
B A B  X

g j » GMBARhH imOH KSfg&K&I PKIiCAGAliQiVK ALAT-ALAT IULIS.

KAUTOS DfiH aBKOLAti-

Kobttttibaa akan alat tulio, knntor dan ookolah * 
dlmoakan oloh ocgola laploan anoyarakat balk aonurut - 
tingkatan uaur. pondldlkan aaupun pondapatan, Untuk ko- 
glatan-koglatan poaorintah, pondldlkan, kantor. adalnl» 
trasl poaorintah. ruaah-tnngga-ruanh tangga dan bn nya k- 
koglatan-koglatan lain sangat aoabutuhknn adanya alat - 
alat tall*, kantor dan ookolah. Kumng dlsadarl omng * 
bahwa lobottornya aobagian, aooklpun kocil. dari pada ko
butuhan akan alat-alat tulio. knntor dan sokolah aorup& 
kan kobutuhan yang vital torutaaa aokall bagl aaayara - 
kat yang tolah aongonal pondldlkan. Î lsalxzya kortas
H.V.s. dan doorolag, poaoil, tlnta, ballpoint dan eoba- 
galaya* T&npa adanya barang-barang torsobut akan tlabuĵ  
lah kogoncan$an~kogoncnngan dalaa anaynraknt.

Klta 11 hat bahwa alat-alat tulls, kantor dan ookg. 
lah aoapuoyol anoka ragaa ooapai rlbuan aacaa. Taabnhan 
pula pada uauanya satu aacaa alat-alat tulle, kantor - 
dan sokolah tarda pat dalaa borbogal aork dan typo. Kl - 
oalknn vulpon klta dapatknn dalaa berbagal aork dan typo* 
Soporti vulpon Hero 330, vulpon Horo 329# vulpon Horo «-
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404, vulpon Horo 442, vulpon Bro konbnog, vulpon £ro pq, 
los, vulpon Youth 51a vulpon Youth 303; dan sobagainya. 
Bapat kita baynngkan sondirl bora pa banyak anoka aacaa- 
dan aork darl pada alat-alat tulln, kantor dan sokolah. 
Maka darl Itu Jarang sokali klta taaul adanya grosir a& 
upun toko pongocor alat-alat tall*, kantor dan sokolah, 
aosktpun aongkhususkan diri, yang usahanya dapat nonca- 
kup soaua sacoii aork dan typo alat-alat tulls, kantor* 
dnn sokolah dongan longkap.

Kosklpun alat-alat tulls, kantor dan sokolah mom~ 
punynl anoka aacaa saapal rlbuan aacaa dan acbagian,aoj| 
klpun kocll, dari pada alat-alat tolls, kantor dan soko
lah aorupakaa barang-barang kobutuhan vital, naaun dl * 
Indonesia sodlklt so kail tordapat pabrlk ataupun porusa 
haan yang acabuat atau aoaproduslr alat-alat tulls, k^g 
tor dan sokolah. Sobaglan bosar darl alat-alat tolls, * 
kantor dan sokolah aaslh haras di Iaport dari borbagal - 
ncgarn. Moskipun dl Indonesia tolah ada boborapa pabrlk 
atau porusahaan yas« aoabuat boborapa aacaa alat-alat - 
tulls, kantor dan sokolah, naaun hasll produkslnya sa - 
ngat kurang sokall dibandingkan dongan kobutuhan atau - 
pua hasll produkslnya hanyaloh untuk aolayaal porainta- 
an lokal dan aandapat porsaingon yang kuat darl barang- 
barang OX; iaport. Soporti aisnlnyn sudah tordapat bcbo~ 
rapa pabrlk lu>rtas sogorti pabrlk kortas Basuki ftuchaâ
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pabrik kortas Locos, pabrik kortas Goa daa lain-lain * 
nya yang antara lain aoaproduslr kortas H.V.S., oamm - 
bolus dapat aosonuhl solurub kobutuhan akan kortas -
H.V.S., sohlngga aasih porlu aonglsport dari Jopong, * 
yang sana kadang-kadang aalahan kortas 1UV.S.
buatan dalaa acgori. Doslkian pula slsalnya tordapat 
brik Isa calr dongan aork Povlnal, nasun hnsll produksi, 
nya sasih hanya untuk nolaynnl kobutuhan lokal dan pula 
saslh harus borsalag dongan Ion calr ox im p o r t lainnya. 
Koskipun sudah tordapat pabrik atau porusahaan yang ha
sil produkslnya sudah noncapai tingkat pasaran naslonal 
nasun saslh harus dapat songhadapl porsaingan bomt da* 
ri barang soisacas yang ox iaport; porsaingan sana toru- 
taaa torlotak pada sutunya daa aaalh isport alntiodnya - 
para konsuaon dlslni* Mi sal nya pabrik nlocos dan klip - 
kortas aork At©*, sosklpun sudah dapat aoaasukl dan aoj| 
puny a i kapasltas untuk dapat aclayani pasaran tingkat * 
naslonal, nasun bolus saapu acnguasai pasaran naslonal, 
karona autunya aasih dlbawah nlocos dan klip kortas ox- 
iaport ynng harganya lobih sahal.

Kn«i klra sudah pada waktunyalah sokarang ini po- 
aorintah songanjurkan para pongusoha swasta naslonal mi 
tuk soaulnl torjun dalaa bidang produksl alat-alat tu *
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11a, knntor dnn sokolah; torutasa bila poaorlntah dapat 
noabori bantuan balk borupa bantuan nodal aaupun dongan 
■oaborlkan protoksi dnn faBilltas-fasllltas lainnya. T£ 
rutaaa dongan adanya usaha poaorlntah untuk aoningkat - 
kan pondldikan dan sudah nosullhnya kohidupan okonoal - 
dldalaa nogorl aaka dongan sondlrlnya poralntoan akan - 
alat-alat tulis, kantor dan sokolah juga pastl akan ao- 
nlngkat.

Nooglngat bahwa alat-alat tulis, kantor dan soko
lah toroasuk dalna "manufactured consuaptlon goods* aa
ka dapatlah dlgolong-golongkan acnjadi s
a. Convonlonco goods: yalah barang-barang yang sotiap -

waktu harus torsodia dltoapat-toa 
pat ponjualan yang dlkohondakl o- 
loh para konsuaon. Mlsalkan : poij 
sll, karct pcnghapuo, isl ball - 
point, kortas kortas door
slag, buku tulis, paporclips dan* 
sobagalnya.

b. Shopping goods : yalah barang-barang yang sotiap -
waktu harus dIportunjukknn karona 
soling borsaing. Biasanya scorang 
poaboll barulah aoalliklnya aoto-
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Xoh portlsbcingan yang nasak dan - 
sotolah harganya sorta cutunya di 
porbanrtingkan dongan barang-baroig 
saingannya. Mlsalkan ; vulpon, - 
ballpount, karbon dan sobagainya*

c. Specialty goods s yaloh barang-barang yang Iitimovm
dan oonarik aohlngga pcnboll yang 
aaapu akan bordaya upaya «oncari~ 
nya dan borsodia ciclakukan pongog 
banan yang borat. Mlsalkan ; vul
pon dan bollpount mark Farkor, - 
Shcafror, Konfcblanc, mo Bin tlk,»£ 
sin hltung, filing cabinet, sosln 
foto-copy dan sobagainya. 

Disnnplng ponggplongan torsobut dlatac, alat-alat 
tulis, kantor dan sokolah dapat pula digoloog-golongkan 
sobagai borikut :
1 . Mcnurut tlngkat kobutuhan:

a* &lat-alat tulis, kantor dan sokolah kobutuhan pri 
acr:
aorupakan alat-alat tulis, kantor dan sokolah un~ 
tuk noaonuhi kobutuhan vital torutasa dalam aasyo, 
rakat yang tolah eongonal pondidikan. Mlsalkan s

Dr, Saroso Wirodihardjo s "Pokok-Pokok Ilnm fa ts NlAgs* halaaan 138#
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ponsil, kortas dan sobagalnya. 
b« Alat-alat tulisv knntor daa sokolah kobutuhaa so- 

kundor: aorupakan alat-alat tulis kantor dan sokg 
lah untuk eoaonuhi kobutuhan sokundor dari aasya- 
rakat.Klsalkan; vulpon, ballpoint 9 dan sobagalnya* 

c* Alat-alat tulis, kantor dan sokolah yang aosahs 
aorupakan alat-alat tulis, kantor dan sokolah - 
yang aorupakan barang-barang dosonstratlon goods* 
Kisalkan : vulpon dan ballpoint dari aork-aork - 
dan typo yang an hal soportl Parkor 71, Parkor 61, 
dan sobagalnya*

Il.Hemirut golongan konsuaon yang ooabutuhkannya; 
a* Alat-alat tails pada ununnya ;

Kisalkan ponsil, kortas K.V.S*, buku tails dan &£. 
bagnlnya.

b. Alat-alat tulis untuk kantor-kantor:
Kisalkan karbon, pita nosin tikv pita aosin hi tune 
stonsil shoot, nlecos, aosln stapler dan sobagai - 
nya*

c. Alat-alat tails untuk sokolah-sokolah s 
Kisalkan ; pa pan tulis, kapur tulis dan sobagai - 
nya*

di .pcrlongkapan dan aosln-aosin kantor:
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Miaalkan t aaain tlkv nooin hitung, aloari nraip 
m i n e  cabinet dan aobagainya*

III# Manurut kapaaitaa yang dapat dibarikan dan toraadia 
darl tlap aatuan barang ; 
a* Tang aatu kali pa leal hanla :

Miaalkan i Enrolop9 kortoo, niaeaa, dan oobagai- 
nya*

b. Tang toraodla dalaa kapaaitaa Jangka pondok ? 
Miaalkan 3 karbon, ponail. lal ballpoint, tlnta9 
I n  dan aobagainya.

c. Tang toraodla dalaa kapaaitaa jangka aadang : 
Miaalkan t pita aaain tlk9 pita aaain bitung dan 
aabagalnya#

d. Tang taraadla dalaa {kapaaitaa jangka panjang (t* 
ban laia) :
Miaalkan t aaain tik, aaain hitung, aaain ataplor, 
perforator, TUlpan, ballpoint den acba^inya* 

Porlu kaai taabahkan panggolongan-panggolongan to£ 
aabut diataa adalah aangat ralatif aakall aifatnya karana 
adanya keaajuan-kaaajuan dalaa kohldupan akonoal dan bi* 
dang tahnik maupun pondidikan aaka akan tarjadi ponggoao£ 
an-paoggoaeran antara gplongan-golongnn taraabut diataa. 
Maaklpun donikian dari panggolongan-ponggolongan taraobut 
diataa dapatlab diftlftpulkan bahwa tardapat borbagal tlngtet

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



20

kacepatan penjualan dari berbagai macan alat-alat tulis 
kantor dan aakolah. Hal aana msmpengaruhl besarnya par* 
sedlaan tlap-tlap macam alat-alat tulis, kantor dan se- 
kolah balk pada tingkat grosir maupun pongocor. Seaakln 
oapat panjualannya akan seaakln basarlah persediaan yarg 
harua dlbontuk don seballknya saaa kin palahan penjualaa 
nya akan seaakln sadlkltlah persediaan yang porlu dibej} 
tuk* Dan aabagal aklbatnya, yang sudah marupakan da111- 
umum dalam dunia pardagangan pada uouanya, adalah bahwa 
seaakln cepat ponjualan suatu macam barang akan seaakln 
tlplslah kountungan yang dlparolah dan seballknya pula- 
semakln pelahan penjualan suatu «acam barahg, dalam ba- 
t*s-batas tertontu, akan • oca kin besarlah kountungan - 
yang dlperoletu Hal ini borlaku balk pada tingkat impox 
tir, grosir nasional, grosir regional, grosir lokal aqg 
pun pengecer.

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa kobutuhan a~ 
kan alat-alat tulis,kantor dan aekolah antara bulan Ma- 
rot sampal Nopoabor adalah morata dan meneapal puncaknjm 
antara bulan Desoober sampal bulan Pebruarl.Hal ini tax 
utama dlsebabkan karona tahun polajaran baru mulal dari 
§skolah Baser sampal Oniversltas dlmulal pada bulan Ja* 
nuarl dan tahun buku dari pada adalnlstrasl knntor-kan- 
tor juga dlmulal pada bulan Januori* Haka dari itu balk
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psngaoar, groair national, g ro sir regional, g ro sir lokal 

aaupun Iaportir haruo aoabantuk paraadlaan yang basarnya 

tarpmtung d ari baaamya panaintaan. Blasanya toko~toko» 

pangoeor, supaya pada pannulaan Januari sudah harus cu

kup bosar dun longkap psraadlaannya, mulal partangahan *
►

Daaaabar sudah aulai aoabsli dari para grosir; tsrkocu - 
ali toko-toko pangacar yang diluar pulau Jawa, dloana j& 
ngiriaan barang-barangnya aaaakan waktu agak laaa, sudah 
aulai aaabali dari para grtoir aulai partangahan bulaii * 
tfopaabar. Akibat aslanjutnya bagi para grosir ialah boh* 
wa para grosir, tsrutaaa yang aoapunyai banyak langgaxsan 
langganan toko pongocsr diluar pulau Jawa, sudah harus - 
aombantuk parssdiaan aulai pon&ulaan bulan Nopoabar atau 
sstidak-tldnkoya paraulaan Dascabar. Juga para produssn- 
alat-olat tulis, kantor dan sakolah yang aalayani pasaran 
lokal sudah harus asningkatkan produksloya aulai bulan * 
tbpaabor atau psmilaan Dasoabar.Bagi para iaportir al̂ l- 
alat tulis, kantor dan sokolah juga harus aoaporhltung - 
kan kagiatan-kogiatan iaport nya agar ba ra ng-ba rangnya * 
sudah harus tlba dnn slap dilaaparkan kopasaran antara* 
bulan Oktober saapai Daocabor. Dan aaauai dongan hukua* 
psraintaan dan ponawaran, blasanya pada bulan-bulan Da- 
ssabor dan Januari hnrga-harga darlpada alat-al*t tulis
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kantor dan sokolah aongalnai konalkkan.
Pada unuanyn alat-alat tolls, kantor dan sokolah 

soapunyai ^channels of distribution* torsondlrl khusus 
untuk alat-alat tulis, kantor dnn sokolah, balk pada - 
tingkat laportir, grosir aaupun pongpcor* %aun dalaa- 
tahun-tahun torakhir ini tordapat kouyataan bahwa sob&- 
glan kocil, bahkan aakin loan aakin banyak, aacaa dari 
pada alnt-alat tulis, kantor dan sokolah yang torcakup 
dalaa saluran distribusl barang-barang kolontong (kra- 
aorljon).
Ada pun sobab-sobabnyu dapat kaai kotsukokan sobagai bo* 
rlkut :
a. Sobaglan dari alat-alat tulis, kantor dan sokolah - 

aorupakan barang-barang kobutuhan soharl-harl, yang 
habls torpakal dalaa satu kali ponggunaan dan atau- 
torsodla dalaa kapasltas Jangka poadok por kosatuan 
barang; sohingga dapat dlgolongknn dalaa convonicnco 
gpods, yang sotiap waktu harus torsodla ditoapat~tc& 
pat ponjualan yang dlkohoudakl dan audah torcapal £ 
loh para konsuaon, Kisalkans karot pcoghapus, isl - 
ballpoint, ponsil, tlnta vulpon, buku tolls dan so- 
bagainya.

b« Sobaglan bosar dari pada barang-barang kolontong «c-
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rupakan barang-barang kobutuhan aaharl-hari pul*. *■ 
Miaalkan s aabun cuci, aabun until, tapaX goaok gi~ 
gl dan aabagainya#

c. Ha kin banyaknya toko-toko pangacar tarutaa* yang «£ 
ngarahkan aktlYltasnya kaarah paraXlaliaaai; dalaa- 
artl Scata lain toko-toko sane*oar daalkian aanjual- 
barang-barang kabutuhan aahari-hari tldak pardull - 
apakah targolong alat-alat tulia, kantor dan aakolah, 
■akanan dan alnuaan, ataukah kalontong* Saparti s *  

rokok, korak apt, rotl, paraan, aabun cual, aabun - 
mandl, tapal gomok glgl, panall, ballpoint, lal baJJ. 
point, tlnta rulpon, buku tulla, kartaa, karat *ai£ 
hapua dan aabagainya. Kanun blla dlnllal aaka toko- 
toko panga ear danlkian labih banyak oanjual barang- 
barang kalontong dibandlngkan dangan golongan-goloig 
an barang lain*

Sobagai aklbat darl aabab-sabab diataa, biaanya 
toko-toko pangacar yang aalaka^nakan parallaliaaai - 
MnbaXl barang tarutana darl groalr-groair barang ka - 
lontong. Untuk aanudahkan pakarjaan toko-toko pangaear 
danlkian oanbali pula babarapa aacaa alat-alat tulla , 
kantor dan aakolah dan karana para groair barang-ba - 
rang kalontong aanggup aanjualnya dangan harga aana bgi 
kan labih *urah dibandlngkan dangan groair alat-alat tj|
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kantor dan sskolah, naka taraadotlah babarapa aa - 
cat alat-alat tulia $ kantor dan sskolah kadalan saluran 
diatrlbusi barang- barang kslontong* Namun gajala daai- 
kian tarutaaa hanya diraaakan pada tingkat grosir lokal 
dan oakin barkurang pada tingkat groair regional, gro - 
sir nasional atau iaportir*

Sebagaioana telah psrnah kaai keaukakan pada pa£ 
aulaan paragrap ini bahwa tsrdapat banyak aoeka ragaa - 
alat-alat tulia, kantor dan sekolah; dsaikian pula hah- 
wa aabagian basar dari pada alat-alat tulis, kantor dan 
aekolah aaaih harus diiaport* Hal nana aenyebabkan Jg 
rangnya kita taaui balk iaportir aaupun grosir tingkat- 
national* regional, lokal dan toko pengeeer khusus alaj, 
alat tulis, kantor dan aekolah, yang sanggup aancakup - 
saaua aacaa, nark dan typa alat-alat tulis f kantor dan- 
sakolah dangan Isngkap# long winjadi aabab ufcaaa daripg. 
da katidak aungkinan tarsabut yalah baaaraya aodal yang 
diperlukan, besarnya gudang taapot panyinpanan dan ba - 
samya rasiko yang haras ditenggnng*
Biasanya kita dapatl apasialisasi yang labih aenpit da
ri pada iaportir dan grisir tingkat nasional alat-alat- 
tulia, kantor dan sakolah yaitu z
a* Spasialiaasi asnganal asal dari pada barang yang di-
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pordagangknju
Koskif̂ in tcrdapat pongkhususna lid. nasua Jug» tidak 
torda pot iaportir dan grosir tlngkat oaslonol yang- 
dapat aoncakup soaua ancaa, aark dan typo dari pnda 
alat-alat tulis, kantor dan sokolah ynag boraoal d& 
ri satu nogpra. Sawan sposlallsasl soaacna Ini ja - 
mag dljospal.
Risalnya s sposlallsasl alot-alat tolls, kantor dan 
sokolah ox Jopang, ox K.IUC* dan aebajpinya. 

b. Sposlallsasl aoogaaai Bacas dari barang yang dlpor- 
dagangkan. Sposlallsasl Ini torutaaa kita Juapai 
da aacaa alat-alat tulis, kantor dan sokolah yang ~ 
aoabutuhkan poraodolon dan atau toapat pcnylapanan- 
yang bosar.
Kisal kaa : khufius bordngaag kortas, ballpoint, vul
pon dan sobagainya.

Cm Sposlallsasl aongonai sork darlpada barang yang di- 
pordagangfean*
Bia&anya kita juapai sobagal ponyalur/iaportir tang 
gal dari aork-aork tortontu untuk soluruh lodooo&ia. 
Mlsalkan * ballpoint Bic, aosin-aosin kantor soirk * 
Olivetti, aork Roalngton dan sohagoinya.

Blasanya pula para iaportir Juga bortlndak sobagal gr&

*>
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sir  tiogkat naaional bahkon korapkali Ju#s sobagai groair 
tingkat regional bagi dnorahnya aondlrl* Sodangkan para - 
grosir tingkat national jiosporoloh baranfi-barnngnam dari- 
bWsrapa * isportir dan prusahaaa-pcruaahnan didaorohnya. 
Solanjutnya para grosir tingkat rational aosporolch ba - 
rang-barangnya dari boborapa laportir dan atau grooir 
tingkat aasionol. Baa para groair tingkat lokal acapcro * 
loft bamn^-barangnyn dari boborapa grosir tingkat rogio - 
nol dan kctdang-kadang darl ®noslr tingkat uaaioaal* Dan - 
acba^m sata raatai torakhlr para toko-toko pongocor se»«* 
poroloh barang**bartingnya darl boborapa grosir tingfeat lo** 
kal dan kadang*kadang pula darl boborapa groair tlngkat ~ 
regional.

Eesikianloh aocara singkat grutibaran uau* pordagang-* 
an alat-alat tulla, kantor dna aokoloh.
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p2a PBHK&KUH KimJUf.B 50SXAL SKOKOBIS PAH KKBDDAtA&U 
TEIinAMP ̂ OtTimAK JU,4T ^ A r  TW^JEtottttJttg 
SBKOLftB-
Portawa-tawa dapatluh dikntakna bahwa tordapat ftji 

bunggn yang omt antara tingkat kabudayaan pada uwuwnya 
dan pondldikan pada khusuanya dangan jwaintaan akan - 
alat-alat tails, kantor dan sokolah. Dangan wakin wo - 
nlngkatnya tingkat kobtidayann pada uwuwnya daa pcntfidl& 
an pada khusuonyo akan sakin woningkatXah pormlntaan - 
akan alat-alat tulis, kantor dan aokolah; yang aana ha* 
run putla dllwbangl oloh paroodlaan (supply) yang sol* - 
bang akan alat-alat tulis, kantor daa sokolah toraobut.

