hadiah berupa uang logam untuk mendorong 

penjualan cat tembok sebenarnya kurang tepat oleh 
rena :
1. Pada umumnya cat terobok dipergunakan oleh golox)s 

an konsumen yang berpendapatan tinggi karena har
ga cat tembok relatif mahal sehingga rangsangan 
berupa uang ini tidak begitu berarti bagi mereka.

2. Hadiah biasanya tidak diterima oleh konsumen yang 
memakai cat tembok tersebut, tetapi diterima oleh 
tukang cat.

3. Kadasg-kadang hadiah tidak terlihat karena mengej} 
dap pada dasar kaleng.

5. Untuk iaenyalurkan barang-b&rang hasil produksinya 4a 
pat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut i 
1* Produsen langsung menjual kepada konsumen tera - 

khir, dalam hal ini proyek-proyek pembangunan.
2. Produsen menyalurkan melalui pedagang eceran ke - 

konsumen.
3. Produsen menyalurkan melalui grosir kemudian gro

sir ini akan menyalurkan lebih lanjut kepada pedfi 
gang eceran,

4. Produsen menyalurkan melalui agen kemudian agen - 
akan menyalurkan kepada grosir atau pedagang ecej*
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an*
6. Cara-cara penyaluran yang dipergunakan tidak sama ujj 

tuk tiap-tiap daerah, tergantung dari keadaan, jarak 
dan juaLah pembellan didaorah tersebut. Agen yang nffl 
rupakan penyalur tunggal untuk sslah aatu merk dari 
hasil produksi perusahaan ini hanya dipergunakan di 
daerah-daerah pasaran diluar pulau Jawa*

7. Berdasarkan pada penggolongan daripada barang-barang 
konsumsi, cat termasuk dalam golongan shopping goods 
yaitu barang—barang yang setiap waktu. harus dipertigi 
jukkan karena saling bersaing dan pada umumnya di ju
al melalui saluran penjualan tertentu atau penjual 
eceran khusus, oleh karena *

1* Harganya relatif mahal
2. Frekwensi pembellan adalah kecil
3. Memerlukan penge tahuan khusus untuk menjualnya
4. Barang-barang saling bersaing diantara merek 

yang satu dengan yang lainnya sehingga sering 
terjadi deferensiasi produk, Biasanya pembeli 
baru mendlihnya setelah mengadakan pertimbang- 
an yang masak, dan setelah harga dan mutunya — 
dibandingkan dengan barang-barang yang lain,

Hasil produksi dari Pabrik Cat Tunggal Djaja disa - 
lurkan melalui saluran penjualan yang terbatas yang
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khusus menjual cat atau bahan-bahan bangunan* Oleh karera 
itu untuk mendorong penjualannya perusahaan memberikan ha- 
diah-hadiah tahunan bagi mereka dan setiap 3 bulan sekali 
salesman akan raengecek kegiatan-kegiatan mereka disaeping 
untuk mencari order.

8. Para penyalur dapat berhubungan langsung dengan pabrik un
tuk memberikan order bilamana persediaan mereka tinggal sfi 
dikit atau habis sedangkan salesman belum da tang ke teinpat 
mereka*
Biaya pengiriman ketempat penyalur ditanggung oleh perusa
haan kecuali untuk luar pulau Java perusahaan hanya menarjg 
gung sajnpai dipelabuban di Surabaya*

9. Dalam penetapan harga jualnya perusahaan mendasarkan pada:
1. Kalkulasi harga pokok
2. Harga dari perusahaan lain / saingarmya
3. Daya beli masyarakat.

Harga untuk tiap-tiap kaleng berbeda-beda tergantung dari 
kwalitas dan kwantitasnya.

10* Untuk memperbesar penjualannya, pada tiap-tiap hasil prod- 
duksi diberikan beberapa merek yang berbeda-beda dan harga 
dari tiap merek ditentukan sama atau kadang-kadang berbeda 
tetapi dalam jumlah yang kecil.