Pada tahun-tahun torakhir ini, yung diaulal dongaa 
nyata pada tahun 1973, poworlntah Indonesia tolah nowa- 
sukkan program poningkntan pondldikan dan kobudayaant sg 

bagpl sal ah satu prograa ponlngkatan pondldikan dan ko~ 
badayaon sobagai salah satu prograa dalaw Polita 21; djj 
ngan cara wowbuka sokolah-sokolah dnoar pada tlop-tiap- 
tahun aaggaraa Pollta IX, yang toraobar dlsoluruh pro - 
piasl-propiasl* Don®in sondlrl sobneai kolanjutan dari- 
pada progrnw ponorintah torsobut ha m o  pula diousul dor 
ngan poabakaan sokolah-dekolah iaujutnn Portawa, 4ta* - 
dan kojuman. Denman adanya progran poworlntoh tor&obut
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dapatlah diharapkan dapat makin moningkat dan morata- 
nya pendidikan dan dongan domlkian kobudayaan rakyat In 
donesia.

Dongan dlbukanya sokolah-sokolah torsobut oloh po 
aerintah, yang ooncapai boborapa ribu buah sokolah, pa
da tingkat portama meopunyai akibat langsung torhadap - 
pormintaan akan alat-alat tulis, kantor dan sokolah; ba 
ik untuk porlongkapan sokolah dan administrasinya mau - 
pun untuk para ourid-murid. Soportl mi sal nya pa pan tu - 
lis, pcnghapus papan tulls, kortas, karbon, tinta, pon- 
sil, buku tulis, karet pcnghapus, ballpoint, garisan - 
dan sobagainya. Disamping itu dongan dibukanya sokolah- 
sokolah baru torsobut maka terbukalah kosompatan korja~ 
baik dibidang pcrabangunan maupun dibidang pongajaran, 
Hal oana dapat mcnaikkan pondapatan dibidang-bidang tor 
sobut, yang dalam jangka panjang melalui proses aksolo- 
rasi (acceleration procos) dapat lobih menumbuhkan kohi 
dupan porekonoraian. Dan biasanya pula terdapat go jala - 
bahwa so makin tinggl taraf pongctahuan/ pendidikan yang* 
dimillki sosoorang akan somakin bosar pula hasratnya un 
tuk mcmporoloh ilmu pongotahuan yang lobih tinggi lagi. 
Alasannya ialah bahwa dongan taraf pongctahuan/pondidik 
an yang lobih tinggi pada umuanya dapatlah diharapkan -
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untuk caoaporoloh pokorjaan yang posisinya lobih tinggi- 
pula, yang dongan sondlrinya dapat aodborikan pongkaalĵ  
an yang lobih tinggi daripada ooboluanya. Dongan moning 
kntnya ponghaailan/pondapatan aaka akan aoningkat pula* 
sisa pondapatan yang dapat dikonsunir (diopooablo in - 
coao) yang dapat dibolaajak&a dongan aklbat bahwa akan- 
aakin lobih banyak pula aacaa barang ponuas kobutuhan - 
yang diainta aoroka, toraaeuk alat-alat tulls a kantor - 
dan sokolah.

Jadi dapatlah dlsiapulkan bahwa dongan adanya prg. 
graa ponlngkatan pondidikan dan kobudayaaa torsobat, d X  

soaping aoapunyai tujuan aoningkatkan dan aoratakan pcjj 
didikaa dan kobudayaaa rakyat# dalaa Jangka panjang Ju- 
ga aorupaknn salah satu sobab yang dapat aonaikkan ting 
kat pondapatan diboborapa soktor, yang aolalui promos - 
aksolorasi dapat lobih aonuabuhkan kchidupan okonoai.

So cara kosoluruhun poaorintah etoapunyai tujuan uij 
tuk dapat aonuabuhkan kohidupan okonoai torutaaa dongan 
earn aoabuka kosoapatan ponanaaan aodal baik oloh poao
rintah sondiri aaupun swasta naslonal dan atau asing. 
Dongan adaaya banyak ponanaaan aodal dan sobagiaa bosar 
prograa*progra» dan proyok-proyok poaorintah dalaa P0I4  

ta 2 yang sudah torlaksana, torbukalah kosoapatan kor ja 
yang luas.
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Dongan torsorapnjra banyak tonaga korja aaka pada ting - 
kat portaaa akan nalkloh pondapatan dlsoktor-soktor 
yang borsangkutan. %Kin dalam jangka ponjang dongan ag. 
lalui prosos aksolomsl tlngkat pondapatan porkaplta, - 
tlngkat pondapatan naslonal, dan tlngkat produksl nasl- 
onal akan aonloskat pula. Mongonal nalknya tlngkat pon
dapatan porknpltn dan tlngkat produksl nasiooal, Honto- 
rl Tonaga &crjaf Koporasi dan Transnigrasi, Frofossor - 
Subrote, dalaa kuliah uauanya tanggal 12 Soptcabor 1974 
dldopan aahnsiswa -aahaslawa Univoraitas Ralu Oloo di - 
Rondarl, Sulawesi Tcngah, aongatakan bahwa solnaa lima- 
tahun Folita X Gross National Product (G.H.P.) Indonosla 
aongalnal konaikan sobosar 42$, yang borarti konalkkan- 
mta-rnta sotiap tahun adalah sobosar 7,5#* sodangkaxt - 
konalkkan tortlnggl dicnpni tahun 1973-1974 sobosar
6,1 £. Sosontara itu portnabahan ponduduk sobanyak 2,4# 
so tahun, schingga tordapat koaajuan 5,1# sotahun.
Sobagai porbandlngan dikoaukakan bahwa antara tahun - 
1961 dan 1969 konalkkan G.N.P. baru 3,1 % sotahun sou ~ 
dangkan portnabahan ponduduk 2,1}® sotahun, sohlngga ko- 
»juan hanya sobosar 1$ saja. Dongan doalkian aaka pada 
akhlr Pollta I pondapatan porkapita portahun rakyat In- 
donosinZaobosar D.S. t  12$. ftilain pihak poocrintah to- 

£ tcrcatat

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



lob borhasll torus sonokan inflasl yang pada akhir tahua 
1973 torcatat sobosar 47 £ dnn dalna tahun 1974 ini dl - 
taabah dongan tlndakan sosporkotat poaberlan krodit-kro- 
dlt sohlngga dapat dlharapkon inflasi dalaa 1974 lui da
pat lobih alto kan. * ̂

Dongan aoningkatnya pondapatan Uorarti bahwa slaa- 
pondapatan yang dapat dlkonsualr (disposable incoao) ju- 
ga sooakln mlk. Hal oana aongaklbatfcan balsa poroiataan 
akan barang-barang, toraasuk alnt-alat tulls, kantor dan 
sokolah, jufp akan bortasbah. Hal ini sosual dongan pon~ 
dapat yang dlkooukakan oloh Charles ?. fillips dan 
Dolbort J* Duncan yang oongatakan bahwa »total retail a& 
los tend to rise and fall with disposable consuoor in - 
coso*-
Disoaping hal tersobut dintan yang socara tldak long sung 
•ongnkibatkan oalknya pomlntoan akan barang-barang tor
aasuk alat-alat tulls, kantor dan sokolah, solalui pro - 
sos aksolorasl sohubungan dongan banyaknya ponanasaa-po- 
nanaaan sodal sorta progra»-progra* dan proyok-proyok pg 
Morintah dalaa ̂ olita Z dan It yang sudah dan sodang di- 
laksanakan, dllakukaa pula pokerjaan-pokcrjaan odalois -

31

Harlan Surabaya Fost taag&nl 13 Saptoobor 1974 
halaaan 6*

1 Charles F. ftiilllps and Dolbort J, Duncan •'Mar
keting principle and nethods*, halooan 6,
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trasl yang banyak dan luas. Hal aana mombutuhkan dan do* 
ogan doalklan socara langsung aongakibatkan nalknya por- 
alntaan akan alat-alat tulis, kantor dan sokolah*

Honlngkatnya taraf pcngotahuan/pondldikan dan pon
dapatan dloamping monalkkan socara knantltas juga monga- 
klbatkan nalknya pormlntaan socara kwalitas akan barang- 
barang* tormasuk alat-alat tulis, kantor dan sokolah* %  
rona tingkat pcngotahuan/pondldikan yang dimiliki oloh - 
para konsuaon norupakan salali satu faktor yang ponting - 
dan monontukan dalam oomberikan pcnilaian atas barang - 
barang yang dltawarkan kopada moreka. Scdangkan tlngkat- 
pondapatan dan dongan domlklan bosar kecilnyn slsa pend& 
pa tan yang dapat dlkonsumir (disposable income} moncntu- 
kan pomlllhan akan kwalitas dari pada barang-barang yang- 
dltawarkan kopada para konsuaon* Dan biasanya tlnggl ron 
dahnya tingkat pondapatan yang diperoloh sosoorang ada - 
lah sosual dongan tlnggl rondahnya tingkat pcngotahuan / 
pondldikan yang dlmillklnya. Aklbatnya ialah dongan aa - 
kin tlngginya tingkat pongotahuan/pondldikan dan dongan- 
domlklan tingkat pondapatan akan aakln sadarlah sosoorarg 
akan kobutuhannya sohlngga susunan dari pada tingkat ko- 
butuhannya akan borubah raonjadi lebih tlnggl* Misqlkan - 
bag! penduduk Amorika Sorikat yang pada umumnya ting -
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kat pongotahuan/pondldlkan dan. tlngkat pondapatannya ~ 
sudah tlngglt aobil aorupakan barang kobutuhan priaor * 
sodangkan bagi ponduduk nogara yang anslh borkoabang dl 
aana tlngkat ponsotahuan/pondldlkan dan tlngkat panda - 
pa tan naslb rondah, aobil aorupakan barang yang aomh*

Dongan aonlngkatnya taraf pongptahuan/pondldiknn- 
yang dlalllki konsuaon scaakln banyak kctorangan-koto - 
rangnii yang dlbutubknn oloh konsuaon aoagonal baraag-bg 
rang yang ditawarkan kopada acrcka* Oloh karona Itu ad
vertising approach yang dltujttkan oloh para produson b£ 
mng-baraog kopada para konsu&en dongan taraf pengotafcjj 
aiv'pondldlknn yang sudah tiaggl bcrboda dongan yang di- 
tujukan kopada para konsuaon yang taraf peagotahunn/pon 
didlkannya anslh rondah. Kungkin bagi para konsuaon 
yang eoailikl taraf poagotahuao/pendidikaa yang sudah - 
tinggl advertising approach yang tidak langsuag acapu * 
nynl kosan yang loblh kuat dan effoktif dari pada advox 
tising approach langsuag topcrtl yang ditujukan kopada** 
para konsuaon dongan taraf poagotahuaa/pendldikan yang* 
anslh rondah.

Ooalkian pula tordapat go Jala bahwa doagan soaa - 
kin aoaingkataya taraf pongotahuan/pondldlkan dan kobu- 
dnynnn sorta pondapatan, buying-aotivos, buying-habbits
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daa tasto dari pada konsuaon torhadap baranf^arang yan| 
dibutuhknn ikut borubah, Karona pada ununnya buying no - 
tiros, buying babbits dan tasto borubah sosuai dongan * 
tlnol rondahnya tingkat pongotahuatv'pondldikan daa pon
dapatan yang dlporoloh.

Dilain plhak dongan nafcln tlngglnya taraf pongota- 
huan/pondldikan dan atau tingkat pondapatan aaka akan sg 
nakin banyak pula nacaa barang powas kobutuhan yang dl* 
ninta; oloh karona daya boll yang loblh bosar yang nero- 
ka nlllkl itu dongan sondlrlnya noncarl cara ponggunoan- 
yang soeuai dongan posisi noroka dalaa nasyarakat itu, - 
yang harus dlponuhl oloh para produson* Dongan donikian- 
hal lnl akan nonlnbulkan reaksl dari pare produson untuk 
dapat nononuhl poraintoan yang sonakin banyak anoka m  * 
gaanya torsobut.

Jadi dapatlah dislnpulkau bahwa tlnggl rondahnya - 
tingkat pondldikan, dan dongan donlkian taraf pongotahu- 
an sorta kobudayaan; dan konajuan soslal ckononis, dan - 
dongan doalklan tingkat pondapatan, yang dlaillki pan - 
konsuaon, aoapongaruhi ;
1, kobutuhan akan barang-barang, balk ksraatltot naupua - 

kwalltot.
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2. advertising approach yang dijalankan untuk ecaponga- 
ruhi konsuaon,

3« aarlQDtiug rosearch dan aotlvation rosoarch*
4* roaksl dari para produsen dan atau importir.
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8.1. HATAHAiym-LgmASA . jm w m n _ A u & j iL k T j t m M

TOR 13AH 5BKQUH-

Socara iiaua dapatloh dlkatakan bahwa loabaga-lo* 
bam pomawaraa baraag-bamag balk ha&ll buat aaupun - 
hull ladustrl *aa®at diporlukrm torutaaa uatuk aoIaq* 
car kan arua barang-barang didalaa aasyarakat. Kalahan- 
didalaa kohldupao okonosl poda aatsn kiai, dlaana poab£ 
gian fcorja aonjadi aonkta toraposialialr, portiaon lqg 
baga-loabaga poaofioran tomsa ooaakla aonjadi lobih ~ 
pentlog# Soportl telafa pornah kaal koaukafcoa dalaa flab 
pondahuluan, loa&tga-loabaga pcaatutran auaborikaa Jo$& 
Jasaoyxi dongjm aoniagkatkan atau aonaabah kogunaan-ko- 
gunaan atae barang-barang, karona Jaaa dart pada lua$& 
ga-loabafa poaaoaran adalah s 
a* acttfiaallfcaa kcgunaan toapat (place utility}, 
b. aongha«ilkan kcgunaan waktu (tiao utility), 
c* aon^haallkaa kcgunaaa Jmrena poraliban hak alllk - 

(pomsaioa utility)*
Dlsaaping loabaga-loabaga pcaa&amn tcrttobut aonicgko£ 
kaa atau aoaacbah kagunann-koguaaan barang-barong ao - 
port! taraobut dlato», »obab~oobab lnlu darl pada dl * 
porlukamiya l<jobaga-loafcaga poaaoaraa untuk aoloacor -

36
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kan arua barang-barang dalaa aasyarakat adalah > 
a* kobutuhan sspanjang tahun yang tarda pat dioasyara- 

kat akan suatu barang adalah Isbih osrata dan ta - 
tap dibandingkan dangan kabutuhan psrssoraagsn pa
da waktu yang aana (Th* Lav of Largs Nuabsrs). 

b. dltlnjau dari sudut kapsntingan produssn, aaka ra* 
alko dan ongkos-ongkoo aangalirkan barang-barang - 
hasil produksloya dipasaran panjadi labih rlngan * 
bila la asnggunakan Jasa-Jaaa yang ditawarkan olah 
aparatur psrdagangsn yang songgup msnanpung Jualah 
produksinja sscara tsratur. ^

Sapsrti talah pernah kaai paparkan dalam Bab I- 
|1 diauka, adalah suatu ksny&taan bahva baru baru aa-
bsiglan kaeil dari pada alat-alat tulis, kantor dan sjt 
kolah dapat diproduair didalaa nsgsri aadangkan ssba- 
gian baaar assih harus di iaport dari nsgara~nagarm la 
in. Bsngan dsaikian suabar psrtaaa dari pada alat-ajjfc 
tulis, kantor dan as kolah, adalah para produssn dida
laa nsgsri bagi alat«alat tulis, kantor dan sskolah to 
atan dalaa nsgsri, dan para Iaportir alat-alat tulis, 
kantor dan sskolah bus tan JMgara-zisgara lain.
Pfcda UAianya untuk alat - alat tulis, kantor dan sak& 
lah sabagainana untuk barang-barang hasil industrial

Dr* Saroso Virodihardjos «ftokok*£okok Ilau- Tata Blags* halaaan 135*
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tamntai lcaba&i poaaoarannya adalah *obajjoi borikuts
- untuk alat-alat tulls, knator daa sokolah buatan no- 
«ara-nogara lain: laportir * grosir * pcogocor - kojj 
suaon.

- untuk alat-alat tulls, kantor dan sokolah buatan da
laa nogori: produsoa - grosir * pongocor - konsuaon.

Siarua diporhatikan bahwa dongnn istllah **groair* 
dlslai borarti ooliputi groair tingkat nasiotsal, gro * 
•ir tia^OLl rogtonal dan grosir tlngkat lokal* SobapX 
aana halnya didalaa sorkoting barang-barang la lot <ild& 
laa aarkoting alat-alat tulls, kantor dan sokolahpua - 
tordapat adanya go Jala "niltsehakallng~tondons», balk - 
sobagai inlsiat&f dari luabaga poaasaran yang lobih - 
tiaggl aaupun dari losbaga poaaoaran yang lobih roadah 
tlngkataanya. Didalaa aarkoting alat-alat tulls, kan - 
tor dan sokolah soring kaal Juapai adanya laportir 
yang bortladak pula sobagai grosir tlngkat naolonal - 
dan atau grosir tlngkat regional dan atau grosir ting
kat lokal. Bohkan ada pula laportir alat-alat tulls, - 
kcantor dan sokolah yang aombukn toko eeoraa. Sobagai - 
contoh dapat kaal koaukakan P.T* Coding Ijiral di Sura
baya yang aorupakan salah satu laportir alat-alat tu - 
lis, kantor dan sokolah dl Surabaya. Sobagai laportir-
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P.T. Gnding Kurni aongUtateti transaksl ponjualan donjon 
para groslr tingkat nnslonnl yang kobanyakan borkodudt^ 
an di Jakarta. Disnaping Itu din Jugr* bortlndak sobagal 
groslr tingkat naslonal aonglngat transaksl ponjualan - 
nya dongan para groslr tingkat regional baik yang bork& 
dudukan di ̂ urabayn scndlrl aaupun yang borkodudukan di 
luar proplnsi Jana $iaur aioalkan di Soaarang, di Ojun# 
Pandang, di Paloabong dan sobagnlnya. Dlsaaplng sobagal 
groslr tingkat national P.T. Coding Kurni Jugn bortln - 
dak sobagal groslr tingkat Xokal karona din Juga aongn- 
dakan transaksl ponjualan dongnn boborapa toko pengocor 
di Surabaya. %aun dlsaaplng aoauanya itu P.T. Gadlng * 
Korol Juga dapat kita Juapol sobagal pongocor di toko - 
nya sondlrl, aoskipun untuk aolongkapl toko ocorannyn - 
torsobut dia aasib aeabutuhkan Jasa dari para groslr - 
tingkat regional dan groslr tingkat naslonal.
Itnaun aonurut kawi adalah sangat sul it kalau tidak da - 
pat dlkatakan austahil untuk aolakukan mltschakoling*- 
saloh satu loabaga poaasnrnn didalaa bldang aarkoting - 
alat-alat tulls, kantor dan sokolah. Hnl ini torutaaa - 
dlsebabkan karona banyaknya nnoka nlct-alnt tull%
kantor dan sokolah dlsaaplng a&sih dapat dltoapungnya * 
socam offoktif dan oJXlsion sobaglaa bosar fungst-fUqg
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si utaaa dari pada marketing oloh grosir. Hongonal • 
ftwgsi-fungsi aana akan kaai bahas Xobih lanjut dalaa- 
92 Bab Ini.
Porlu kirn nya kaai toabahkan dlslnl boborapa aataraa * 
tai loiiayo dnri pada loabnga poaasaran alat-alat tu - 
lls, kantor dan sokolah dlsaaplng yang tolah kaai so * 
butkan pada poraulaan poragraf iai, yaitu ; produson - 
ponyalur tunggal (untuk soluruh Indonesia) * agon (un
tuk pasaran tlngkat regional) * grosir tlngkat roglo - 
m l  * grosir tlngkat lokal * pcngocor * konsuaon; dan* 
ponyalur tunggal yang aoaonopoli satu atau boborapa ~ 
aork tortontu dongan caban-T-cabangnya yang torsobor * 
saapai pada pasaran tlngkat regional dan atau pasamn- 
tlngkat lokal. Sobagai contoh dapat kaai koaukakan ao- 
ngpnal poaasaran tinta Parkor yang sudah dlassoabling- 
didalom nogorl sodangkan sobagai ponyalur tunggal un - 
tuk soluruh Indonesia adalah P.T. Gunung Ag*ing di 4 a  ~ 

karta dongan aoagangkat doalor-dcalor atau stockist - 
stockist yang aaaiag-aasiog aonguasal daorah poaasaran 
tlngkat regional* Kongonal hal ini akan kaai bahas lo
blh lanjut dalaa ft4 Bab ini* Sodangkan sobagai contoh- 
ponyalur tunggal yan& aoaonopoll satu atau boborapa - 
aork tortontu dongan cabang-cabangnya yang torsobar *
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saapai pasaran tlngkat roglonal adalah P*D. LURUXA, yang 
aoaonopoll alat-alat tolls, kantor dan sokolah aork-aork 
Faber Castol dan Laay. P.£. fiUHIilA yang borkodudukan dl- 
Jakarta aoapunyai cobang-cabang antara lain dl Surabaya- 
yang dlsaaplng berusaha untuk dapat aongadakan transakol 
ponjualan dongan para grosir tlngkat roglonal yang bcrk£ 
dudukan dl Surabaya, Jugn aolakukan ponjualan landing ~ 
kopada toko-toko pcngccer balk yang borkodudukan dl Sura 
boya aaupun dibeborapa kota dl 4awa *laur dongan cara a& 
nguajungl fcota-kota tersobut dan atau porsurat. Dapat di 
katakan bahwa ?.D. I M A  aoaogang ao no poll alat-̂ ilat 
11s, kantor dan sokolah yang harga nya rolatlf anhal* Sa* 
ronanya dlusahaknn cara aarkotlng dongan aoaoapuh salur*» 
an distribusi sopendok aungkln. Sobagalaoaa halnya sopox 
tl aosln tlk, aosln JToto copy dcin laln-laln dalaa aarko- 
tlngnya kobanyakan borlaku pondapat •higfr-unit-vnluo 
goods tond toward shorter channels than of low-unlt- va~ 
l»o.» a}*
Untuk dapat aoaporoloh gaabarun yang loblh jo las dan ao- 
nyoluruh dari aatarental loabaga pcaasamn alat-olat ta
ils, kantor dan sokolah, dlhalaaan borikutnya kaai boat* 
kan skoaanya.

^  Charles F. Philips and Albert J. Duncans «8ar- kotlng Principles and Methods" halnaan i«
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Keterangan: -------- - distribusi tanpa uitschakeling.----------= distribusi dengan uitschakeling.
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Pada aoso kohldupnn okonoal yang sudah noraal,S£ 
bogaiaam tolah poraah katl koaukakan dalam Bab Poada* 
huluan, tordapat gojala *barang aoncorl uang* sehliigga 
torlihat »okali adanya koglatan-koglataa ponjuaian ba
lk olch para grosir aaupua para pongusaha. Hal lal Ju- 
gn torlihat dibidang pordagnngan alnt-alat tulis, kan
tor dan sokolah. Moaang aaoih bolus banyak torlihat a~ 
danya solos aan dari Isportlr daa atau grosir tingkat- 
nasional yang boroporasi dlpasaran tingkat regional 
upon lokal. Karona kobcnyakan para grosir tingkat rogi 
onal aaaboli barang-barang yang diporlukomnya don&m - 
Jalan aonguntfungl sondlrl la port lr dan atau grosir 
tingkat nasional. Dan biasanya para grosir tingkat na
sional dan iaportir alat-alat tulis, kantor dan soko - 
lah borkodudukan dl Jakarta ao ski pun ada boborapa la - 
portlr yang borkodudukan dl &oaarang, Surabaya dan Mo* 
dan. &naun dalaa poaosar&n alat-alat tulis, kantor dan 
sokolah tingkat roglonal sudah torlihat adanya banyak* 
salosaaa yang boroporasi donga a aongunjungl toko-toko- 
pongocor dlboborapa kota didaorah balk sobagai solos - 
aan para grosir tingkat regional aaupun para produson.

Kongonal adanya usaha "uitschakoling* grosir 
tingkat roglonal oloh produson sobagai contoh yang ba-
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nya It torlihat adalah bnoyaknya porusnhaan-porusahaan - 
buku tulls yang aolalui snlosaan-nya aonjual tmoU pijfc 
duksloya kopada toko-toko pongocor dikota-kota dldao - 
rah. Jadi dlslai para produaon buku tulls soeasarkaa - 
barang-barang hasll produkslaya tidak aolalul grosir - 
tingkat regional naatun aolnlul saloscan-aya laagsung - 
Banjoul kopada para pongocor dan atau grr>«lr tlngkat - 
lokal*

Sobagai taabohoa dari urainn kaal dalaa Bab ini- 
porlu klranya kaal koaukakan dlslol suatu gojala yang* 
aonunjukkan bagnlaana ranks! para podagang porantara - 
balk apakah aorupakan grosir tlngkat nasional, grosir- 
tlngkat regional* grosir tlngkat lokal aaupua pongocor 
torhadap fluktuasi harga dari pada alat-alat tulls9kaj2 

tor dan sokolah. Darl pongnlasan kaal tornyatalah bah
wa bilnaana harga alat-alat tulls, kantor dan sokolah- 
■ulai aonunjukkan gojala nalk naaun para podagang tor- 
sobut tldak langsung lkut aoaalkkaa hargnnya yang aoh& 
rusnya aoaang harus dllakakannya sosuai dongan toorl - 
nllal ponggantlan, aolalnkan aoroka aonjual porsodiaan 
yang aaslh ada pQda aoroka dongan harga antara harga - 
loan dan harga pcngnnbilan baru. Sodangkan bllaaana - 
harga eominjukkan gojala acnurun para podagang torso -

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



44

but langsung Minjual porsodioaa ooroka bcrdosarkan har- 
ga baru (yang Xobih aumh); hnl aana adalah soiuai do* 
ngaa toorl ailai poagt^mtlao.
•Jadi so cara singfc&vi dapatlob dikatakan bahwa para poda- 
Gang tarsebut ttoaborifcan roakol yang loaban torhadap k£ 
nrtlfcon harga dan aobaliknya oorokn aaaborikan roakol - 
yang spootaa toxiandap poaum&m harga* Oojala I d  toru- 
ta*a disobabfeaa karona adanya porsainean yang saagat t&
Jan antara porn podognag porantara sondirl* Cojala aana

i
loblh diporfeuat dengtm adanya toobijakaonaan poacrinfcoh- 
untuk o&tttei inf Iasi dongan nonoy policy ••aya, *
aulai bulan April tahun 1974 ini*

Dldalaa nataroatal loabaga-lonhaga poaaaoroa ba - 
rttng~banong9 tcransuk alat-olat tulla, kantor dan goto* 
lahB dapat dltooui adaaya porsain&on autara para poda - 
gang porantara sondirl* Bcntufc-bontuk dari pada poroai~ 
ngan toreobut ada boborapa aacaa yaitu :
1. coapatitloa on the saao lofoi of distribution ;

a. hotwoon aiddloecn of tho eaao typo.
Coatoh s hardware store versus hardware store.

industrial distributor vorsus industrial 
distributor.

b* botwcea different typos of aidciloaca on tba saao-
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lO T O l .

Contoh : hardware store versus paint store-
industrial distributor versus manufactu
rer1 s agent*

On tho same lovol of distribution, perhaps the main - 
fora of conflict has boon tho competition engendered - 
by "scramblod merchandising* that is, tho practico 
whereby tho middlemen diversifies his product assort - 
mont by adding merchandise linos not traditionally car 
riod by that typo of institution. This practiso, which 
started before World War XI, has spread pretty well - 
throughout tho fields of retailing and wholesailing.

Tho stimulus for product proliferation aaAng nl<| 
diomen and crossing of traditional channel linos may - 
come from any of throe goneral sources :
a, the market (market Inspired) j

preference for one-stop shopping and the trend to - 
ward solf-service soiling are two changes in consig
nor buying behaviour which have encouraged the dovo 
lopmont of scrambled merchandising* 

b# the middlemen (middlemen inspired) :
tho middlemen* s constant search for more effective 
and profitablo marketing methods has furnished an*
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lapotus to tho growth of scrastolod MortevllvlnK. 
Product Innovation will coatlauo as a bis fhctor in* 
tho farther scntbUog of traditional product asvori 
•ontt* Cost factor (fixed cost] Is a roal lacoativo- 
for a retailor or wholosailor to add now product 
lino* to broadon tho base over which he can spread • 
his fixod cost,

c, tho Manufacturer (Manufacture inspired} i
- a Manufacturer May add now products to his 11ns * 
and want now typos of outlets so as not antagonise 
his existing MiddloiKm. Thus ho keeps harmony In - 
his prosoat chnnnols, but creates conflict in tho- 
nowt nontraditlonal outlets.

- iwprovoaonts In production technology may chaste - 
tho shape and location of a *nnufactursr*s cost - 
curve. His bmk-ovon point May be higher, or he - 
■ay be In a position to decrease his unit costs - 
considerably by Increasing his output. In any event 
a burden is placed on tho Marketing department to* 
find now warkots (and thus possibly now typo of * 
Middlemen) for tho pote ntlal Increase In output.

2. Conpotltion botwoen different levels of distribution: 
Coatoh s retailer versus wholesaler .
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•anafactum versus retainer or. 
annufasturor versos wholesaler*

Kras tho point of vlow of the ennufacturor thoro are 
several good reasoas to try to bypass tho vholettalers 
a* vholonlort1 failure to perform storage function,
b. wholesalers1 failure to promote produets aggros - 

slvoly.
e* dovolopaonts of wholesalers* own brand*
d. Manufacturers* desire for closer aarket contact.
e. mod for rapid physical distribution, 
f* costs of wholesalers’ services*

35g* preference of retailors for buying directly*

B2« WHOLESALER ATAP GH03IR ALAT-A1AT YULIS, RAfiTOB PAH-

Sebolua koai aongndoknn poatoahasan loblh laajut- 
aoagonal wholesalor atau grosir alat-alat tulia, kantor 
dan sokolah dalaa parograp ini, porlu klranya kaal boii 
kan dlsiai aongonai art! dan doflnisl dari pada wholoa& 
lor atau grosir.

Sobonarnya haras dibedakan pongortian antara who
lesaler dan sholosaling alddloaen karona soring tor Jadi

^  Killiaa «T« Stanton : "Fundamentals of marketing* 
halaaan 339-345*
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bahwa kodoa lstilob torsebut dicaspur odukkan. Xstilah- 
wholesaling oiddlowa adalah lobih luas dnri pada doa • 
sokallgua ®oncakup npo yang dinrtikan dai^aa wholosaloi; 
Hal Ini dapat d A sis pul kan darl poadapat tfillia* J. 
Stnntoa ynag dongoa jolas ttcwbortatam pongcrtiaa kodoa * 
istllah torsebut, yaltu:

Tbo tors -wholesaler** applies oaly to a worchaat- 
siddleson oagagod in wholesaling activities; that 
is, ho tains tltlo to tho good* ho handles. *t'hol£ 
saling stlddlosoa* la  tho all-in tors, covering * 
wholesalers sad othor wholesaling olddloaoQ, such 
as ogonts and brokers, who do not tako title to * 
tho Merchandise* ^

J«di sobommya yang aosbotfnknrt wholesaler dongan whol£ 
soling ttiddloaoa lainnya adalah bahwa wholesaler songa* 
bil alih hak slllk atao barang-barang yang dipordajgwg- 
kannya, dongan atau tonpa dlsortal ponguasaan socart * 
physiku Cnfcuk selongkapl ^agprtlaa dan d^finlsl darl - 
pada wholesaler, dibawah ini kanl kutlp dafinlsl darl - 
pada wholesaling yang dlborikan oloh :
• Charles F. Phillips and Dolbort Duncan sobagai bo-

4*

^  Villitm  J. Staatom *Kuadasontals of aarkotlag* halanan 316.
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rlkut:
Individuals or business firu ongago in wholesa - 
ling when prlaarly they sell to or negotiate* sales 
with thoso who buy for purpose* of (1) resale or- 
(2) Industrial use. ^

- Vllllatt J. Stanton sobagai borlkut $
Wholesaling or wholesale trade Includes the solo, 
and all activities directly to tho solo, of pro * 
duets or services to thoso who are buying for pt& 
poses of resale or for business use. ^

Dari kodua dcflnlsi tersobut diatas dapat d iambi! kesi& 
pulan bahwa untuk dapat digDlongjkan kedalaa wholesaling 
kegiatnn-keglatan ponjualan harus dltujukan kopada para 
pcaboll yang bortujuan untuk aonjual lag! atau untuk d£ 
pakal dalaw produksl.

Berdasarkan pcagortian-pengertian dan doflnlei~d£ 
finlsl diatas dapatlah dlslnl kaai borXkan doflnlsl da
ri pada "wholesaler* yang dalaa bnhasa Indonesia biasa- 
nya dlterjoaahkan dongan -grosir* ;

Wholesaler atau grosir yalah lesbaga perpasaran -  

yang dales aatnrnntai arum bnrang-bajnang aengaa *

^  Charles ?• Phillips end Delbert «l. JDuncan t ••marketing Principles and Uothods* halnsan 301.6) tfllliaa ̂  Stanton halaaao 315*
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bil alih hak willk ataa barang-barang untuk koa& 
dian dljual k&pada lo*bagn-lG»bafia porpa&arcm Xfl 
lanya yang bortujuan untuk dijual komball atau - 
dipnknl dalfli produksl.

WholoaaXor atau gro*ir sonurut doftnisi torscbut dia ~ 
ta*Xah yang kaad aakaudkan dan&on wtelosalor atau gro~ 
sir dala» poabahasan kaai dldalaa pnxagrap ini.

Kita «on^onaI borbagai typo dari pada whulosalor 
atau groslr, yang da pat dlkXos1 f 1 kaolkan soba^l burl* 
feut s

A. Mcnurut daoroh opcraaloya :
a# JSatia nal trholosalor atau groslr tln^kat maionaX: 

yaltu whoXoaalcr atau groslr yang teglataa oporo 
sloya aonguaoal daa oeXayahi aaXuruh atau hn*plr 
•oluruh pasaran dalaa batas auatu nog&ra*

b. trholodalor atau groslr tlngkat roffloaal:
yaltu wholosalor atau &ro*ir yang kcgiatan opera 
•inya «onguaaai dan Bolayanl p awmn yang Kollsg 
tl daorah yans Xobih soaplt misolnya suatu no^i- 
m  baglan, proplasl dan sabagai nya*

Cm Local wholesaler atau grooir Unseat lotoal ; 
yaltu whoXosaXor atau groslr yang fcoglatan oporjj, 
slnya aonguasal dan aelayanl paanran didacrah »£
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kitar grosir torsobut borkodudukan*
B. Konurut tingkatan gposialisaslnya ;

a. General Horchnndiso wholesaler s
Bontuk ini aorupakan full-function yang oongusa- 
hokan banyak Jonis barang yang tidak sumpunyai - 
hubungan satu saaa lain, tidak itudah rusak daa * 
fhktor bcntuk tidak bogitu ponting. Grosir do*i- 
kian terutann «olayani toko-toko sorba ada diko- 
ta-kota bosar moskipun *oreka Jugn oolayani to tag. 
toko yang monjual barang dongan mczm yang tcrb£ 
tac.

b. Gonoral-kino wholesaler :
Bcntuk ini mongusnhakan barang-barang sejonia d& 
ngnn Bacas yang agak langkap. Bontuk grosir do«l 
kian mlayani toko-toko pongovor yang harus eao£ 
nuhi peraiataan para langganannya torhadap *aca£ 
on cos barang yang borbeda dan csacatt-eacas «erk - 
dari barang yang saaa*

c. Specialty wholesaler ;
Vholc&aler atau grosir dalaa bontuk ini sengusa- 
hakan barang-barang yang sacosmya tcrbatas dari- 
satu Jonis barang.

Moskipun socara teorltis wholesaler atau grosir dapat-
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dlklaaifikaaikan aapartl dlataa aaaun klaaifikaal daai- 
klin tidak bagltu tagaa naapak didala* praktak.

Saring pula kita Juapai adanya uaaha-uaaha balk* 
olah iaportir, produaan aaupun rata liar atau padagang - 
acaran untuk aalakukan -uitahakaling* paranan dari pada 
para groair atau wholaaalar* Nanun uaaha daaikian aa * 
Bfit kacil kalau tidak da pat dikatakan tldak ada sail - 
aakali pangaruhnya tarhadap kadudukan para groair atau* 
wholaaalar. Hal ini tarutaoa diaababkan karana para g*3> 
air atau wholaaalar naaih dapat aangaaban funga i-funga 
nya aacara affaktif dan afXialan, aahlngga aanbarikan * 
kafaadahan-kafaadahan dan kauntungan-kauntungan bagi Pi 
ra ratallar atau padagang acaran dan atau para produaan 
atau inportir. Hal sana aangakibatkan aaaih diraaakrm «* 
nya pantingnya paranan para wholaaalar atau groair-did& 
lam aatarmntai arua barang-karang. Adapun rungai-fungai 

yang dapat dipacahkan olah para groair atau whol* 
aalar adalah aabagai barlkut s
a. Buying atau aaaaabling (Paabalian atau Panguapulan): 

Vholaaalar atau groair bartindak aabagai "purchaalng 
aganta» bag! para langganannya balk padagang acaran- 
saaupun "industrial usar**. Suabar partaaa dari aana * 
barang-barang baraaal adalah import ir-iaportir dan *
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pabrik-pobrik boaar koeil ■aiiog-tasing dongan ape- 
siaXIaaai satu atau boborapa aacaa barang dari goXg 
ngan jenla tortontu. Wholesaler atau groair aoapu - 
nyai pongotahuan yang luas mo agonal suabor aacaa - 
atau jonia barang yang dlpcrdagangkannya. Karonanya 
whoXeaaXor atau groair dalam uaohanya untuk oolong- 
kapl poraodlaan barang-barang yang dlpordagnngkan - 
nya, haras dan dapat aonguapulkannya dari berbagal- 
iaportir atau pabrlk yang torponcar-pcncar. dongan- 
dealklcn wholesaXor atau groair aondokatkan »jarak** 
antara padagang oceran atau "industrial user* do - 
ngan iaportir atau pabrlk*

b. Selling atau Disbursing (Ponjualon itaoi Pcnyobaran): 
Kcbanyakan dari pada produson dan iaportir tidak - 
Acnpunyai aktivitas marketing yang cukup Xuaa untuk 
dapat aanjunX soluruh barang-barangnya atau hasil - 
produkainya. DiXain pihak whoXosaXor atau groair - 
aoapunyal pongctahuan yang cukup Xuas aongonai si - 
fat dari pada '•retail market*, karena para wholoaa- 
Xor atau groair aoapunyal hubungan yang dokat dan - 
knntinu dongan para podagnng oceran atau •industri
al uscra** WhoXcaaXor atau groair dapat dan sanggup 
aonJuaX kopada,para pedagang oceran dan atau "indu^
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trial usor* yang porponcar-poncar karona la aorupa- 
kaa *makil" dari banyak iaportir dan produson dan - 
dapat sonaapung banyak aacaa barang* tiholosalor a* 
tau grosir biasanya seaporoloh "orders'* yang cokup- 
bosar untuk dapat soaditkunc koglatonnya yang torso- 
bar lua*.

c. Seloctlng (poiillhan) s

Poronaa wholo*al*r atau grosir disinl oaat ponting- 
karona in harus dapat monilal nutu barang-barang, sa 
hingga harus aoapunyai pongotahuan barang < varcn - 
konnis) yang cukup Xuas. In harus pula aoapunyai p& 
ngotahunn aongonai kosukaaa, kobiasoan atau alasan- 
alasaa para paaboll (consuaoro habits and aotlvos). 
Konklldan dari para wholosnlor atau grosir acrupa * 
kan Jaalnan bagi para podagang ocoran bahva barang- 
barang yang dipilihnya akan laku dlpasaran* Doaikl- 
an pula kcmkhllnanya itu dlpakai sobagai podoaan o- 
loh siproduson untuk soooatukao sacas dan autu dari 
pada barang yang akan diproduslrnya, Kosklpua pada- 
dowaoa ini para produson loblh condong untuk aoabo- 
rl aork atau cap (branding) pada basil produkslnya, 
yang dongan doalklan aonggosor faktor poailihan ba
rang kopada para konsuaon, nacun fungsl poailihan -
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oloh para groslr naalh taorupakan pusat monglkutl po 
millhan-pemillhan konsumen karona hubungannya yang- 
langsung dan torus-monorus dengan pasaran luas,

d« Dividing and Eogrouping (Hcmbagl dan Mongelompokkan 
konbali) s
Para produsen lobih senang untuk molayani posanan - 
posanan dalam jumloh bosar yang dllakukan oloh para 
grosir dari pada molayani posanan-posanan kocil da
ri para podagang ocoran* Karona bag! produson posa
nan-posanan bosar dapat dikerjakan socarnZpkonomis.Zlebih 
Disamping itu blaya pongangkutan menjadi lobih ren- 
dah untuk juralah-jumlah yang bosar. Sedangkan para- 
podagang ocoran mcmboll barang dari para groslr da
laa jumlah kecil nanun dongan assortimon yang lobih 
luas. Maka dari itu fungsi dari pada para grosir di 
slnl lalah mombagl dan mongeloapokkan komball ba - 
rang-barang sosual dongan porraintaan para podagang- 
ocoran,

e. Financing (Pombcrian Krodit) :
Dlslni yang kami paparkam adalah fungsi pemborian - 
krodit dari para grosir dalam bidang barang-barang- 
hasll industri, karona dalam bidang hasil-hasil per 
tanlan dlsobabkan karena •suig-prosess”, jurusan a-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



56

tau orah dari pada poaboriaa krodit adalah lain sok& 

11 bahkan borlnwaaan arahnya. Pada dowasa lnl adalah 
sudah aorupakan koblasaan kalau tidak dapat dlkata - 
kan koharusan uatuk aoabcrlkan krodit dalam aoaasar* 

ton barang-barang hnsil industri. Ilal ini torutama - 
karona adanya »por»-p(r©c©«* dalaa poaoaaran barang - 
barang hasil Industri. Porsoulnn poaborlaa krodit «—  
lol juga aortipakaa soloh satu sobab dari poia koso * 
ganan para produsoa dalaa aolayanl para podagang o * 
coraa. Karona bagl para produson adalah saagat sullt 
dan bosar roolkonya untuk aoaborikan krodit bila ao- 
roka langsung borhubuogaa dongan parti podagang o cor
aa* ttagi para produsoa adalah lobih kocil rosikoajra- 
dan lobih audoh poagowasannya bila aoroka borhubungfr/ 
aa daa dongan doaikian aoaborikan krodit kopada para 
groslr . karona itu fungsi poaborlaa krodit kopada - 
para podafpng ocoran ditaapung oloh para grosir. So* 
bob hubungan antara para grosir dongan para podagang 
ocoran adalah lobih orat atau dokat daa lobih korop- 
sohingga para groslr lobih mudah aoogawasl daa aongl 
kuti koadaan kouaagan para podagang ocoran. Hal aana 
aongaklbatkaa bahwa roslko dari pada pcaborlan kro * 
dlt dapat diatasi aaapai suatu tingkat tortontu.
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tm fcorohouaing (Pcmyi«panan) t

ftira groslr hurti* aoapunyal porsodt&aQ yang cu - 
tap untuk tiapat aalayaal poraiataan para poda - 
gang oceran Mnaktu«vaktti« SoUangkan porala&aira- 
para podagaag ocoran akan soamtu barang bopada* 
para grosir tldak jatuh pada saat yang borsaaaan* 
Oloh fearonaoya para groslr harus iioflibontuk parsg 
dlaan yang cukupA yang sudah tontu donga* «o«po£ 
hatikaa alfat darl pada pcrwintaan *a8iag-tm - 
slag baiting. Fungsl poabcntukaa poraodlaan ial * 
torutana aonoajol dalaa hoi tian&anal barang-ba - 
rang yang balk produksiî ya aaupua kansuaglaya - 
borsiflat suslaacu 

g. Risk Bearing (ttealkuX ̂ oslko) ;
ftoborapa fkmgsl-fUngsi torsobut dlatam aoagaki - 
batten pula batata para groslr ■oilkul beborapa - 
•acaM rosiko balk bag! fcapont lagan produaoa atau 
laportir aaupun bag! para podafifws ocoran, aa&a- 
ra lain :
- roslko turunnyn harga*
- roslko kotlaggoloa aodo.
* roslko kotiaggalan kwjaaa tohalk.
- roslko korusakaa*
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- rcsiko pooberian krodit.
- dan scbagainya.