11, Perusahaan ini metetapkan harga yang sama bagi tiap penya
lur dan penyalur-penyalur ini akan menjualnya lebih lanjut
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dengan harga yang ditetapkannya sen d iri.

12, Perusahaan hanya memberikan potongan harga sebesar 5$ kepa

da para agen yang berada d iluar pulau Jawa yang menjual cat 

halus P icotex /  P icolux.

13* Kebijaksanaan harga yang dijalankan pada perusahaan in i acfe 

lah penetapan harga dibawah harga saingannya. Disanping itu  

d iik a ti pula dengan usaha untuk meningkatkan nrutu dari ba -  

rang-barang h a s il produksinya.

Hal in i dilakukan dengan maksud menarik konsumen karena de

ngan mutu yang baik dan harga yang le b ih  murah irn. alcan men 

dorong konsumen untuk mencobanya dan bilamana ternyata mutij 

nya baik mereka akan mempergunakan ca t tersebut untuk me me— 

nuhi kebutuhan mereka selanjutnya bahkan mereka dapat merrtpQ 

ngaruhi konsumen lainnya untuk mempergunakan ca t yang te  -  

lah dipakainya*

14* Untuk dapat memasuki daerah-daerah yang daya belinya rendah 

perusahaan in i menentukan harga yang le b ih  rendah dari fcar— 

ga yang biasanya telah  ditentukan te ta p i kwantitas ca t da — 

lam kaleng dikurangi.

I I .  S a r  a n -  s a _ r& n  *•

Dalam bagian in i kami akan memberikan sed ik it saran-sa — 

ran yang mungkin berguna untuk menghadapi saingan-saingan dalam 

penjualan h a s il produksi dari Pabrik Cat Tunggal D jaja, sehing

ga perusahaan in i dapat raemperluas pemasarannya.
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Seperti telah kita ketahui bahwa dengan roeningkatnya ke- 
butuhan akan cat pada akhir-akhir ini menyebatkan bertumbuhnya 
perusahaan-perusahaan cat yang baru yang mengakibatkan bertaa - 
bah banyaknya saingan yang harus diha dap i oleh Pabrik Cat Tung
gal Djaja. Hal ini sangat meinpeng&ruhi usaha dari perusahaan 
ini dai affl memperluas pemasarannya,

Oleh karena itu untuk menghadapinya, perusahaan ini ha -
rus ;
1. Menetapkan kebijaksanaan terutama untuk konsumen yang berpejj 

dapatan tinggi agar mereka meŝ ergunakan cat sintetis / ha
lus atau cat tembok yang dihasilkan. perusahaan ini berhubung 
penjualan dari kedua jenis cat ini masih sangat kurang dibaj). 
dingkan dengan penjualan dari cat kasar. Ke bij aks&naan-kebi- 
jaksanaan yang diambil dapat berupa pemberian contoh-contoh 
dan peningkatan dalam sales promotion untuk meyakinkan mere- 
ka mengenai mutu cat dari perusahaan ini*

Selftin itu penyebaran barang-barang kepada penyalur - 
penyalur harus disesuaikan dengan kebiasaan para konsumen 
lam memdlih tenpat dimana mereka biasanya membeli cat yang 
diperlukannya* Pada umumnya tenpat-tenpat penjualan cat ber- 
pusat didaerah-daerah tertentu. Oleh karena itu jenis cat 
yang disalurkan melalui saluran-saluran penjualan disuatu d& 
erah harus disesuaikan dengan golongan konsumen yang ada di- 
daerah tersebut*
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Menambah. biaya untuk meningkatkan kegiatan Sales Promotion* 
Peningkatan kegiatan sales promotion ini sangat diper- 

lukan untuk meningkatkan penjualannya karena dengan sales pr£ 
motion ini perusahaan dapat s 
2* 1. Menarik langganan baru
2. 2. Memupuk selera konsumen terhadap hasil produksinya agar 

mereka tetap mempergunakan produk tersebut*
2, 3* Menperkenalkan produk baru yang dihasilkan kepada masja 

rakat.
Agar supaya biaya yQng dikeluarkan untuk sales promotion ini 
tidak terlalu besar, maka sales promotion yang diadakan dids£ 
rah-daerah penjualan harus berbeda-beda dan lebih ditekarikan 
pada daerah-daerah yang masih sedikit pemasarannya, sedangkan 
bagi daerah-daerah yang sudah ramai pemasarannya sales promo
tion yang diadakan hanya untuk mengingatkan konsumen saja 
agar mereka tetap mempergunakamya.