Sobonarnya sonata fUngs-fungsi torsobut diatas borasal- 
dan orat hubungannya dongan kotiga bagian dari pada * 
prosos marketing yaitu :

-concentration (pongumpulan).
- equalisation (okualiaasi).
- dispersion (ponyebaran).
Scbagaioana tolah pornah kaai komukakan dalam - 

Bab I paragrap I dimuka* sobaglan bosar dari pada alat̂  
alat tulis, kantor dan sokolah aasih harus diimport da 
ri nogara*nogara lain. Hal ini mongakibatkan terdapat- 
banyaknya importir alat-alat tulls, kantor dan sokolah; 
dan biasaoya para importir ini jugp bortindak sobagal* 
grosir tingkat naslonal bagi para grosir tingkat rcglo 
nal, sobagal grosir tingkat rogional bagi para grosir* 
tingkat lokal aaupun sobagal groslr tingkat lokal bagl 
para podagang ocoran didaorahnya sondiri* Moskipun no* 
gara Indonesia tordiri dari beribu-ribu pulau namun - 
tordapat konyataan bahwa sebagian bosar dari para im - 
portir dan dongan domikian groslr tingkat naslonal box 
kodudukan di Jakarta dan hanya beborapa dikota-kota la 
in soporti Surabaya, Semarang, Ccribon, Padang dan M*

5*
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dan. S*bab-*obab dari pada torkonsontrlroya laportlr - 
laportir Alat-alat tulis t kantor dan sokolah dl Jakar
ta adalah :
1. Torsodloaya fasllltas-fasllltas polabuhan latarnas£ 

onal yang cukup dan loblh balk dlbandlngkan dongan- 
polabuhan-polabuhan lainnya*

2. Pulau Jawa borponduduk paling padat dlbandlngkan 4s, 
ngan pulau-pulnu lainnya, sohingga tordapat konaon- 
trasl kobutuhan dl pulau Jawa; sodangkan kota Jaka£ 
ta sobosal salah satu pusat porhubungon balk lntor- 
nnslonal aaupun nasional, sorupakan plntu gorbang - 
aasukaya barang-barang laport.

3- Karona kurangnya atau bolum adanya sarana porhubunfi 
an torutoaa porhubungan darat dan laut dlsoba&ian - 
bosar pulau-pulau atau daorah-daorah, dltaabah do
ngan konyataan bahwa kobutuhaa akan alat-alat tails, 
kantor dan sokolah untuk pulau Jam sampal saat Ini 
adalah jauh loblh bosar dlbandlngkan don#m kobutu& 
an dl pulau-pulau atau daorah-daorah lainnya, agar* 
pcaasarannya dapat loblh offoktlf dan loblh offlslon 

/adalah aakaZlcbih balk untuk aongkonsoatrlr kogiatan laport 
dikota-kota pclabuhaa dl pulau Java torutaaa dl Ja
karta*
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Dari uralan torsobut diatas dapatlah so cara slngkat <11* 
katakaa bahwa sobagal suitor portasa dari pada allran * 
alat-alnt tulis» kantor dan sokolah di Indonosla adalnh 
paro isportir yang sobagian bosar borkodudukan di Jaka£ 
ta. Doolklan pula para groslr tingkat naslonal, yang s& 
bagi an bosar juga bortindak sobagal isportlr, juga bar* 
todudukan dl Jakarta. Hr sun sobonomja sobutaa groslr * 
tingkat naslonal yang ttonurut artl sobonarcqra dalas bi
dang nlat-alat tulls, kantor dan sokolah bolun dapat it& 
ta Juspal dlslni. Karena yang knsl sobut sobagal grosir 
tingkat naslonal dlslni, yang kobanyakan borkodudukan * 
di Jakarta, hanyalah ®olayani para groslr tingkat roglg 
pal di pulau-pulau Jawa dan Suaatora saja. Sodangkan p& 
ra podagang porantara dari pulau-pulau lain soportl Ka
limantan, Sulawosi, Kusa ̂ enggara ^arat, Busa tfenggara* 
Timur, Kaluku dan ̂ rian Jaya kobanyakan soaporoloh alo& 
alat tulls, kantor dan sokolah dari para groslr tingkat 
rogional yang borkodudukan di Surabaya; mcskipun kadang 
kadang daa sobaglan kocil dari para podagang poraatara- 
di pulau-pulau torsobut aoaporoloh alat-alat tulls, karj 
tor dan sokolah dari para grosir tingkat naslonal di 
karta. Hal ini tcrutnaa disobabkaa karona kota Surabaya 
morupakan pusat porhubungm kodua sohlngga hubungan on*
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tar pulau antara pulou-pulau torsobut dongan Surabaya* 
lcblh eudah dan loblh surah boayanya dlbandlngkaa do
ngan Jakarta. Doaiklan pula tordapat konyatoan bnhwa - 
di pulau-pulau atau daorah-daorah yang porhubungan da- 
ratnya saslh bolua ada atau bolus aoaohuhi syarat , bo
lus dapat dijuapal adaayn grosir tlngkat regional bail 
pulau atau daornh torsobut* Hnl iai torbukti dongan b& 
nyaknya grosir tlngkat lokal dan podag?ing-podagang o- 
coron dlpulau atau daomh torsobut yang aoaporoloh a- 
lat~alat tolls, kantor dan sokolah dart para grosir - 
tlngkat regional yang borkodudukan di Surabaya* Austin 
hnl ini aorupakan keuntungan bag! para grosir tlngkat- 
regional yang borkodudukan di Surabaya, karona dcagan- 
doalkiaa o«iot ponjualanaya tidak hanya torgantung da
ri daomh poaasaraaaya sondiri, ynltu daornh Java Ti - 
sur, sclalnkan diporbosar dongan poutfualan kopada para 
podagpng porantara dari pulau-pulau atau daorah-daornh 
torsobut*

Moskipun didaorah Java Timur khususaya dan di p&  

lau Java uauanya sudah banyak klta jumpai adaaya gro - 
slr-groslr tlngkat lokal karona saroaa porhubuagaa da- 
rat sudah cukup torsobar dan aoaonuhl syarat, naaun * 
hal ini tidak borarti bahsra soaua podaja ng-podagang -
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ocoran di polosok-polosok Kcapcroloh olat-olat tulls, * 
kantor dan sokolah dari para grosir tingkat lokal did& 
onihnya* Karona tornyata baqyak pula podagaag~podagang 
ocoran dipolosok-polosok torsobut yang «c*poroloh alo& 
alat tulis, kantor don sokolah dari para groslr ting * 
kat regional di Surabaya. Kurang da pat nya grosir ting* 
kat lokal ■olaksanakan fkingsinya dalaa «olayani peda * 
gang-podogong ocoran didaorabaya torutasn disobabkaa * 
karona kurangnya alat pong>agkutan dlpolosok-polosok * 
dan kocilnya aodal para groslr tingkat lokal untuk da* 
pat sonborlkan krodit. Hal lnl ditasfcnh pula den&m a* 
danya salesmsm dari boborapa grosir tingkat regional * 
yang •espunyni koglatan opornsl saapai ko polo sok-polo- 
sok pula i yaag torutama dllakukan oloh para grosir * 
tingkat rogional di Surabaya yang tidak «mpunyai too* 
pat yang stratogis* Knrona bagl para grosir tingkat r& 
glonal yang ttoapunyai tonpat yang stratogis, yaitu di* 
dnorah yang aorupnkan pusat pordagnngnn ongros, yang * 
di Surabaya torlotak disokitar Jalon Sosbang Jopun.taja 
pa adanya snlosaan yang koliling todaorah-daarah otau- 
pelosok*polosok, sorokn sudah aoapunyai Innggowon cu - 
kup banyak, baik dart, kota-kota lain di Jaffa *i«ur aa& 
pun dari luar pulau Jawa*
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Sobonaroya darl uralan kaml diatas dapat diporo ~ 
loh gnabaran bahwa bolua terdapat adanya 8nrnna~sar«na~ 
poanaaran alat-alat tullo, kantor dan aokolah yang cu - 
kup dan toratur* Hal ini tcrutoaa dlaobabkon karona bo* 
lua tordapatnya aaraoa porhubun/̂ in balk darat, laut m an 

pun udara yang cukup aoaoixuhl ayarat 9 torutaaa aoagl - 
moat bahwa nogam kita tordlrl darl boribunrlbu pulau. 
Jfldl dapat dlkatakan diairxl bahwa tcrdapat hubungan 
yang omt antara kcaajuan saraan porhubuagan dongan ko- 
aajuan saram poaasaraa barang-barang, balk bag! alat - 
alat tulla, kantor dan aokolah khuauanya aaupun bogi - 
pordagaagan uauaaya* Knrona itu kaal llhat bahwa torda- 
pat uaaha poaorlatah balk puaat aaupun daoroh , balk da- 
laa jfollta aaupun eolalul proyck-proyok laproa, untuk - 
aoagadakan porbalkan infira-atruktur yaltu porbalkan aa- 
rona porhubungaa balk darat lout aaupun udara. Sohlagga 
dongan torbukanya earana-aarana porhubungan yang balk - 
aoapal fcopaloaok-poloaok dapat dlharapkan pula porckoao 
alan didaotnh-daorah poloaok dapat tuabuh. Dan dongaa - 
doalklan tujunn utaaa poacrlntah untuk aoalngkatkan dan 
ooratakan koaakauran dapat loblh m id n h torcapal.
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§3. RETAILER atau pengecsr alat-alat tulis. KAN tor dam 
SEKOLAH.
Phda dowasa ini dlmana macam dan jonis barang-b& 

rang aakin bortambah dan khususnya dl Indonesia dongan 
aakin aoningkatnya pondapatan por kaplta dan dongan do 
aikian tuabuhnya kohidupon porokonoaian, taaka po&ial - 
dari pada retailors atau pedagang ocoran atau pongocer 
monjadi sangat ponting aorta stratogia pada aistla max 
koting* D4pan£ang dari sudut produson barang-barang - 
konauasl para pcngecor adalah s g o  rang akhli dalaa bi * 
dang ponjualan; sodangkan bagi konsuaon para pongecor- 
bortindak sobagai agon atau wakil,yang me aboil dari - 
tompat-tcmpat tortontu dan dari borbagal suobor sorta* 
aonyodiakan barang-b arang pada toapat yang audah dlca- 
pal dan pada waktu yang dilnglnkan bagi neroka. Sobo - 
narnya titik pertomuan antara retailor atau pcngocor,- 
sobagal suatu oatarantai dari leabaga-lonbaga pomasar- 
an# dongan konsuaon aorupakan tlngkat yang torakhir la 
gi pula tlngkat yang paling ponting dalaa aaluran dls* 
tribusi barang-barang. Dapat dikatakan bahwa pordagan^ 
an ocoranlah yang raoapcngaruhl kc giata n-kogiatan poma- 
aaran pada lombaga-lombaga poaasaran dalaa aaluran dls 
tribuai barang-barang, bahkan aoapongaruhl pula warna-
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dan tingkat kogiatan dilapangan produksi. Hal mana to£ 
nyata dari koadaan dioana komunduran yang dialaoi da - 
lam pordagangan ocoran mcngakibatkan komunduran pula* 
dalam porputaran barang-barang balk pada tingkat gro - 
sir aaupun importir, yang pada tingkat torakhir aenyo- 
babkan komapotan dilapangan produksi. Torsalurnya ba
rang-barang dari produson atau importir kotangan gro - 
sir bolua aoin bahwa barang-barang torsobut akan * 
dan past! laku. Tang oonjadi ukuran bagi produson atau 
importir adalah angka-angka penjualon yang ada pada pa- 
ra pcngocor. Domikian pula untuk eonentukan barang-ba—  
rang a pa , dalaa jumlah borapa dan kwalitet bagaiaana - 
yang harus diprodusir oloh para produson, koinginan - 
dan kcbutuhan dari para pcabolilah yang harus dinilai, 
nclalui kotcrangan-kotorangan yang torkumpul pada para 
pongocor, yang sobagai ponjual sohari-hari langsung - 
borhubungan dongan para konsuaon* Ini aorupakanarah da 
ri pada semua pcroa&alahan dlatribusi barang-barang * 
yang uaumnya dipakai pada dcwasa ini, yaitu monganali- 
sa dan monilai kobutuhan-kobutuhan dari pada para kon- 
suaon torakhir dan sonyusun kcmbali arus barang sampal 
kopada roncana produksi, dioana kabutuhan sorta koingin 
an dari pada para konsuaon torakhir dipakai sobagai d&
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aar polakaanaan produkai atau Import; dan menyuaun kom- 
bali pula aaluran dlstribualnya dipaaaran. Hnl Ini por- 
nah dikeoukakan oloh Dr. Saroao Wirodihardjo dongan ka- 
limat sobagal borikut :
•*Ponyelidlkan dan panilaian dari pada kobutuhan konsu - 
mon adalah titikpangkal yang logia dalam s®luruh pro,- 

80s dinana pcmbikinan dan ponjualan aoauatu hasil pro - 
dukai* ^

Sobolum kami melanjutkan perabohasan disini, porlu 
kiranya kami tulia dofinisi retailor atau pongocor dari 
beborapa akhli :
- Killian J« Stanton:

retailor or a retail storo la a business enterpri
se which sells primarily to ultimate consumera for - 
nonbuainoaa uao* ^

• Dr. Saroao Wirodlhardjo ;
-Dongan podagang ocoran atau dotaileat dimaksud seo - 
rang penjual atau suatu organiaaai penjual yang mena 
warkan barang-barang langsung kopada pcmbell/pomakai

Q)yang torakhir* 79 
Jadl syarat utaroa dapat digolongkannya auatu lombaga pc

7)11 Dr. Saroao Wirodihardjo: "Pokok-Pokok Hmn ta- 
ta Nlaga- halaman 140*

 ̂William J. Stanton: "Fundanontals of  Marketing" 
ha la man 275.

^  Dr* Saroeo Uirodibardjo; -Pokok-Pokok Ilmu Tata 
Niaga" halaman 147*

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



67

aasaran kadalan ratailar atau pangaear adalah kagiatan 
panjualaniqra harus ditujukan kapada para paabali, paqg 
kal atau konsuaan tarakhir.

Dari kanyataan dapat kita Xlhat bafam adalah la
blh Kudah untuk tarjun dalaa pardagancan aabagai rata* 
liar atau pangacar dari pada sabagai laabaga paaasaran, 
Jabatan, pakarjaan atau cabang parniagaan lainnya. Hal 
ini tarutana diaababkan karana untuk dapat aanjadi ra
ta liar atau pangaear tidak sabarapa diparlukan aodal » 
paralatan ataupun kaakhlian dlbandlngkan dangan produ* 
san, grosir ataupun importir; fiaoun aabaliknya dangan* 
audahnya untuk tarjun aabagai ratailar atau pangaoar * 
aangakibatkan karuwatan akonoaia dan soaial. Banyak rj, 
tailar atau pangaear yang baru naaun banyak pula yang 
gagal atau Jatuh, sahlngga nangakibatkan adanya paabo* 
rosan dan panggunaan suabar-auabar akonoaia yang tidak 
atfiaian* Sadangkan bagi konsuasn aaobawa kaXaadahan * 
jugs karana dangan audahnya untuk aanjadi ratailar at* 
u pangaear bararti aakin audahnya barang-barang yang * 
diparlukannya dapat dijangkau balk oanganai taapat dan 
waktu (karana aakin taraabarnya ratailar atau pangaoar) 
aaupun aurahnya harga acaran (karana aakin tajaanya * 
paraalog&n antara para ratailar atau pangaear asndiri)
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Sotogiliana pula pada tingkafc groair atau wholo* 
•alar doaikian pula dapat dijuapai adanya usoha *uit - 
scbakoling” torhadap poranan retailor atau pongocor b& 
Ik oloh para produson atau isportir aaupun oloh para - 
frotlr (tingkat nasional, regional aaupun lokal) do- 
ogan eara aolakukan direct-Marketing, yaltu langaung “ 
oonjual kopada para konsuaon torakhir* %*un usaha 
nitschokoling* torhadap pemnan porn retailor atau po
ngocor tersebut dapat dikatakan tidak bo car akibataja. 
Hal ini tomtana disebabknn karom aaelb dapatnya para 
retailor atau pongocor aolakukan fungal-fungal darl pa 
da retailor atau pongocor socam offoitif dan offiaion. 
Adapas utoaa darl pada retailor atau po-
ngocor, sobajGaisana fungsl-jftingsl utaaa groair atau * 
■bolesalor, adalah sobagai borikut ;
1. buying or assoobllng (pcabolian atau ponguapulan).
2, aolllng or dispersing (ponjualan atau po&yebaran) •
3* selecting (pea 11 than) •
4. dividing or regrouping (acabagl dan aengoloapokkan- 

kcabali).
$* financing (pcaborlan krodit}.
6. risk bearing (aoaikul rcaiko).
Uesklpun AingBi«fUngsl utana darl pada para retailor -
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atau pangaear adalah hamplr saaa dongan fungal-fungal- 
utaaa para gro air atau wholaaalo?, ncomrn pada ratailar* 
atau pangaear adalah dalan angka-angka yang lablh kacftl.

Untuk dapat lablh noahani paranan dari pada j& 
ra ratailar atau pangaear didalaa saluran diatribuai - 
barang-barang, dlbawah ini kani bar!kan panggolongan - 
atau klaalflkaai dari pada ratailar atau pangaear aab& 
gal barlkuft t
X* Manurut luaanya paruaahaan :

Sabsnarnya dalaa panggolongan ini adalah aangat * 
aukar untuk »*Ab«da-badakan para ratailar atau pj| 
ngacar satu saaa lain, karana tidak adanya ukuran 
yang tarteutu. Olainl hanyalah dapat dibadakan djj 
a golongan yaitu i 
a* Larga-acala ratallars dan
b. Saall-acala ratailar.

II* Manurut banyaknya aaea* dan janla barang-barang - 
dalaa uaahanya ;
a. Ganaral aarehandisa atora s

Taraasuk didalaa golongan Ini adalah laabaga - 
laabaga pangaear yang aanawarkan barang-barang 
dalaa Janie dan aacaa yang luaa, blaaanya da
ngan pilihan yang luaa untuk tiap JanJa barang*
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Kisalkan : department stores, dry foods storosr 
varioty stores, d a n general stores,

b. 31nglo~lloo stores ;
Toraasuk rialna golongan Ini adalah loctbaga-loa- 
baga pengecor yang nennwarkan sejonia barang dg 
ngan aacas atau pililum yang leas*
Misalkan 2 grocery stores, alliance stores,fto£ 
niture stores, building materials stores, bard* 
koto stores, sporting goods stores dan lain la* 
la*

e« Specialty stores t
Specialty stores tordiri dari loabaga-loubagn - 
peogocor yang eexuprarkan «aca» yang tcrbatas d& 
ri suatu Jonls barang. Blasanya soroka hanya * 
oenjual satu baginn dari salnh sate Jenis con - 
vonlonce ata** shopping goods.
Misalkan $ dairy stores, tobacco storus, bake * 
rios, Mat oorkot, aonvs shoe stores a millinery 
shops dan laln*laln*

III* Konurtzt tompat dan daerah lokasinya :
Pcnggolongan pcngecor berdasnrfcaa tespat dan doe * 
rah lokasinya membcrikan gnmbaron kspada kite ten* 
tang *buying pattorns* dari konsuaoa. Disamplng *
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Itu Juga •oeborikan suatu teosiaptxlan xmam balm* 
perdaganflan ccoran terpusntkan dala* hubungnnnya 
dongan ju*Iah ponduduk, Jadl suatn anaXisa darl- 
lokasl toapat dan daornh para pongocor da pot di- 
gunakan untuk »oniXoi kolmtan pasaran rcglon&l- 
bagl borbagai barang.

IV* Honurut bontnk hak nlXlk dart ponguasaan s 
a* Corporate Chain stores:

Snatu corporate chain stores sortzpaltan suatu~ 
loabnga pongocor yang terdlrl darl dua atau - 
Xoblh tokof yang dialllkl dan diums secara ~ 
torpusat don uaunnya aonguoahakan Jcnis ba * 
xtrng yang sasta pada tingkat diotribusi yang - 
saaa pula* 

b* Independent stores :
Horupakan suatu Xosba^a pongpcor yang* balk * 
peaIXlk dan ponguruonya, adalah perorangun a* 
tau badan ynngobordiri sondirl.

c. Contract Chain stores :
Korupcikan suatu korja soon socara tulcaroXn dl 
ant ora para Independent stores g yang biasnaya 
dlXakukan oloh bo bora pa aaall-scalo iodopon * 
dont store. HqX ini dlXakukan teratoma agnr *
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■oroka dapat bomios tocara loblh offoktif da* 
lan *onj£mdapi naingcin corporate chain stores. 
Korja m ma tcrsobut bla&anya hnnya soliyuti *a* 
tu atau bobcrapa dari pada flings t-fungsi utaM- 
lentasn poogocor, bukan aoliputi poaillkaa atau 
ponguasaan*

V* Monurut caro pokorjnannjn s 
a* Xn*storo retailor s

1* ftali-aorvico retailor ;
Golongpn Ini norupakaa bontuk tradialoail d& 
ri pada golongan in-storo retailor, da ngan * 
eara ponjualan *acro»*-tha-coun£tQr* dlaana - 
langganan datang ko toko, yang dllayanl oloh 
aoorang pranttnlaga, dan dapat «o*pcroloh po- 
layanan-polayanan atau £a8illtas*fa*lllta* * 
toko lainnya yang ada. Bianonjra retailor da- 
la m  gplongnn ini dijunpni pada penjualan Jo* 
nis barang yang noli put! barnng*barang eodo* 
ttowoh atau dlnana dononotrnsl, ponjolanan a* 
tau cara ponyotalan oloh prasuniaga dlporlu* 
kan*

2. Supermarket retailor s
Adalah aukar untuk monganalisn superaarkot *
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rotailing karoaa boXua adanya doflal&l ja n &  da* 
pat dlt«rina aocarn wuau Koskipuit doalklaa «u- 
ponarkot retailor dapat didofinlftlkan soba£Oi~ 
cuatu loabaga pongocor lar®o*dcalo dongan do * 
partttoat-dopartoont» yang aanawarkan fcobaqyaknn 
dongan caro aolf-*orvico do&$an polayaaan yao5- 
alninua kopadn konsuaoa das aonampllkaa harga - 
yang «onarik daa blaaaayn aooipunyai toapat atau 
Xaaaaean parklr yang lua®.