Sales promotion bagi cat tembok perlu ditingkatkan pu
la untuk memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat ka
rena cat tersebut masih merupakan produk baru bagi perusahaan 
ini dan pemasarannya belum meluas seperti halnya dengan hasil 
produksi lainnya* Jadi sel&in dengan memberikan hadiah-hadiah 
perlu pula diadakan reklame-reklaiDe melalui surat kabar, ra - 
dio dan poster-poster / pelakat reklame, yang ditexqpatkan pa
da tenpat-tempat yang strategis dan harus dengan kata-kata -
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yang singkat serta diberi warna—waraa yang menarik* Kata—kata 
yang dipergunakan harus disesuaikan dengan keadaan hidup dari 
konsumen poster—poster tersebut ditespatkan* Bagi dae—
rah-daerah yang penduduknya sebagian besar terdiri dari go - 
longan konsumen yang berpendapatan rendah, lebih menguntung — 
Van bila yang ditenpatkan disitu adalah poster untuk cat ka - 
sar daw dengan susunan kata-kata yang menunjukkan bahwa cat 
tersebut dapat tahan lama*

Surat kabar radio sebagai media advertising terayja 
ta belum dipergunakan disini* Sebenarnya media-media ini da - 
pat juga dipergunakan untuk memproi&osikan hasil produksi dan 
perusahaan ini*

3* Memperluas pasaran kedaerah-daerah pasaran yang baru*
Dilihat dari luasnya pasaran daripada hasil produksi - 

nya masih ada kemungkinan untuk memperluas pemasarannya teru- 
tama kedaerah-daerah diluar pulau Java*
n*|flTn hal ini Pabrik Cat Tunggal Djaja hendaknya memberikan - 
dorongan kepada para penyalumya* Dorongan ini dapat merupa — 
kan pemberian potongan harga kepada agon yang dapat menyebar- 
y»n hasil-hasil produksi perusahaan kedaerah-daerah yang le
bih luas. Disaiqsing itu perusahaan dapat pula memberikan ban- 
tuan untuk mengadakan sales promotion untuk rnemperkenalkan - 
cat serta menyediakan faailitas-fasilitas transport kedas 
rah-daerah disekitar penyalur tersebut*
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4. Menjaga agar suĵ ya hubungan dengan para penyalur tetap tg 
Ik, sehingga dapat memb&ntu perusahaan da1.am ponju- 
alan barang-barang]3ya dengan jalan :
4* 1* Memberikan tenpat yang menyolok bagi barang-barangnya 
4* 2. Memberikan keterangan-keterangan yang baik kepada kon 

sumen mengenai barang-barang dari perusahaan ini.
4, 3. Menetapkan harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga 

cepat ter jual.
5. Meningkatkan penjualan langsung kepada proyek-proyek besar.

Penjualan langsung kepada proyek-proyek besar ini - 
perlu ditingkatkan karena kepercayaan yang diperoleh dari 
proyek-proyek tersebut bilamara diketahui masyarakat akan 
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap mereka sehing 
ga mereka akan mencoba cat dari perusahaan ini.

6. Memberikan harga yang be rbe da antara grosir dan pedagang 
eceran, karena ada kalanya grosir akan menjualnya lebih la£ 
jut kepada pedagang eceran lainnya. Palflrn hal ini perusaha
an dapat memberikan potongan harga kepada grosir sehingga 
dengan adanya potongan harga ini mereka akan berusaha untuk 
menyalurkan barang-barang hasil produksi perusahaan ini se- 
banyak mungkin.
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