3* discount Koaso s
Discount houao aorupakan toko yanc luna, dlt - 
kXaakan so earn luas, «anycdia*aa pllihan yang * 
longkap dongaH ■ork-cork yang torkonal darl bn- 
raos^banuis aoporti appliancoa v hoao ftunlshinsft, 
sporting goods, jowolys ponjualan dibawah barga 
\m orn, ffcnggunakan godung dan porloagkapaa yaog~ 
surah dan aolaynai koosuson doagon pclayanan - 
yang alnimua dan biasanya aooyadlakan teapot a- 
tan lapangan parklr yang luas.

S. No as tors or outsido^of^fcbo store retailor g 
1. Mail-order rotallor :

Dari aall-order retailor konsaaoa dapat noaboXi - 
dcagaa cam :
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ct* BoaiXlh dari katalogun yang dlkclunrkan oleh- 
porueahaan damans yang boreangkutan. 

b* aongiel don monglTim forauXlr yang dlsortakan 
dldolaa lklan. 

e. mtnglii dnn sonjirii koaboll forwulir yaa| dl 
toriaa perpoe dari porueahaan dapung yang bc£ 
•oogkutan.

2. Autooatlc vending i

Penjualan ocoran dcngnn cam ini ynlcih dongan * 
aenggunakan "vending oachlno* tnnpo kohadiran a- 
tau dilayani oloh eoaeorang* ^onjualan daemon 
ra ini *eaungklnkan porluonan pasaran karona da
pat nonenpai konmiMn, dlMina dan bilnaana ponog 
pa tan suatu toko adalah tidak fcpgungklnkan* Bia- 
sonya borang-bar*ng yang dijual dongan *enggun&~ 
kan * vending anchine* bornlXol dan acabori koun- 
tungan rondnh, •ohing&n socara rolatif adalah 
hnl untuk aonjualnya ditoko-toko,

3* Hou«o-to**hou»o retailor 3

Pada bontuk ini retailor nolnkeanakan ponjualan* 
dongan earn aonawarkan barang-barangnya dari ru- 
aah-koru*ab. Dapat pula dongan hanya aonunjukkan 
fontoh-contoh barang yang dljualnya don poeanan-*
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posanan dlantarkan konudlan. Nafttm yang banyak * 
klta juftyal di Indonesia ini adalah ponjualan d& 
ri rusah-korimah yang dllakukan oloh podagpng-ig, 
dogang kocil dan aacoanya barang yang dibawa Ju* 
ga aaslh sangat torbatas* Untuk acaiporkonalkaa * 
suatu produk baru biasaaya dltoaftih cara ini pu
la.

Dldala* pordagangan ocoran alat~alat tulls, kan - 
tor dan sokolah bontuk dari pada podagnng-podagang 00%  
an yang monjualnya Juga ada borbagftl sacoa* Sam a bia&& 
nya psrdac&ngtin ocoran alat~alat tulls, kantor dan sslgi 
lah dllakukan dalaa bontuk-bontuk sobagal borikut s
a. Singlo-lino storos 1

Toko*toko dalas bontuk ini khusus hanya sonjual . a* 
lot-alat tolls, kantor dan sokolah| dan biasanya do* 
ngaa sacan yang cukup banyak. fa sun ssporti tolah * 
pornah kasi kosukaknn dalas Dab II paragrap 1 disuka, 
bahwa anoka sacun dari pada alat*alat tulls, kantor- 
dan sokolah adalah snngat luas, aaka Jarung sokall ♦ 
klta Juapai adanya toko alat-alat tulls, kantor dan* 
sokolah yang aoapany&i anoka naoan yang longkap. 60* 
bagai eonteh toko yang khusus aonjual alat*alat tu * 
lis9 kantor dan sokolah di Surabaya yalah toko
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Godins tturnlt toko Qaruda Has* ¥oko 31swa daa *oba- 
g&lnya. Halahaa Qda bubo ra fa toko alat-aXat tuXla,- 
fcomtor dno sokoXah yaag Ju*a asajual alafc~aXat sport 
bahkna ju*a aonjual bufcu-buku polajnran atau bacaaiu 
tfobagai contoh toko-toko doaikian dapat kita juatpai 
dlkota Boapa«ur di Bail,

b. Toko sorba ada dalaa ukurna koeil t
**oda bontuk ini binsanyn dijual doacan aacaa yang » 
a«ak torbfctas, discmplng alat-alat tulle, kaator * 
don sokolah ju®a dijual baran8<”haraag koXontoo* 
(kroaorijon)» paXon, iiakanan dan alnuaan. An da usiift 
nya borupa barang-baraag kobutuhaa sobari-hari yang 
aorupakaa coavoaioaco goods aiaalnya i kortns, pon* 
*11, ballpoint, iol bullpo lot, ailott sabun oaadl,- 
•abua cuci, porson, cokXatf ousu kaXong, kuwo, roti, 
•ingXot dan lain~lala* Toko^toko dosikiua biaoanya- 
dapat kita Juapai didaoroh pinggiran kota-koto bo - 
oar* dikota-kota kociX atau dido*a*dosa«

Dari konyataan itu dapat kasi katakan bnhtta tok& 
toko yang khusus aonjual alat-alat tulis, kaator daa - 
•okolah biasonya hanya tordapat dikota-kota bosar so - 
dangkaa dikota-kota kociX atau doaa-dota toko-toko po- 
ngocoraya b la sanya sonjual borbagai jonis daa sacas b&
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rang* Hal ial torutnaa diaobabkan knrona dikotn-kota b£ 
•or yang padat ponduduknya tordapat kensontroal borba * 
cat kobutuhan dan pomintaan yang nyata darl plhak Icon- 
suiton; dlaoaplng itu tlngkat pondapat&n dan dongnn doĵ i 
kian offoctlvo doaand dikota-kota boaar adalah lcbih b£ 
«ar. Jadi eebonarnya dua fakfcor inllab yang aonontukan- 
bontuk dari pada podagnng ocoron balk untuk alnt-alot - 
tulla, kaator dan aokolah aaupun barung-barang lain* K& 
rona itu dikota-kota boaar banyak klta Juapai adanya tg, 
feo<*toko pongocor yang khusua sonJuol acjonia barang, s& 
porto toko P 4  0f toko pocah bolahf toko aojatu, toko * 
alat-alat iport, toko alat-olat llatrlk, toko bohaa-ba- 
ton bangunon dan laln-lain. Makin padat ponduduknya don 
on kin tlnggi tlngkat pondapatan anaynrokatnya aakln ba- 
nyak tordapat toko~toko yang khusua aonjunl aojonia ba~ 
rang dan aobaliknya aakln jarang ponduduknya dan aakin- 
rondoh tlngkat pondapatan aasyarnkatnya aakln bnnyak « 
tordapat toko-toko aorba ada dalm ukuran kooil (smoU *  
acalo gonoral sorehandliso atoro)«
*4. w m * &  m m m  PAMK..««amit_. txm _  farkhii

Sobonamya audob aojak loan P.T* Cuaung Agung, - 
yang borkedudukan dl Jakarta, aorupakan ponyalur tung ~ 
gal barang-barang Parker untuk aoluruh Xndonoaia* Kaaun
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soapni sokarong, kecuoll tinta Parker yang sudah dicta* 
bllng didala* aogori, P.T. Gunung Agung bolus dan tidak 
dapat aolaksanakan fungal dan haknya torsobut. Hal ini* 
torutasa disobabkan karona dongan haru* dlpomihlnya «o- 
sua prosodur dan kwajlban is port oloh P*t. Gunung Agung 
dalaa poaasukan barang-bamng Parfcor ko Indonesia ssncg, 
kibatkan hargn ponjoalunnya tidak dnpat borsalng dongan 
yang dlsasukkan tocara tidak rossl oloh boborapa ispor- 
tlr.

Dongan sudah dlasssbllngoya tinta Phrkor didalaa- 
nogorl, snkn TUngsl dan hak Gunung Agung torsobut* 
kfiusus untuk tinta flarkor sudah dapat dilaksanafcan. Can 
dalaa aoaaaarknn tinta Starker aasoabling dalaa nsgorl - 
toroobut P.T, Gunung Agung songangkat' doalsr atau stoc
kist dlboborapa ibu kota Daornh tlngkat X (dan X&orah - 
Tlngkat XX), dlaana binsonya tordapat banyak grosir 
tlngkat regional yang aolayanl pasaran toluruh Qauorah - 
tlngkat X (dan Uftorah Tlngkat XX) yang borsangkutan* A- 
dapun doalor atau stockist yang tolah ada saapai saat * 
ini adalah ;
Jakarta t Toko LIa u h, Pa ear ftagi Los A Ko.9 - 10 ~

dan Toko Sigabor ftojokl, Jalan Pokojan * 
no* 11 A*
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Bandung ; Toko Makar Jayat Jalan JondraX Sudir ~
wan tiOf 49*

Scanning s P.D. Cargos, Jalaa M*H* Tbaarln no.15* 
Jogjakarta j P.T. Gunung Agung eabang JogyakartOi -

Jalan P.Dlponogoro no, 2.
Surabaya t Toko Rukun, Pa*ar flojoki, JaXan &osbaog

Japan no. 135.
Dcnpasar i C.V, Ayuaao, Jalan Suglanyar no. 4* 
liodan ; Toko Xndah, Jalnn Kol. Sugiono no* IflC.
tJjuag ftmdang : Toko Asafcan, Jalan Bail no* &l*
Tcroyata bahtm bclum oeaua pasaran S«orah Tlngkat I - 
acapunyai dealer atau stockist tlnta P^rkor aondlrl.
Dan Ini tldak borartl bohwa dlpaoomn D^orah Tlngkat X 
yang bolua ada dealer atau stookiat tlnta Pcrkor tldak 
tordapat pedagang ocoran yang aonjual tlnta Pnrkor. S£ 
bob utaaa dari beXua adanya doalor atau stockist tlnta 
ftnrkor untuk pasaron boboropQ Daorah Tlngkat I adalah- 
babwa kurang adanya somna porhubungan, tcrutoaa portui 
bungan da rat yang dapat nonghubungkna kota-kota don d£ 
sa-desa dldaorah fccrsobut. Sobagai aklbatnya sobagian- 
bosar barang-barang kobutuhan aaslh harus didatangkan- 
dan tergantung pada supply grosir-groolr dlUaoroh Ting 
kat X lalnnya. Sobagni contoh boborapa kotn dl Kdliac\Q
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tan, Irion «Jaya, Sulawesi Tongah, don sobagninya »aaih- 
aondatongkon dan songgantungkan supply barang-barangnya* 
torutaaa barang-barang iaport don hasil industrl, dari- 
Suroboya don atau Jakarta. tidak atau Imrnng adanya so* 
rano porhubungan, torutaaa porhubungan darat, didaoroh* 
torsobut tidak msaungkinkon tuabuhnyo grosir tlngkat 
Clonal untuk aolafoai pasoran didaoroh torsobut. Karona 
aobab dlatat ditanbah dongan sodikitnya jualah ponjuol- 
on yang diporkirakan dapat dlcapai aafco pongangkatan * 
doalor atau stooklot tinta Pnrkor bagi daorah-daoroh d& 
aikian dianggap kurang offislon balk bagi P*?. Gunung - 
Agung naupun bagi colon doalor atau stockist yang bar - 
sangkutan.

Jadi dapat dikatakan babwa ealuran yang sudah di* 
totapkan dan tortontu bagi dlstribusi tinta Pfcrkor ada* 
loh dari porusahoan aasoahliog aolalui P.T. Gunung k * 
gung sobagai ponynlur tunggal snnpai kopada para doalor 
atau stockist saja. Sodangkan dlstribusi solanjutnya I& 
pasaran-pasaran lokal balk didaoroh ponaMrannya sondi- 
ri aaupun didaoroh poaosaran lainnya adalah bobas, tor** 
gantung dari hubungan dan kogiatan mnoinĝ aasing doalox 
atau stockist. Karona adanya konyataan bahwa sobagiaa * 
dari pada alat-alat tulis, kantor dan sokolah, tormasuk
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tlnta vulpon, jus* dijual dltoko-toko kolontong dleaa - 
plug adanya toko-toko acoran khuaua alat-alat tulls, - 
kantor dan sokolah; aaka kobanyakan dari pada doalor a- 
tauatoekiat tlnta Parkor rarupatean groslr tingkat rogig, 
m l  alat-alat tulls, kantor dan aokolah* ttongan doaiki- 
an dapat diharapkan ponjualan tlnta Parkor dapat lobih- 
toraobar dan lobih aorata, aohingga lobih maudohkan pft, 
ra konsuaon untuk aombolinya dlsana aaja dan kapan saja 
diporlukan* [ t  i nt a
Pada waktu itu/Parkor aesoabllng dalam nogorl mulain di 
pasarkan, sobagal doalor atau atocklat untuk Jawa Tiaur 
Bula-mula diangkat P.T* Sari Agung cabang Surabaya* la* . 
mun sot olah borjalan kurang lobih tujuh bulan tomyata- 
P.T* Sari Agung Cabang Surabaya monarik dlri sobagal djt 
alor atau atocklat untuk Jam Tiaur. Adapun sobab-eobai 
nya adalah sobagal borikut :
a* P.T. Sari Agung Cabang Surabaya kurang aonpunyal hji

bungan/balk dongan para groslr alat-alat tulle, kaa ̂ dagang 
tor dan aokolah dan groslr barang-barang kolontong - 
yang borkodudukan di Surabaya aaupun dongan toko- t£ 
ko ocoran di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa T&
RUT*

b* Molalul pusat pordagangan partai dl Surabpya pada *
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pada vaktu itu boroda* dip&aaran Jam Tiaur tint* - 
fftrfeor assssfciing dalaa nagori yang boraaaX dari do& 
lor atau stockist lain* yang maa dijual dongan bat 
ga dibawah bargm Jual £.T* Sari Agung Cobang Surobqa. 

o* tldak adanya lakuas dari W #  Bari Agung Cabang 8j| 
rabaya untuk poajualo* portal tint* Jtoftor torsofcut, 
korona adaXoh fcurong offision uotuk atonjuai aatu 
earn barang barus ada mXssaan daa administrosl khu «
DUS*

Xotiga bnX torsabut Nnyobabkna kurangnya Juaiab ponju- 
alan yang dapat dicapai, sedangkon jatab sobongrok 100 * 
gros tiap bulan untuk P«f * Sari Agung Cabaag Surabaya * 
sobagnl daalor atau stockist h&ru* tatap diaabiX, a# - 
hingga porsodiaan tlnta Parfcor pada F.T* Sari £gung 
bang Surabaya aontfadi tortuapuk. Dua buXan sobolua ?«T. 
Sari Agung Cabang Surabaya aonarik diri oobagai doaXor-
atau stockist tlnta Fhrkor, oXob ?*T* O&ming Agung toko

atau stockistRukun diangfcat Mbagai doalcjr/puln untuk Jawa Tl*ur. Jfc 
dl *oia*a duo buXnn tordapai d m  dc^X^r fltaii cxooklat - 
tlnta P&rkor untuk J&w Timor* Daa motolah ?.T. Sari A» 
gv^t CAbaog Suurobajra aonarik dlri, anln dealer atau - 
•tocklrt untuk .Jawa Tlisur hanyc toko llukua aoja, do aeon
jatoh poncoabllan sotlop bulon wialmtw 200 grot* fta •£
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Jak doalor atau stockist Ja*u Tlaur diptgang haaya oloh 
toko Rukun, jumlah ponjualan auloi aonlngkat dan tinta** 
P^rkor assoabllng dalaa nogori a sal doalor atau stoc - 
klst Iain tidak taapak borodar dalaa paaaran Jo*a fiaur. 
Adopun aohab*aobiibnSFn odnloh sobagai borikut i 
a* U>tak toko Rukun didaoroh puaat perdagzusgan portal,
b. Toko Uukun Juga aorupakan groair dalaa bidang alat * 

alat tulia, kantor dan sokolah aohingga hubungaa do* 
neon para froair aiat-alat tulia, kantor dan sokolah 
dam grosir barang-barang kolontong yang toobnnynkkan- 
torlotak didaoroh puaat pordngangan portal sudah mi* 
kup luas,

o. Hobungan dongaii toko-toko ocoraa dibaborapa kota di* 
Jfiwa Tlaur bohkan dlluar pulau Ja*a Juga sudah ada. 

Jodi poaosaran tinta %rker aaaoabliog dalaa oogori un
tuk daomh poaaaaran Jana Tiaur bukaa aoaatannata dila- 
fcukon oloh toko Rukun snja nolainkan dibontu oloh para* 
groair, balk groair alat*alat tulia, kantor dan sokolah 
aaupun groair barang~barang kolontong, yang kobanyakkaa 
torlotak didaoroh puaat pordagaagan portal di Surabaya. 
&£*bingg& dongan doalklan bilaaana tinta Xferkor bun tan * 
Malaysia borhasll loloa saauk tetpaaaraa Indonesia too * 
perti toiah torJadi pada waktu-waktu tortontu) dan di 
ol dongan harga loblh rondah dari pada tinta Sairftor

i l
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ossoabllng dalaa nogorl, sudah dapat dlpastlkan bahwa- 
para groslr torsobut lobih condong untuk aoaboil buat
an Malayola yang lobih aurah. Hal aana torjadi pada * 
akhir-akblr lnl, sohlngga ponjualan tlnta Parkor asses 
bllng dalaa nogorl aongalnal koaorosotan yang cukup b£ 
sar* Untuk aongatasl hal lnl doalor atau stockist yang 
borsangkutan, dalaa hal lnl toko Bukun, tidak aoapunyal 
saluran-saluran distribusi yang dapat dlandalkan, so - 
hlngga tidak dapat dtfciinsnlmya socara langsung daorah- 
poaasnrannya yaitu Ja^a Tlaur, aolalnkan banyak Juga - 
aonggunatem Jasa-jasa poranfcara dari para groslr lain-
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11. PBHGARUH BARANO-BARANQ SUBSTITUSI TSRHADAF PASARAN 
TIHTA m i S .
Sojak torjadinya rorolusl industri dalasi tahun • 

173$ dapat dilihat adanya hubungan yang orat antara ko- 
aajuan ilmu pongotahuan dibidang tohnik dongan koaajuan 
kehidupon okonoai. Adanya komajuan dibidang tohnik dan 
dongan donikinn tohnik produksi ooaungkinkan dilakukan- 
nya produksi socara boiar-bosaran* Dan dongan Bakin lu- 
asnya hubungan okonoai sohlngga noncapal hubungan ting* 
kat Intornaslonol, hukum »tho law or largo nunbor* na - 
kin dapat ditorapkan. Hal sana aengakibatkan tumbuhnya- 
produksi koarah sposiallsasl, sohlngga dapat dlkatakan- 
bahwa pada dowasa ini soaua unit-unit produksi yang ada 
noaproduslr aatu macan barang atau boborapa aacaa ba - 
rang yang *produetlo vorwant*.

Dongan adanya koaajuan tohnik dan dongan domlkian 
tohnik produksi t disoiaplng raampu monciptakan barang-ba- 
rang kobutuhan baru Juga mampu monciptakan barang-ba - 
rang substitusi darl barang-barang yang sudah ada.Malah 
an pada dowasa ini dapat dlkatakan bahwa komajuan dibi- 
dang tohnik dan tohnik produksi kobanyakkan aonbawa a* 
kibat torciptanya barang-barang substitusi darl barang- 
barang yang sudah ada. Dan barang-barang substitusi

85
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yang torciptn* untuk dapat aorobut pa»aran# biaoanya - 
Moapuayal auatu atau bcborapa koXobihan oobngai borikutt
1. wtia Xobih balk.
2. cara ponggunaan Xobih praktio*
3# ponggunaan Xobih okonoaia,
4* harga nolo t if Xobih auroh.
Sobagai contoh yang joiao dari toroiptnnya barang-ba ~ 
rang eubstituai dapat latai koKukakan dioini yaloh doto£ 
gout oobagai oubotitusi dari oabun cuci, Xaapu m om  »o* 
bagai sub«tttuai dari Xanpu pijar dan oobagainya*

Doaikian pula koaajuan dibidang tohnik dan tohnik 
produkoi aoapunyni pongnruh jugn didaXaa bidaag aXat«a* 
Xat tuXia, kantor dan ookolah, balk doa&in poncipta&n * 
barong-boroag kobutuhan baru aaupun dongan pinciptaan * 
barang~barang *ub*titusl„ Diantara, barang-barang aubati 
tusl yang torolpta dibidang aXnt-aXat tulis, kantor don 
•okoXoh, dapat kaai aobutkan diaixti ballpoint aobagai - 
subatitusi dari vuXpon, propoXXing ponoil sobagai »uba- 
tituei dari pon»iX oXootronio eaXouXator oobagai «ub»t£ 
tuoi dari aosin hitung dan oobagniaya*

DidaXaa parograp ini akan kani bahaa oocara ting-*' 
kat pongaruh dari pada toreiptanya barang-barang aab»t£ 
tuoi dari tinta tuXis torhadap pasaran tinta tuXia itu*
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soadlrl. Untuk Ini porlu kironyn kawi tokankan dlalnl - 
bahwa nnfcara konraui dari pada tlnta dan TOlpon torda
pat hubungan »eMplo«ontalr co nauapti«-vorwant• yang o- 
rat. Mnlahan knrona tlnta tulio dalaa poaggunaannya un
tuk Mnulls pada u*u*nya aoapunyai hubungan yang orat * 
dongan ponggunaan vulpon, dapatlah dlkatakan bahwa kon- 
muul darl pada tlnta tuli* songat torgnntung pada koa- 
iujuI dari pada vulpon atau dongan Iain porkataan paoa£ 
an dari pada tinta toll* onngat torgantung pada paoaran 
dari pada vulpon, Jadl knrona tlnta tulla daXaa pcnggu- 
naannya untuk aonullo pada uuuanya aospunyal hubungan * 
yang orat dongan ponggunaan vulpon «nka porwintaan afcan 
tinta tulio oorupakan poraintaan turunan atau **dorlvod- 
dooand* darl pomlntaan afican vulpon, Hoka dari itu 4a * 
low wonllal pa varan darl pada tlnta tullo haniolah dl * 
tlnjau bagalmna pongaruh darl pada bnron/j-bamng subs* 
tltusi dari vulpon torhodap paoaran vulpon itu tondlri.

Borkat lamajuan llnu pongotahuan dibidang tohnik- 
torelptalah ballpoint aobagai oalah oatu alat untuk «o- 
null* yang dongan ooadlrlnya *orupakan aubttituol darl- 
vulpon sobagai aalah oatu alat untuk sonulls yang sudah 
ada. Pada popwuloan knrona hargA dari pada ballpoint - 
ballpoint oobagal barang baru aaaih tlnggl, pongpmtanya
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torhodap pnsaran dnrl vulpon dan dongan donikian pasar- 
an dari tinta tulis bolua bogitu torasa Boskipun torda- 
pat kosungkiaan ponggnntian isi dari pada ballpoint bi~ 
la tolnh habit* Sotolah ballpoint sosporoloh paoaran - 
dan sotolah torolpta bahan plafltik surah, mini torda - 
pat borbogai sork dan sodol dari ballpoint dongan harga 
pang auroh t bahkan ada yang sot oloh habis torpakai ha - 
rus dibuang tanpa ada kosungklnan magganti islnya, ss- 
hingga pasamn dari pada vuljion aulal tordosak. Borha- 
silnya ballpoint aosporoloh pasaran yang luas dan do * 
ngnn doaikian sondosak pasaran Tulpon, disobabkan karo
na boborapa hal9 antara lain »
1* harga yang rolatif loblh surah dibandingkan dongan * 

harga vulpon*
2. tsrdapatayn standardlsasl isi ballpoint, sohlngga 

sudahkan posakai untuk aolakukan ponggantinn blla * 
isinya tolah habis.

3# isi ballpoint yang dijual torsodla dalaa ompat varna 
ynltu biru, aorah, hitas dan hljau*

&• harga dari pada isi ballpoint yang rolatUT jauh Is - 
bih surah dlbaodingkaa dongan tinta tulis sobagni PJJ> 
agisi vulpon.

5* noratanya posasaran dari pada isi ballpoint, sohing*

d*
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ga bad wroka yang aottorlukon dapat diporoloh fcapan s& 
Ja dan dinna saja doagoin audah.
Porlu pula k a m i koaukakan dioini bnhwa tordapat juga bji 
borapa aork dan typo ballpoint yang islnya khueuo, si - 
•alkon ballpoint Pnrkor, ballpoint Pilot, ballpoint - 
Sboaffor, ballpoint Bio dan aobagalnyn. fihaun lnl tldak 
Moagurangi poagnrub darl pada ballpoint torhadap pasarm 
vulpon dan dongan doalklan pasaran tinta tulls.

Dianapiog ballpoint, sotolah torolptanya baban - 
plaotik dongan hargn «urah# torcipta pula aignpon yang- 
sodikit banyak juga socara tldak Inngsung aempongaruhi- 
pasanm dari pada' tinta tulls* Knrona salab oatu koguoQ, 
an dari pada sigapon dlsaaping untuk aouarna adalah ua- 
tuk aonulisj aoskipun kagunaan untuk nenulls adalah tag 
batas sifntaya* Koiklpuo doalklan pongaruh darl pada * 
torclptaoya •ignpon torhadap paoaran ballpoint dan vul
pon dan dongan doalklan paoaran darl pada tlnta tulls - 
totap ada, voaglngat bafara harga dari pada slgnpon yang 
sodoaiklan numb yaltu antara ftp* 30,- saapal Rp«40,~ - 
por buah, sohlngga aosporoloh pasaran yang luas«

Dongan poagortian tordosoknya paoaran dari pada - 
vulpon dan doogan doalklan paoaran dari pada tlnta tu * 
Us, bukaalah borartl bahwa torjadi poogurongnn darl pa
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da konsuasi vulpon dan tinta tulis, aalainkan borarti~ 
bahwa toaungkinan porlua&an pasaran vulpon dan tinta - 
tulis knrona aakin «o rata nya dan aakin tia*ginya tln*- 
kat pondldikan khususnya di Indonesia* diperkocll do * 
n$an odanya ballpoint dan cignpaa, karona didalaa prqJt 
tok kita alaai bahwa pcnjualan vulpon totap borjalan * 
lancor bahkan dapat dikatakan aakin laaa aakin aoninc- 
kat sohlogga poralotaan akan tinta tulis juga totap * 
bahkan dapat diharapkan aoain&kat pula*

Maka dari itu torutana bagi para prcduacn atau * 
iaportir, dalaa uschanya untuk aoaasarkan tinta tali»- 
aorknya, adalah porlu sokoll untuk aonllai ;
1 * luaongra pasaran dari pada borba^al aork dan typo - 

vulpon*
2* kokuatan porsaingsn ballpoint dan Blgnpon torhodap-* 

pasaran vulpon*
Karona antara konsuasi dari pada tinta tulis dan v-al * 
pan torda pat hubungan -coaplcaontair oonsuaptio-ver - 
want** yang orat, bahkan dapat dikatakan bahwa permint&- 
an akan tinta tulis aorupakan «dorivcd dcaand* dari pg, 
da poralataaa akan vulpon, soring kita junpoi adanya * 
porusahaan yang dlsaaplng aoaprodusir vulpon Juga aoa^ 
ponodnsir tinta tulis bahkan loblh Jauh lag! dongan oog
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produsir pula ballpoint; dan atau signpon, dimana dalam 
pomasarannya mompergunakan aork yang sama. Misalkan - 
vulpon, ballpoint, tinta dan signpon stork Pilotj vul * 
pon, ballpoint dan tinta nork Parker; vulpon dan tinta 
mark Hero dan sobagainya. Dongan domiklan para produson 
torsobut mongfrarapkan bahwa kerugian dan kountungan da 
ri pada porsaingan antara ballpoint, signpon, vulpon - 
dan tinta tulis dapat saling monglsi, sohingga moroka- 
dapat morausatkan porhatian hanya pada porsaingan do - 
ngan ocrk-mork lain dalaa pomasaran balk ballpoint, - 
signpon, vulpon maupun tinta tulle*

§2, BERBAGAI MEEK TINTA DAN PKNGARUHNYA TERHASaP EMA- 
SAHAN TINTA PAEKBR,
Dalam paragrap I bab ini toloh kami kemukakan * 

bahwa pasaran dan komungkinan pcrluaean pasaran dari - 
pada tinta tulis sahgat tcrgantung pada pasaran dan ko 
mungklnan porluasan pasaran dari pada vulpon. Dldalam- 
pasaran tinta yang dongan aendirinya torolpta karona - 
adanya pasaran dari pada vulpon, borbagal raork tinta - 
balk yang ox Import maupun yang ox produksi dalam nogg 
rl saling borsalng untuk momporoloh baglan yang luas - 
dan kodudukan yang kuat dldalam pasaran tinta. Mongl - 
ngnt bahwa ]»ombahasan dalam skripsi ini kami membataei
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d i r t  hztnya ocagonal Jawa T im o r eaja, anka yang ka«i ko- 
sufcakan disini hanyalah sork^sork tlnta yang ada dan - 
borodnr daXaa pasaran tinta dl Jawa Tltaur Baja* yaltu ; 
1« Ex Iaport ;

- Tinta Hero, ox B.E.C.
- Tinta Touth, ox
- Tinta Poiikan, ox Joman,
* Tlnta Pilot, cx Jopang*
* Tlnta Poony, ox R.U*C.
- Tinta Phoenix* ox B,B«C*
~iTlBta*Kinv,a; ox.il.tt.C.
- Tinta tfatoro&nn, ox Jorsan.

2« Ex produksi dalaa aogorl 5
- Tlnta Parker.
- Tinta Evorqulck Goka.

%ri sonua aork tlnta ox iaport yang borcdar dipasaran- 
Ja«a Tinur khususqya dan dl pasaran soluruh Indonesia - 
uauanya, bolus ada satu aorkpun yang poaaearannya dipo- 
gang oloh isportir atau loabaga poaasaran tortoniu sob& 
gal ponyalur tunggalnya. Jadi posasamaoya adalah bobas 
untuk dilakuknn oloh isportir anna eaja yang akan dan - 
tolah sosasukkan tlnta ox iaport yang borsongkutan ko4a 
las poaasamtt 41 Indonesia. Kafea darl itu dongan sondi-
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rl nya do oar portlaban&m balk Iaportir yang Roaasukkan- 
aaupun psdagong porantara yang ikut oiaaaaarkan tinta ex 
iaport yang borsongkutan, hanyalah kountungan dan atau- 
kocspatan porputamn soaata-aata, tanpa ada anksud ua- 
tuk acaperjoangkan asrk tinta ox laport yang barsangta^ 
an dalaa porsaingan dongan acrk-aork tinta lainnya, un- 
tuk aoaporoleh bnglan yang luas dan kodudukkan yang fcu- 
at dldalan pasaran tinta*

Satu-satunya tinta ox iaport yang sudah dlassoa - 
bllng di Indonesia hanyalah tinta flcirkor, yang pcaasar- 
annya di Indonesia dlsorahkan kopada P.*. Gunung Agung, 
sobogal ponyalu* tunggal untuk ictua barang-barang pro
duksl Parkor. Hesklpun ?,T* Qunung Agung sobagal penya- 
lur tunggal untuk M u a  bareng-barang produksl P&rkor - 
Jauh sobolua tinta Parkor aulal dlassoabllng di Xndoao- 
sla, naaun koayataonnya P*T# Gunung Agung bolus atau t^ 
dak dapat aolaksannkan fungslnya torsobut sobagaiaana - 
austioya* Hal ini torutaaa dlsobabkan karona loaah, ku- 
rang offoktlf dan offisiomsya aparatur poaorlntah so - 
hlngga aasih torda pat lubaag-lubang (sason) untuk son* 
sukkan tinta Parkor dan Inln-lain barang produksl Par -  

kor kodalaa pasaran Indonesia socarn golap. Hal anna - 
aonyobabkan bahwa inport barang-barang produksl Parkor-
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•ocara ros*i oloh P.T, Gunuog Agung tldak dapat borsn- 
ing barganyn dongan yang diaasukkaa soc&ra golap. Koa- 
damn lal borlangsung saapni sokorong kocuali tinta 
kor yang toloh diasaoabling didolaa »|oriy toblngsa - 
fUngal ponyalur tunggal sobonarnyn haqya dapat dllaks& 
nakan olob P. T. Guaung Agung dnlaa asaasarkan tlnta - 
Parkor saja. %oun aesklpun doaifcion pada saat dlpasajc 
an saajptt koktmmgnn tiata itorfcor warna Pufrmaamat 
Black, knrona torloatoatoya peansukkon bnhan untuk cam- 
buat tinta Jfiarkor waroa itoraaaont Black, tinta Parkor- 
buatan Malaysia dapat aasuk kopasaran Indonesia socaro 
golap, khusua untuk waroa Poraanont Black dan Pfcraonodt 
Bluo Black saja {yaitu Norna-warna yang paling banyak- 
laku).

Maka darl itu dalaa aoaasarkon tiata Parkor,P.T. 
Gunung Agung sobagai ponyalur tunggalnya disaaping ha- 
rus aonghadapi porsaingaa oloh aork-aork tiata lainnya 
kadang-k&dang harua pula aongjhadapl porsalngan olob - 
tinta Phrkar buatan Malaysia. ttalna pcrsaiagaa khusua- 
«ya dongan aork~aork tiata ox iaport dan tlnta ftxrkcr- 
buatan Kalaysia, tlnta Parker haoil assembling dalaa - 
nogori noapunyai kokuatan yang tldak diailiki talk o- 
loh aork-eork tinta ox iaport aaupun oloh tlnta Parkor
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buatan Malaysia« yaitu bahwa (ialaa poaasaran tinta Pa£ 
kor hasil aMOribllng dnlaa nogorl tordaiat poayalur * 
tunggaloya dongnn doalor-donlor atau stockist-stockist 
dlbobornpa kota dlaana groslr-sroslr tlngkat regional- 
korkodudukan. Dcagan sondirinya pnm doalor atau stoc
kist dari tinta Parker sobagal psdngqng porantara yang 
ikut asaasarkannyn aoapunyai dasnr portlabangnn bukan- 
sooata-aata kountungan atau kocopatan porputaron sa ja- 
aolalnkan ooroka loblh aoaontlngkan untuk aoaporjuang~ 
lam tinta Parkor torhadap porsa lagan aork-aorte tinta - 
lainnya dalcus aoaporobutkan baglan yang loblh luas dan 
kodudukan yang Icblh kuat d ld a la m  pasaran tinta* Hal - 
m aaa justru tidak diailiki dan dlalaal olch aork-aork- 
tinta ox Import. DIsasping ltu scbagai ponjralur tungg* 
gal P.T* Gunung Agung aoapunyai kopoatlagan untuk ssc& 
ra berkals aonggunakan sarana-saraoa salos-proaotion * 
so port! noaasang advcrtonsl atau Iklan, aolakukan oar- 
kotlng survey dan sobagalnya.

P a d a unuanya dapat dikatakaa bahwa yang noaguas^ 
1 pasaran tinta balk dlsoluruh Indonesia aaupun khu&& 
n ya di Java Tlaur adalah tinta ox Iaport, dinntara Sa
na barn tinta Parker saja yang tolnh dlasscabling dld& 
laa nogorl, Sodangfcnn pada dowasa ini diantara tints *
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ox 1bport yang aangnasal paftarcm tinta hnnyalah tlnta - 
aerfc Boro, disnaping tinta Parkor yeng sojak boborapa - 
waktu yang lalu dapat digolongkon sobogol tinta buatan- 
dalaa nogori, aoskipun baru pada tlngkat asaoabling. !>£ 
saaplng itu aork tinta buatan dalaa oc&erl yang lain y& 
itu tlnta Ev«rcjttick Qoka, khususiaya didala* pasaran - 
tinta di Java Tlaur* saapunTal po*unaa pula aoskipun k& 
ell. Doalklan pula aork-aork tinta ox iaport lainnya oft 
lain tlnta Boro, aoskipun kocil, aoapuayai poranan pula 
didalaa pasaran tinta. Balk aork-aork tlnta o* iaport - 
aoupun ox buatan dalaa nogorl yang nompunyai poranan ka 
ell naean dalaa aonilai pasaran tinta socara kosoluruh- 
an tldak dapat dlabalkan bogitu saja.

Forlu klranya knal koaukakaa disini bahsa sobencyc 
nya, ssbalu* dlasaoabllng didalaa nogorl, tinta tarkor~ 
tolah aoapuiqral pasamn yang cukup luas» dongan ansuk - 
nyn kopasaran Indonosia tinta %rkor buatan U.S.A. dan- 
buatan Malaysia. Sohlngga P.T. Guoung Agung sobagol po- 
oyalar tuncial tinta Ffcrkor basil aosoabling dalaa nog& 
ri hanya tlnggal acaportahankon dan atau aoapcrluaa pa- 
soran tlnta P a rk o r yang sudah ada.

Darl survoy yang tolah kaal Inknknn dlbobompn 
ta di Jawa Tiaur tornyata bahtra dl kota-kota bosar dlxq̂
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no tlngkat pondapatan dan tlngkat pondldlkan sudah cu - 
kup tlnggl. scportl aisalfcon koto Surabaya dan Malang,- 
tlata flnrkor aonpunyiil pasaran yang paling luas dan tig 
ta Boro aonoapatl kodudukkan kodua, dlsusul oloh tinta* 
EYorquick Goka; sodangkan aork-aork tinta Ininnya sukar 
dltontukaa socara torporlncl karona hanya boborapa toko 
saja yang aonjuol *ork-«crk tinta torsobut dlsanping - 
tinta Pnrkor, tinta Horo dan tinta ttvorqulck Goka* Btt * 
win soballknya dikota-kota dlaana tlngkat pondapatan - 
dan tingkot pondldlkan aaslh loblh rondah* soportl si * 
salkan kota Blitar, Tulungagung, Bonyuwangi dan laln-l& 
innya, tinta Rorolah yang aoapunyai pasaran yang paling 
loan dan tinta Jfcrkor aonoapati kodudukkan kodua, disu- 
sul oloh tinta Evsrqulek Ookni sodongkan nork-Mrk tin* 
ta lalnnya dapat dikatakan tidak aoapunyai pasaran saaa 
ookall. Mnlohan justru porbodaan luas pasaran antara - 
tinta jferkor don tinta Horo dikota-kota bosar adalah 
kup bosar sodangftan dikota-kota kocll hanyalah kocll. 
11^1 ini dieapal torutano sotolah tinta P a r k o r dlassoa * 
bilag dldalan nogorl, sohlngga dapat dikatakan bahwa s& 
Jak dlnssosfcling dldalaa nogorl pasaran dari pada tinta 
F«rkor tolnh nakin luas*

Bordasorkan hasil *urvoy fcaai torsobut dapat dik&
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taka* bohwa yang aerupakan salngan utaaa dari tinta fti£ 
leer adalnh tinta Xoro dan tinta Svorquick Ooka, sedan** 
kan kokuatan aalngan dari aorfc-aork tinta lainnya ada * 
lab »angat kocil aokali kolau tldak dapat dlkatakan ti- 
dok ada* 0ari pongalaaan kaal dapat diaiapulkan bahwa - 
kokuatan ealngan yang nhonnrnya baik dari tinta Horo - 
aaupun tinta Bvorqulck Goka, hamyalob torlotak pada bq£ 

oeomo ynng «uroh dihandlngknn den®*n harga ocoran ~ 
dari tinta flarkor; yaltu Bp.90,- per botol untuk tinta- 
fioro dan Ep«65»* por botol untuk tlnta Cvorquick Cafca - 
dibondingkan dongan ftp.175*- por botol untuk tinta ftir- 
kor« 3odangkan sobaliknya tiata Parker ooapunyal kokua- 
tan ealnfftn yang cukup kuat, yang eana torutaaa dlsoba& 
kan knrona tinta ftirkor aoapuqyal boborapa koloblhan - 
yang ontotti lain adalah ;
1 . aaapal tingknt tortontu awapuayai aaluran dietribusi 

aondlrl*
2. kwalitot yang lebih un&gul dongan torkandungnya un - 

our Solv-X, yaltu unsur yang aoneogah torjadinya po- 
ngondapan dan pongorlngan aoblngga koruaaknn-korua^k 
an pada vulpon karona ponggunaan tlnta yang kurang * 
balk kmlltetnya dapat dihlndnrknn.

3. torsodla dalaa pilihan waroa yang cukup Xuas yaltu -
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tujuh warna (Boraanant Black* Poraanont Blue Black,- 
Poroanont Blue, Maahable Royal Bluo, fttrounoat Bod,- 
Poraanoat Or©mn9 dan Permanent Torqait* Bluo).

4 *  Mrdapat oatuiwarna yang khusua dapat dicuei bila a $  

ngotorkan yaitu ltanhablo Royal Bluo* 
Kolofcihan-Orolobihan tinta barker ini dibaudingkaa do - 
ngan tinta Horo khuouanya dan nork-nork tinta lainnya - 
tjsruiaaya, ditnobah dongan adanya kolooahan tinta Horo 
da dcwasa ini yaitu tcrdapntnya tinta Horo palsu yang- 
borodar dipntmran, aoaborikan koturapatan yang bosar ba
gi P.T. Gunung Agung untuk dapat oongalahkan «ork-a©rk- 
tlnta lainnya dan khuauanya tinta Horo* Ada pun tinta 
ro yang neli ox R*ft.G* hanya torsodia dalam warna-warna 
Royal Bluo* Bluo Black dan Bod &aja» «odangkan tinta I(a 
ro palva disaap&ng toraodia dalaa kotiga trarna dlatae - 
jugn toraodia dalaa warm Black; hal oana oobcnnrnya - 
tiobul scjak tordapatnya kokurangan tinta tulis trarna - 
Black dipasaran*
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83. BSBIUQAI USAHA DAL AH KT.NQHADAFI HSR3AIHQAH UAHAfC - 
BABABQ SUPSTITOSI PAH MSRK-HBRK TIHTA LAINKIA,
Dalaa parograp 1 dan 2 bob Ini tolah toad bahaa - 

bagalaana pongaruh barang-borang aubatltual dan aork - 
ierk tlnta hluqn torhadap pasaran tlnta uauaoya dan - 
paaaran tlnta ftxrkor khusuanya* Dalaa paragrap Ini akan 
koai koaukakan socara aingkat uaoha-uaaha apa yang da - 
pot dllakukan old) P*T. Gunung Agung sobagal ponyalur - 
tuaggal tinta Parkor aaupun para doalor atau atoeklat - 
ny* dalaa aoaghodapi poraalngpn toraobut*

Sobagaloona tolah pornah koml koaukakan dalaa pa* 
ragrap 1 bab ini bahaa karona koguztaan dari pada tlnta- 
toru&oaa adalah sobagal pongiai vulpon aaka konauaai - 
daa dongan doaHdon paaaran dari pada tinta aangat tor* 
gantung pada paaaran dari pada vulpon* aohingga slfat - 
dari pada poraalngan barang-barnng aubatltual dari vul
pon torhadap tlnta adalah tidak laagsung* Atau dongan - 
lain porkataan karom barang-barung aubatltual dari vuj. 
pon aoapongaruhl paaaran dari pada vulpon aaka poaaran- 
dari pada tinta juga ikut torpongoruh* H&1 ini aong^kl- 
batkan aukaraya uaoha-usaha yang dapat dilakukan olab - 
plhak-pihak yang borkopontlngan dongan poaaaaran tinta- 
uauanya dan tinta Parker khusuanya, untuk nongurangi *
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atau nolunakkan kokuatan porsalngan barang-barang auba- 
titual darl vulpon (yaltu ballpoint dan slgnpon) torha- 
dap paaaran darl pada tiata uauanya dan tlnta Parker * 
khuauanya. Maka dari itu dapat dlkatakan bahwa bag!
Pm T. Gunung Agung sebagal ponyalur tunggal tlnta Parker 
adolah aullt kolau tldak dapat dlkatakan tldak wungkln- 
untuk nolakukan uaaha-uaoha pongurangan atau polunakan- 
kokuatan poraaingan barang-barang aubatitual darl vul - 
pon toraobut torhadap paaaran tlnta Farkor* Satu-aatuiya 
Jalan yang dapat dltoapuh oloh P.T. Qunung Agung, yang* 
•obonamya nonogang hak sobagai ponyalur tunggal untuk* 
aoluruh Indonesia untuk barang-barang Farkor, adalab %  
nasarkan pula ballpoint dan vulpon Farkor, yang diuaahn 
kan agar dapat dlaaasabllng didalaa nogori. Sohlngga - 
dongan doalklan P.T. Qunung Agung dapat aontfiarapkan - 
bahwa korugian dan kountungan darl pada poraalngan ant& 
ra ballpoint, vulpon dan tinta dapat soling nonglal. 
I*in hainya dalaa mongfradapl poraalngan *ork«nork tinta 
lainnya, dlaini P.T.. Gunung Agung bosorta para doalor * 
atau atockiatnya dapat aolakukan borbagal usaha untuk * 
nongurangi atau aolunakkan kokuatan poraalngan aork-aoxk 
tinta lainnya torhadap tinta Parkor dalaa sonporobutkan 
bagian atau kodudukan dldalan paaaran tinta* Dalaa hal-
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ini perlu kiranya kaal tokankan* sobagalaana tolah p#£ 
nab kami koaukakan dalaa paragrap 2 bab ini* bahwa ko- 
losahan dari pada aork-aork tinta ex iaport* dan do neon 
doalklon aorupakan kountungaa bagi tinta Parkor# ada - 
lah bolua adanya iaportir atau groair tlngkat national 
yang bortlndak sobagnl ponyalur tungeal aork-aork tin- 
ta ox iaport torsobut. Sodangkan tinta ox produksl da
laa nogorl lainnya* yang aodlklt banyafc Juga aoapunyai 
pasaran, yaitu tinta ovorquick Qoka* aoskipun aoapunyai 
saluran distribusi torsondirl saapal tlngkat tcrtontu- 
naaun bolua pornah aolakukan usoha-usaha untuk aon&ir- 
rang! atau aolunakkon kokuatan porsalngan aork-aork - 
tinta salngannya* Soloaahan dari pada aork-aork tints- 
ox iaport dan «x produksl dalaa nogorl torsobut, yang- 
soballlatya aorupakan kountungon bag! tinta ifcrkor, ao
rupakan kosoapatan yang barus botul-botul dapat diaan- 
faatkan oloh ponyalur tunggal dan doalor atau stockist 
tinta ftirkor* Karona tordapat koaungktnan bahwa diwak- 
tu-waktu yang akan datang aork-aork tinta ox iaport d& 
pat aoapunyai iaportir tunggal atau ponyalur tunggal - 
dan atau saluran distribusi torsondirl* sohlngga koku
atan porsalngnnoyo dapat aonjadl loblh bosar.

Bsaha-usaha untuk aongurongl atau aolunakkon ko-
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kuatan ptmlofan aork~aork tlnta lainnya berartl aoru- 
pa kan pula usaha-uaaha untuk Maporolsh pasaran yang Ijt 
bih Iuas bad tlnta l^rkor. Sodangkan aobagai por*yaro£ 
on utaan agar uanha-uaaha doalklan dapat borhasll harus 
didukung oloh t
1 . Bsaya yang oukup yang dlroncanakan bersaaa*saan da- 

ngan roncana kerja usaha-uaaha tersebut.
2. Ifipasltas produksi yang cukup bosar untuk dapat aol& 

yanl pasaran baru yang direncanakan akan diporolsh.
3* Harus aoapunyal koloblhan atau plus points di banding 

kan dongan aork-aerk tlnta lainnya; dalaa hal ini m  
tu yang leblh tlnggl darl tlnta flnrkor dongan tork^Q 
dungnya unsur Solv-X.

Sobenamya usaha*usaha doalklan dapat digolongkan m u jfe 
dl dua goloogan sssual dongan tahap pclakaanaannya, yaA 
tu I
1* Market Surrey dan
2« Promotional Activities cq. Salos Promotion.
Karona untuk dapat aolaksanakan promotional Activities* 
atau S^les Proaotlon dsngan to pat f otfsktlf dan offlsl* 
an haruslah dlkotohul sogala sesuatu tentang pasaran * 
tlnta Parfesrt hal aana hanya dapat dleapal aolalui Mar* 
kst Survey*
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Dalaa Haricot Survay atau Penolltian Paaar dari 
saran tinta Pnrkor dllakukan ponolltlan antara lain ao- 
ngonai s
1« Jualah ponduduk tinp-tinp dncrah don^ui ponggolongan 

bordaaarkan uaur, tlngkat pondapatan* tlngkat pondl
dlkan dan profsaai pofeor jaan*

2* Baglan golongan aasyaxakat yang aana saja yang aoru
pakan konsuaon dari pada tinta uananya dan tinta 
kor khuauanya,

3. Jualah pcnjualan dan baglan go Ionian aasyarakat aana 
yang moabell untuk aaslng-ansing warna dari tinta - 
Parkor dalaa suatu porlodo tortontu.

4* Patronage motives, product actives don buying aotlvos 
dari para konsuaon tinta uouanya dan tinta P&rkcr - 
khtisuany*.

5* Vaktu-aaktu pcebolian dari para konsuaon tinta m m m - 

nya dan tinta barker khuausnya.
Bordaaarkan koslapulan-koslapulan yang daftet diporolch- 
dari Market Survoy atau Ponolltlan Paaar dapat diauaun- 
suatu roneana poaotional activities atau Sales proaotl^ 
on yang topat* offlslon dan offoktif.

Dongan Sales Promotion dlartlkan aogala usahs 
yang aonuju kepada porluasan ponjualan barang* dongan -

10V
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cara-cara yang aosbawa barang tersebut kopada porhatl- 
an khalayak rasal, sohlngga dapat aonlabulkan kolngln* 
an dsn koperluan dtkalangan konsuaen untuk aoabelinya*1  ̂
Usoha-usaha Sq1*s Promotion untuk aeaporluas pasaran bfc 
rang adalah aerupakan suatu tujuan jangka pan Jang, ka- 
rena blasanya hnsilnya tldak dapat sogora torlihat.D»n
dalaa aoncapal porluasan paaaran tinta Parker, usaha *

dap*tusaha Salos Proaotioi^diiakukan antara lain dongan ;
1 . Kengadakan "direct sales* pada waktu-waktu tertontu 

terutoaa dlsokolch-sekoXah, unlvorsltas-univorsitas 
dan kantor-kantor balk swasta aaupun peaorlntaluHaX 
aana dapat dilakukan oloh doaler atau stockist dld& 
orahnya aaslng-aaslng.

2. Kongsdakan psnjualan socara canvas pada waktu-waktu 
tortentu oloh doaler atau stockist kz> toko-toko po
ngocor dldaerah poaasarannya aaslng-aaslng.

3. Moluaskan keglatan-keglatan kodaorah-daorah pasaran 
baru yang diharapkan don dlperkirakan aoapunyal po- 
tensl daya boli torhadap tlnta JPhrker*

4* Koodorong ponjualan darl warna-warna tlnta Farkor - 
yang kurang lakuv balk aolalul advertonsi atau re *

^  Dr. Saroso Wirodlhordjo "Pokok-Fokok Xlau Tata Blaga* haXoaan 179.
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klmttm m c u i  barkala mupun dangan aalakukan daooj§ 
t ra al~daaontra li •
Bap#r*I olaalkan untuk aaaajukan warna Torquiaa - 
Blua dapat dUakutam otftalul ndvartanai yat* ***& &  

butkan bahwa warn* taraabut adalah aangat aaraai ~ 
untuk dlpakal olah aiaalkan jwn doktar, diraJttur, 
nm|*r, ootaria, pacgncara dan aataruaqya. 
Bad&ngkan untuk oaaajukan panjualan ttmrna tfaohabla 
Royal Blua dapat dllafcukan dongan daoonatraal die* 
kolah-aakolah, unlvaraitaa*-uniiraraltaa dan kantor* 
kantor untuk oanunjukkan bahwa warm tdaahabla Bo - 
yal Bluo dapat dlcuel aahlngga blla tarjadl tinta- 
warna taraabut tuopah atau vulpannya bocor oaaganal 
pakalan dapat dibaraihkan dangan eudah*

5* Haaonjolkan kalabihan dari pada tinta Barfear yaitu 
tartoft£ungnya unaur Solv~X aahlngga outuoya labih- 
baik karana tidak blaa aangandap. tiolaacm aana da* 
pat dllakukan bimnurn pad* wotetu aangadakan ®dl* 
root aalaa* dan atau ealalui ndvartanai*

6* ttalakulcan panjualan balk pada tlngkat grosir aaupm 
aangaear dangan harga lablh randah bilnmna tanla-
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pat tlnta JVirkor ex Malaysia don atau ex U.S.A. di- 
dalaa pasaran, yang beraaal dari poaasukan socora - 
tldak roMi kopasaran Indonesia. Savona dongan bor- 
edaraya tiata Pnrkor ox Malaysia dan atau ex U.S.A. 
dipasaran yang dijual dongan harga yaag lobih rendcb 
dari pada yang buatan dalaa nogori aongakibatkan kg. 
aunduran penjualan tlnta fhrkor buatan dalaa nogori; 
hal eana aonlabulkan koruglan-karuglan karona hi - 
langaya kountungan dan baglan pasar yang eaharusnya 
dapat diporoleh daa poaboayaan yang lobih boaar un
tuk persedlaan yang nenunpuk* Adalah lobih balk a* 
tau "doolaatlg* bila korugian-korugian tersobut di- 
llapohkan aolalui pomtrunan harga a^npai dlbattah - 
harga tinta Barker ex Malaysia dan atau ox U.S.A. - 
tersobut karona dongan doalklan dapat aeaukul poaa- 

saxtm darl pada tinta Parker ox Malaysia dan atau * 
ox U.S.A. tersobut sohlngga plhak yang aesasukkon - 
nya acadortta korugian dan aonjndl jora untuk osoas- 
sukkan lagl. Korugian-koruglnn yang didorita karena 
ponurunan harga tersobut dapat ditutup dongan aalu- 
asnya koaball pasaran tinta fhrkor buatan dalaa no- 
geri dongan harga yang seaostinya, eetolah tinta - 
Parker ox Malaysia dan atau ex 1/.5.A. leayap darl *

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



pasaroxu
Don dalaa Bolakukan QqIos Promotion tordapat b£ 

borupa hal pouting yang bnrus diporiiattkan yaltu t 
1* Ti«lo| darl suatu usaha do loo ̂ rowotian harua to - 

pat*
Soaya yang diporlufcoa dlbandlogkaa dcn*aa horepoa- 
peadapataa dan atau fcSuntungon ya&ff dapat dlcapai- 
daagoa porluasan ponjualan aobosal basil darl pada 
usaha torsobut. a kan3. Samna» m d ia  atau cara yam^dnpat dlporguoakoa ua 
tuk molaksaaakaa usaha i^las ^motion*

tea
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B1* BERBAGAI CARA PSNSTAPAK HARQA.
Harga dari suatu barang atau jaaa mompunyal Pa

rana n ponting dalam pasar pormlnta&n barang atau jasa 
ter»obut, H^rga dapat mompcngaruhl poslsl porusahaan- 
dalam porsalngan dan bagian dari pasar yang dapat dl- 
capal oloh suatu porusahaan* Sobagal akibnt, harga - 
mompunyai auatu hubungan yang ponting dongan pondapat 
an dan kountungan borsih porusahaan. So dang pondapat- 
an sama dongan harga dikallkan dongan jumlah kosatuan 
yang torjual. Jumlah kosatuan yang torjual itu aendi- 
ri# yaitu ukuran jumlah dari pormlntaan, dipongaruhi- 
oloh harga* Dan kountungan beraih soma dongan ponda - 
patan dikurangi boaya-boaya* Sarapal suatu tingkat tc£ 
tontu, boaya-boaya morupakan fungal dari jumlah dan - 
boaya-boaya Itu sondiri diukur oloh harga-harga dari* 
maslng-oaaing unaur. Karcna pondapatan sosoorang boĵ L 
tu soring raompongoruhl laln-lain kolakuan sosial oko- 
noolany*., harga dapat mompongaruhl balk alfat knallta- 
tif pasaran porusahaan oaupun batas-batas kwantitatir 
nya*

Moekipun harga mompunyal poranan yang ponting - 
dalam pasaran suatu parang* namun bukanlah morupakan- 
satu-aatunya £aktor penontu luasnya pasaran suatu ba~

109
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raajg, karona tordapat boborajpfc Jfaktor ponentu lolnagrtu 
lypat dikatakan bofeua pasaran suatu barang yang lua&~ 
hanya dapat dlcapai dongan •ongkoabinaaIkaa aocara t£ 
pat s harga, pcnllihnn Icttbaga^loaboga po*a#arant kw£ 
lltat, cam-cara ponjualan dan uaaha-’uoaha &Qlo« Pro
motion; yang aoouanya itu biooanya dioobut sobagni - 
Marketing Nix. BIXa aolah satu m i a yang dizxmcanakna 
dan dUokanaakan aocara tidak topat m k a  Juxloh ponjg 
alan dan tv&n .pasaran yang diharapkan tidak akan ~ 
tarcapai.

Tujuan-tujuan utoaa dari pada pcnotapan harga - 
dapat dUdaoifikaalkan sobasal borlkut j
1 . Untuk •caporoloh targot suatu pongo*ballan atao 1& 

voatasl atau *nct sale**.
2. Untuk wnttabfUcm barga-barga.
3. Untuk »o*portahanlma atau «o*iporbo*ar baglan dari- 

poaor.
4. Untuk Mngjhadapl atau ftongtetodari pcraalngan.
5* Ontuk Boaporoloh kountungat* •oaakalmm xungHiiu 
Tujuan-tujuan dari pada ponotapan harga haroalnh dltg 
tapkan torloblh dobulu nobolux dilakufcan ponofcapon - 
harm itu aandirl*

tfilllaa J. Stanton •F'undammtnln of varko - ting* halaman 414-41$•
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Langkah portana dalam ponotapan suatu alat in harga a- 
dalah noruauskan dan nonyataknn socara tortulis dongan 
jolas tujuan dari pada ponotapan harga. SokaXi tujuan 
dari pada ponotapan harga sudah disotujui* pimpinan - 
porusahaan dapat monuju ko inti dari pada "pricing 
nagoaont*, yaitu ponotapan sobonarnya dasar harga da* 
ri barang* Tidak tordapat satu prosodurpun, yang da - 
pat ditoriaa socara unum, yang pada saat ini dlporgu- 
nakan untuk ponotapan dasar harga^harga* Alasan dari* 
pada kokurangan porumusan-poruausan dan aodoX-nodoX - 
ponotapan harga yang sosungguhnya adaXah konyataan - 
bahwa tidak torsodianya cukup inforaasi torporinci - 
dari boaya-boaya pada borbagai tingkat jumlah dan da
ri pornintaan pada borbagai tingkat bo?ga. Doalklan - 
pula socara borkala harus dladakan ponilaian kombaXi- 
dari pada dasar harga yang sudah dltotapk&n* torutaaa 
bila tordapat porubahan balk dari harga unsur-unsur - 
boaya aaupun dari faktor-faktor yang mcmpcn®aruhi pa
saran. fiahkan bukan hanya dasar harga saja yang ka - 
dang-kadang porlu dirubah, sistim dari pada ponotapan 
harga ada kaXanya porlu dirubah pula, do mi ponyooual- 
an dongan porkonbangan pasaran*

Ada pun prosodur dari pada ponotapan harga dapat
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dibagi dalaa onara langkah t
1. Monnksir pormlntaan akan barang yang borsangkutan > 

a* Momaatikan apakoh tordapat suatu harga yang diha 
rapkan pasar*

b. Mcnaksir jumlah ponjualan pada borbagal tingkat- 
harga*

2* Momporkirakan soboluanya roakai yang sifatnya borsg,«
ingan, yang dapat tiobul dari :
a. Barang-barang yang soma.

b. Barang-barang substituel yang ada*
q. Barang-barang yang tidak ada hubungannya sana so 

kali nomun borsalngan dalam momporobutkan sisa - 
pondapatan yang dapat dibolanjakan dari konsumon* 

3* Monotapkan bagian dari pasar yang dlharapkan, yang-
*

dipongaruhi oloh :
a* Kapasltas produksi yang dlmiliki pada saat itu. 
b* Bcaya dari okspansl porusahaan*
c. Sukar atau mudohnya salngan baru raasuk kepasaran* 

4* ^omilih stratogi ponotapan harga untuk moncapai oa-
saran dipasnran yang dlharapkan i 
a* "Skim-tho-cream pricings, 
b* "Ponotration pricing**.

5. Momportimbangkan kobijaksanaan-kobijaksanaan porus&
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ihoaa aon&coai barang itu sondiri, slstia distribusi- 
nya dan progroa proaosinya.

6m Koallih dlaotam btrtaioi tingkat harga yang aungkin. 
Ttrlihat bnhwa langkah torakhlr dari prosod ur ponotapan 
harga diatas adalah aoailih diantara borbagai tingkat * 
harga yang diharnpkan. Sobonamya tordapat banyak cam- 
yang borboda*bodat naaua kobanyakan dari pada cara po - 
noapatan har&i dapat digoloagkaa dalaai tiga aotodo :
1 * Ponotapan harga yang didasarkan pada kosoiabnngan a& 

torn harga, boaya dan jualah atau »Prico-Co*t-Voluao 
Equation*. Hubungan antara Juslah dan harga torcor * 
a in blloaana kita aonggaabarka n porointaon dongan - 
aagkn-angka yang aonunjukkan iabangan antara jumlah- 
dan harga porkosatuan barnngs yang aano dapat diguna 
lean untuk sonunjukkan olastisitas dari poraintaan - 
yang dinyatakan dalaa portaabahan-pcrtaabahan ponda- 
patan atau *tho elasticity in toms o f incroaont ro- 
coipts*. Sodangkan hubungan antara boaya dan Jualcih- 
aonunjukkan batas ainiaua dari harga yang toriotak - 
pada ainiaua jualoh barang-barang yang harus dijual- 
agar junlnh boaya-boaya dapat tcrtutup*. Titik portoau 
an antara jualoh barang yang haras dijual yang harus 
dapat aonutup Jualah boaya-boayn tdisebut, "broafc 

*»' tfllliaa J, Stanton "Fundanontal of Narko - ting*halaaan 420*426.

20
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event point*, yang borartl pada tltlk toraobut ti- 
dak diporolch untung dan tldak dldorlta rugi. Ju*- 
lah ponjualan dlbawah tltlk minimus toraobut aengg 
klbatkan koruglan dan seballknya jumlah ponjualan* 
dlatas tltlk olniaua tersobut nonborlkan kountung- 
an* Jadi die ini kobijaksanaan ponotapan harga dld& 
ear kan pada, hubungan antara boaya dan juolah (prg 
dukal) dongan analisa *broak-evont point* dan, pa
da hubungan antara harga dan juolah (ponjualan) - 
yang monunjukkan goabaran darl pormlntaan.

2. Ponotapan harga yang didasarkan pada keselnbangan- 
antara Marginal Cost dan Marginal Bovenue. Untuk - 
ini dianallsa hubungan antara Average dan Marginal 
Bevonuo dongan Average dan Marginal Cost. Dongan - 
Average Hovonue dapat dlartlkan pula sobagal harga 
per kesatuan barang dan kurvo Average Rovonuo non^ 
pa kan kurvo pormlntaan pula* Knrona pada dowasa - 
ini dapat dlkatakan bahwa barang-barang hasil in - 
duetrl kebanyakan sudah aemporgunakan raerk, naka - 
pada bataa-batas tertontu ponawaran dari barang - 
dongan aerk tertontu dltontukan oloh produsonnya. 
Jumlah produksi, dan dongan demiklan ponawaran, a- 
kan torus dltanbah solama Marginal Eovonuesaslh n&  

leblhi Marginal Costj dan akan dltotapkan pads sa*
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at Marginal Rovonu© sama dongan Marginal Cost, kax£ 
na bila torus dltambah sohlngga Marginal Revenuo Ifi, 
blh rondah dari Marginal Cost akan mcngaklbatkan ko 
rugian* Jadi pada saat dlmana Marginal Rovonuo sama 
dongan Marginal Cost, dimana jumlah produksi morupa 
kan jumlah makslmum yang boloh dlprodusir torcapai- 
lah kountungan makslmum. Psxda tltlk dimana Marginal 
Rovonuo eama dongan Marginal Cost atau dimana jum - 
lah produksi mcrupakan makslmum yang boloh diprodu*v 
sir. Marginal Revenue por unit mcrupakan harga pon- 
jualan dan Marginal Cost par unit aorupakan harga * 
pokok por kosatuan dari barang yang bersangkutan.

3. Ponotapan harga berdasarkan hanya pada koadaan pa ~ 
sar, yang mana dapat dlbodakan sobagai borikut:
a. Ponotapan harga pada tingkat harga pasar dari b& 

rang yang sama. Blasanya cara ponotapan harga 1- 
ni dllakukan pada pasar dalam koadaan porsalngan 
sempurna atau oligopoly. Pada koadaan ini ponjua 
lan dongan harga diatas harga pasar akan rnongal̂ , 
batkan Average Revonuo dan dongan doalklan per - 
mintaan turun dongan hobat, karona pormlntaan dJt 
atas harga pasar tersobut borsifat gangat olas * 
tis* Sodangkan bila harga ditotapkan dlbawah h«y*
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ga pasar sudah dapat dipastlkan bahwa para produ- 
son lain dari barang yang sorupa akan aonglkutl - 
nya sohlngga junlah ponjualan dan baglan dari pa
sar yang dlkuaaalnya akan totap saaa dongan sobo-
V

Xum harga dlturunkan. Dan dongan ditetapkannya - 
harga dlbawah harga pasar aongaklbatkan Arorogo - 
Rovonuo ikut turun, karona pada hakokatnya Avera
ge Rovonuo orat hubungannya dongan harga*
Bag! lonbaga-lombaga pomasaran "patronago ootlvoff* 
momogang poranan ponting pada cara ponotapan har
ga lnl9 karona aosktpun barang-barang dijuaX do
ngan harga yang sooual dongan harga pasar9 dapat- 
diharapkan bahwa Xangganan-Xangganan akan totap - 
borbolanja pada noroka* 

b« Ponotapan harga dlbawah tingkat harga pasar dari- 
barang yang sama. Blasanya cara ponotapan harga - 
lnl banyak dljuopai pada para podagang perantara, 
aosklpun bukannya tidak dlkenaX diantara para pro 
duaon* Karona bagl moroka yang oonj&Xankan cara - 
lnl moapunyal prlnslp korja aoncapal jutolah pcnjj£ 
aXan yang bosar dongan tingkat keuntungan yang - 
rondah* Cara ponotapan harga lnl juga morupakan - 
saXah satu jaXan bagl suatu mork baru untuk monogj,
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bus paaaran torutama bila pormlntaan dari barang 
yang sorupa borslfat olastis. Pada tingkat prodji 
son, corn ini morupokan suatu stratogl/alasat - 
yang dlporgunakan oXch para produson kocil untuk 
moneoba boraalng dongan para produson yang bssar 
dan kuat.

c. Ponotapan harga diatas tingkat harga pasar dari* 
barang yang sorup*. Cara ponotapan harga ini da
pat dllakukan dalam rangka BtratogIo/siaGat"ski& 
tho-croam pricing* sobagal salah satu bontuk *pi. 
onoor pricing*. Stratogio/slasat "skim-tho-croara 
pricing* ini torutaoa dlXoksanakan dalam pomasa£ 
an barang-barang baru yang morupakan oubstitusi- 
dari barang sorupa yang sudah ada, namun dongan- 
bontuk, kwalitot atau sogl-sogl lain yang loblh* 
balk, sohlngga aomungklnkan ponjunlan dongan ha£ 
ga diatas tingkat harga dari barang sorupa yang- 
sudah ada. Tujuan dari cara ponotapan harga ini- 
tarutana adalah untuk dapat momporoloh kountung- 
an makslmum dan dongan domlklan pongombaXlan mo
dal dongan copat sobolum timbul porsalngan dari* 
produson lain. Pada saat dlmana sudah muXai tim
bul salngan-salngan yang moaprodusir barang yang
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idontlk «u»| produson portana akan monurunkan * 
harga pcnjuaXannya, yang biXaoana porlu aampai k£ 
tingkat harga dimana kountungan adalah minimus* * 
Sobagal contoh yaloh pada waktu portana kali dip& 
aorkannya Electronic calculator harganya adalah * 
diataa harga aeain jumlah tangan, naaun aokarang- 
harganya sudah turun sodcmiklan sampal dlbawah - 
harga Basin jumlah tangan.

4* Ponotapan.harga bordasarkan "Cost-plus*, artinya - 
harga ponjualan auatu barang dltotapkan dongan ao - 
nambahkan auatu proaontaso kountungan tortontu yang 
dltotapkan lobih dahulu atau "predetermined mark - 
up** dlatas harga dan ongkos poabollan barang yang - 
boraangkutan* Torlihat bahwa cara ponotapan harga - 
lnl lobih soauai bag! para podagang porantara dari- 
pada bagl para produsen dan pula lobih mudah dan X£ 
blh scdcrhana bila dibandingkan denjpn cara ponotaj) 
an harga yang Xain-lainnya* Naimin ini tidak borartl 
bahwa cara ponotapan harga lnl tidak dapat ditorap- 
kan sama aokall pada bidang produkai bila yang dia£ 
tikan dongan harga dan ongkas pcabelian barang di - 
gantl dongan pangortlan boaya pokok posbuatan auatu 
barang*
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Kosun untuk oonyodorkan suatu hurga ponjualon kl 
d iQaa pasaran dlsaaping ponotapan harga diporlutean pu
la suatu saris kobljaksanaan harga » yang mans akan ta- 
m i uralkan dalaa paragrap borikut ini,

PERBAOAI KKDIJAK3ASAAH HARGA.
Dongan kobijakaanaan harga dloaksudkan suatu ca

rls kobljaksanaan yang dironcanakan oloh seorang polios 
aana perusahaan porlhal harga, dalaa rangka kskuasaan- 
nya aonotapknn tlngkat harga pon^uolan barang-barang - 
aya waunl dan*»n koAdMn yang ny*t«. 3)
Sotelah plaplaan porusahaan borhasll ooaporoloh dasar** 
harga untuk barang hasil produkslnya, porhatlan solan* 
Jutnyu hnrus ultujukan pada bonyak oogl dari sistla - 
harga yang aonbutuhkan poruausan dari suatu kobijaksa- 
naan harga, Poruauoon dan poalllhan suatu kobljaksana- 
an harga banyak dipongaruhl oloh faktor atau faktor - 
faktor yang aoapongaruhi koadaan pasar* Mlsalkan dongan 
adanya caapur tangan pooorlntah mongonai ponontuan ha£ 
ga mongaklbatkon para produssn dan para padagang por$g 
tara tidak dapat aolakukan ponontuan harga dan poaillii 
an/poruausan kobljaksanaan harga ponjualannya dltlng «- 
kat pasaran aaslng-maslng* Doaiklan pula blla dldalam* 
pasaran torda pat bnnyak ponawaran dari barang-barang -

^  Dr* Saroso Wirodlhardjo: "flokok-Pokok Ilau T& 
ta lfiaga» halasan 195*
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yang eorupa balk jenla, m o m  eaupun ©utunya oahlngca* 
otlaiapaul jualah penslntaaa dipaoaran* Kcodaon dociiki- 
<m dapat dlkatakan eudah candokati koadaan pcroainson- 
cuml, yans caca jaran? aekoll torjadi, kalou tidak 
pat dlkatakan tidak pornah klta jucpai. Dalaa koadaan** 
donlkian yang canontukan harga yolah pocboli dan ponj& 
ol narclnal, aohincfla harea sudah eondokatl »broafc-e - 
vont point***
Daa dongan dcolkian barga dari para poruoahnan cargi * 
nal conjadi batao ponotapan barga bagl poruoahaan-pora 
oahaan lainnya.

Bara produsco dan atau pedaeatuj porantara harus 
dapat iaaall.ih tan coruouofcan toobljaksanoan fcarcnnya dĵ  
antara borbtupni kocurujklnan. Oibawah ini konl kutipkan 
dongan rusrasan olngkat boborapa kcbljakcanaan harea d& 
ri buku-buku karanjpan Dr, Saroao Uirodthardjo, ttiiliao 
J« Stanton dan Chorloo P. Philips and DlXbort o, Duncan 
yaitu oobacai borikuti
1. Oiacount Policy i

Poton&m borwpa auatu ponfiuran&an aaopai tingkat * 
tortontu dari harca yang ditawarfean* flontufc-bontuk* 
dari pada dlocount iul dapat tordirl dari : 
a* Quantitative discount t

ttorupakan potoncan atau pen&urangan dari harca
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yang dltawarkan oloh scorang ponjual yang bortu- 
juan mondorong langganan untuk membeli dalaa ju£ 
lah yang lebih bosar atau untuk morausatkan poabj. 
lian-pombcliannya pada soorang ponjual. Potongan 
yang dlborikan dapat borupa uang atau borupa tajg 
bohan barang* Dan poton^an dapat dlborikan untuk 
suQtu pcmbclian torsondiri balk untuk satu mau - 
pun lobih macam barang. Atau dapat pula diborl * 
kan untuk jumlah total sojumlah pombolian-pombo- 
lian dalaa suatu jangka waktu tortontu.

b. Trade discount t
Atau juga disobut "functional discount* yalah pa 
tongan yang dlborikan kopada para podagang poraxi 
tara untuk fUngsi penasaran yang dijalankannya.- 
Misalkan para grosir aonorina potongan dari pro- 
duson sobanyak 30 % dari harga ocorant sedangkan 
aolanjutnya grosir momborlkan kopada para peda -* 
gang eceran potongan sobosar 20 % dari harga oco 
ran*

c. Cash discount :
Kerupakan potongan dari harga yang dlborikan ko
pada para po aboil dongan ponbayaran tunai atau - 
dalftffi waktu tertontu. Biasanya potongan yang di-
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borlkan bila po abelian dlbayar tunal dlsobut po - 
tongan tunal, 

d« Seasonal discount and forward dating s
Seasonal discount biasanya dlborikan kopada ponjji 
alan barang-barang ausiaan yang diboll pada mktu 
atau ausla barang-barang torsobut tidak atau ku- 
rang laku. Atau penjualan barang-barang doaikian- 
juga dapat dllakukan pada waktu atau mu sin baraiyg 
barang torsobut kurang atau tidak laku, dlaana - 
tanggal dari notanya diundurkan aondokatl atau - 
sampal musim torsobut tlba, Mlsalkan ponjualan - 
. knrtu-kartu Natal sudah dapat dlaulal pada bulan-* 
bulan SoptooborrOktobor, naaun pombayarannya da * 
pat dllakukan pada ponnulaan bulan Januarl; Jadl- 
bila syarat poabayaran blasanya adalah satu bulan 
aaka nota dari kortu Natal torsobut dapat dlang - 
gap dlbori tanggal pada poraulaan Dosoobor,

2* Allowances Policy t
a. Promotional allowances s

Ksrupakan po tongan harga yang dlborlkan oloh pon- 
jual kopada para pcnboll untuk jasa-jasa proaosl- 
yang dllakukan oloh para po aboil torsobut. Proao- 
tional allowances lnl dapat juga borupa ttfcnjangan
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Atau bantuan keuangan dan bnhan-bahan untuk kocj 
atan promos! yang dlborikan penjual* 

b. Brokerage allowance* :
Blla Jasa-jasa dari porantara dlpakal dalam saljr 
an distribusi, aabagai podagang porantara ting * 
kat groair, dan porantara tsrsobut dibayar boru- 
pa prosontase tortontu dari jumlah ponjualan 
yang dicapainya, oaka poabayaran Jasa-jasa psran 
tara torsobut disobut aabagai brokerago allowan
ces* Biasanya hubungan korja antara produssn a* 
tau inportir dongan porantara yang dipakainya bj| 
sort a tlngkat brokerage allowances yang diberi - 
kan dlcantumkan dalam porjanjian ter tulis.

3, Price Leadership Policy s
Dongan kobijaksanaan ini harga ditotapkan untuk da
pat mombiobing ponbentukan harga pasaran* Untuk da
pat molaksanakan kebljaksanaan ini dlperlukan sya - 
rat-syarat aebagai berikut ;
a, barang tersobut harus aoat torkonal dipaoaran.
b. barang tersobut morupakan barang yang soring tor 

jual.
c* barang tersobut harus mempunyal nutu yang tlnggl,
d, porsedlaan barang borada pada sokolonpok orang.
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4* Prico-llno Policy t

Kobijaksanaan lnl loblh banyak dllakukan oloh para 
podagang ocomn dibandingkan dongan para grosir a* 
tau produson. Dongan kobljaksanaan ini barang- ba
rang dlkolo«pokkan dalao masing-naslng koloapok - 
yang dljual dongan satu harga. Dongan doalklan *o~ 
ttutiahkan para posboll dalna aoallih barang yang a- 
kon dlbollnya dan poalllhan harga nonjadl loblh - 
terbatas.

5* Odd-prico Policy t
Pada kobljoksanaan harga ini harga ponjualan ocor- 
an ditotapkan sodlklt dlbawah harga yang bulat.Hal 
lnl untuk Boapanouuhl sogl peychologls dari calon 
poobsli agar borpondapat bahwa dongan sollslh tor* 
sobut harga barang soolah-olah loblh murah bila d4  

bandlngkan dongan ponotapan harga yang buiat- So- 
hingga dongan doalklan dapat diharapkan *onlngkat- 
nya ponjualan. Hlsalkan pada ponjualan sopatu-sop& 
tu Bata tldak ditotapkan dalam rupiah ponuh sopor- 
ti H?.1*999,50; B**l*499,50; dan sobagainya.

6. Customary Pricing Policy s
Dlsini harga didasarkan pada kobiasaan-kobiasaan - 
yang borlaku dipasaran torhadap sosuatu barang.
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Forubahan-perubahan harga yang akan dllakukan akan 
mongakibatkan kokoccwaan para konsuoon karena akan 
dianggap tnonyimpang dari kobiasaan yang sudah bor- 
laku. Misalkan suatu barang karena nalknya boaya - 
beaya atau bahan-bahan pokoknyat aobenarnya harg*- 
nya harus dlnalkkan, lamun karena sudah nonjadi kf 
blasaan para konsunen moobayar juralah tortontu 00* 
bagal harganya, harga torsobut tidak dlnalkkan mo* 
lalnkan bsrat atau jumlah barang yang dikurangi, * 
bahkan ada yang leblh boranl dongan oengurangl kwa 
lltot dari barang* Kebljaksanaan lnl sulit untuk di 
laksanakan bilamana nalknya boaya produksl aedemi- 
klan rupa aohingga tidak aenungklnkan pcngurangan- 
be rat, junlah ataupun kwalitet dari pada barang a- 
gar harganya blsa totap* Doaikian pula pada barang 
barang dongan harga tlnggl, yang tontupya kwalitet 
nya juga tinggl, sujit untuk uolaksanakan kebijak- 
sanaan lnl, karena akan nengaklbatkan konsumon bor 
alih kopada merk yang lain, sohlngga nalah dapat - 
monurunkan junlah ponjualon,

7. One-price Policy :
Dongan kobijaksanaan harga ini ponjual monctapkan- 
harga yang sama bagi aomua golongan pomboli untuk-
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poabolian barang dongan jualah yang sam. Kebljaksft 
man ini biasanya dijalankan oloh pedagang ©coran* 
Kanin tordapat pula boborapa produson dan atau po - 
nyalur tunggal yang aongsunakan kobljaksanaan satu- 
harga oooran ini tidak saja *ellputl suatu daorah - 
tortontu saja aolalnkan dapat aollputl soluruh pa - 
saran naslonal* Dongan doalklan para produson atau* 
ponyalur tunggal harus aonjual/aoadlatribueikan be- 
rangnya kolosfeaga-loabaga peaa saran loblh lanjut <& 
ngan syamt franco dltoapat poitfboll, agar blsa dld& 
pat satu harga occran dlsoaua daorah* 

tf* Vnrlablo-prico Policy s

Dlainl diadakan porbodaon-porbodaan hares torhadap- 
bsrbagal gelongan ponboll, yang biasanya torgantung 
dari taraf hidup dan koduduka,n ooslol pcabsll. Par* 
bsdaan harga da pet pula dllakukan bordasarkan dae * 
roh atau letak geografls pasaran. Biasanya ponotap
an harga dalaa kobljaksanaan ini serupakan harga P£ 
nauanut artlnya harga yang dapat ditawar#

9* Price-guaranteo Policy i
Dongan kobljaksanaan ini produson atau grosir ttoabg 
rlkan jaoioan kopada para poabolinya bahwa bila h*£ 
ga pasaran akan jatuh atau songajo dlturunkan dalaa
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suatu Jangka waktu tertontu, maka para poobeli te£ 
aobut akan ncmporoXoh potongan sebesar selisih ha£ 
ga torsebut* Jaminan harga tersobut dapat dibcri - 
kan solana waktu i

a. sebolua barang/poeanan dikirim*
b. sebslua barang/pesanan diterima*
c. sstslah barang diterima ditambah suatu jangka - 

waktu tertontu*
d* soloma musim ponjualan barang torsebut.
Tujuan darl pada kebijaksanaan ini adalah agar pa
ra psdagang porantara oau oenompatkan posanan-po - 
sanan dalam junlah bosar, khusua untuk barang mu
sician, sebelunt musia torsebut tiba* Maka dari itu- 
kebijaksanaan donikian torutaoa dijalankan untuk - 
barang-barang yang penjualannya tergantung atau »£ 
ngalaoi musiman. K e sul itan-ko sul it an dari pada pe- 
laksanaan kebijaksanaan ini adalah bahwa bilaoana- 
harga turun atau diturunkan maka harus dihitung 
sa porsodiaan barang tersobut yang ada ditangan p& 
ra pedagang porantara dan akan monimbulkan atau - 
eendorong spekulasi porsodiaan oleh para psdagang- 
porantara*
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10* Goographic-prica Policy :
Kobi jaksanaan harga ini teratoma dilakaanakan da - 
laa hal onghoa pengangkutan merupakan baglan yang- 
beaar dari "total variable coat*. Kebijakaanoan - 
harga dapat berupa apakah pcaboll atau penjual a* 
taukah naaingioaalng aobagian, dari pada noluruh * 
ongkoe pongangkutan. Dalam kcbijakaanaan harga ini 
dapat dljunpal adanya beberapa bontuk yang eudah - 
merupakan iatllah dagang eepertl F.0.B.t Franco g& 
dang penjual* rranco gudang peraboli, C & F., C.I.- 
& F. dan aebagainya.

11. Rcaaip-prico Maintenance Policy t
Kebljakaanaan harga ini dijalankan bllanana plhak- 
produnon aonghondaki adanya harga oceran yang aana 
ditoko-toko pongocer; hal mana juga untuk acmudah- 
kan kontrolo ataa harga eceran yang ditetapkan o- 
leh para pedagang ecoran. Heakipun kebijakaanaan - 
harga ini dapat dllakoanakan dongan molalui grooir, 
namun yang banyak dijumpal adalah pada hubungan - 
langsung antara para produeon atau ponyalur tung - 
galnya dongan podagang eceran tanpa melalui groair. 
Hubungan langsung torecbut lebih meaudahkaa kontrab 
dan pcmbuatan porjanjian. Sebagai contoh yang je -
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las darl kebijaksanaan Ini yaitu yang dijalankan - 
oleh pabrik aepatu Bata, dimana harga eceran dia - 
gon-agennya dinanapun adalah sama*
Disampin^ kobljaksanaan-kebijaksanaan harga dia- 

tas sebenarnya maaih ada boborapa bentuk kebijaksanaan 
harga yang lainnya, seperti kebijaksanaan harga dongan 
harga cceran tertinggi (pada obat-obatan)f kebijakaana 
an aewa-mcnyewa, kebijaksanaan harga angauran dan seb& 
gainya. Naiaun karona borsifat torlalu khusus dan ja * 
rang dilaksanakan tidak kami uraikan dalaa paragrap * 
ini,

KEBIJAKSANAAN HARGA DALAM PEMASARAN TINTA PARKER - 
Sebagaiaana tolah pornah kami komukakan dalam - 

bab XI paragrap k dimuka bahwa aobonarnya P-T. Gunung- 
Agung aerupakan ponyalur tunggal dan dongan donikian - 
aeaegang hak do no poll dalam poaasaran barang-barang - 
nark Barker untuk soluruh Indonesia 9 jauh sebelum tin
ta Parker diaasenbling didalaa nogori, Dan adanya ke - 
nyataan bahwa P.T, Gunung Agung tidak dan bolum dapat* 
aelakaanakan fUngsi dan haknya tersobut karona dongan- 
dipenuhinya aosaia prosedur dan kawajiban iaport oloh -
P*T. Gunung Agung dalaa nomaeukkan barang-barang Par
ker ko Indonesia monyobabkan harga ponjualasnya tidak-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



130

dapat bersaing dongan yang dlmasukkan socara tidak ro£ 
ml oloh boborapa importlr.

Jadi sobolum dlassombllng didalam nogorl, tinta- 
Parker talah baradar dan memperoleh paaaran dl Indone
sia, yang baraaal dari Malaysia dan U.S.A. dan dlnaaufe 
kao socara tldak ream! ke Indonesia dari Slngapura dan 
Hongkong* Dangan eondlrlnya harga yang tarbcntuk dalam 
paaaran loblh banyak dipengaruhi oloh kepentingan para 
importlr yang mamasukkannya dan podagang porantara un
tuk memperoleh kountungan sebesar-besarnya tanpa memou 
tingkan kemajuan pongaruh tinta dongan mcrk Parkor di- 
dalam paaaran.

Dangan sudah dlassembllngnya tlnta Parkor dida ~ 
Ian nogorl9 eaka fungal dan hak P«X. Qunung Agung tor
aobut audah dapat dlreallsir, meaklpun hanya untuk tin 
ta Parkor saja. Doalklan pula tinta Parker assombling- 
dalam nogorl torsobut sudah selayaknya mendapat perlin 
dungan atau protoksi dari plhak peaorlntah dongan mala 
rang pomasukan tinta Parkor buatan negare lain kodalaa 
paaaran Indonesia domi hldupnya industrl dalam nogorl. 
Kamun dalam konyataannya maolh ada saja tlnta Parkor * 
buatan Malaysia yang berhasll lolos dari larangan tor
sobut, moskipun sudah sangat jauh borkurang dibanding-
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kan dongan sobolum tlnta P«rkor dlassoabllng didala*- 
nogorl# Hal urn dapat torjadi bila harga tlnta Par - 
kor asscnbllng dalaa nogorl dinaikkan, dongan alasan- 
alasan tortontu, todoalklan sohlngga noaungkinkan tljj 
ta Par kor buatan nogara lain yang diaasukkan socara - 
tidak roool dijual dongan harga lobih amrah, Atau bi- 
lanana tordapat kolaabatan produksl yang cukup lava - 
untuk warna tortontu yang aongakibatkan nalknya harga 
pasaran khusus untuk warna torsobutv sohlngga ooxbuka 
kosoapatan ponasukkan soraca tidak rosal tlnta Parkor 
buatan lain nogara khusus warna torsobut pula. Bila - 
hal ini torjadlcaaka P*T. Gunung Agung dapat frolin - 
dungl hak dan fungsinya dongan aonotapkan harga# yang 
dapat nolawan harga tlnta Parkor ox import tidak ros- 
•I torsobut, balk pada tingkat doalor atau stockist *- 
groslr naupun podagang ocoran*

Jadi pada waktu tinta Parkor assoabling dalaa - 
nogorl sudah slap untuk dipasarkan, dldalam pasaran - 
oaslh borodar tlnta Parkor buatan nogara lain* Pada - 
saat itu harga tlnta Parkor adalah sobagal borlkut :
- harga eeoran untuk konsuaion adalah 8t*15 0f-» por bo - 
tol*

- harga parts 1 untuk podagang groslr adalah sokltar *
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Bj*l6*500»- per gros.
Bsrdaearkan harga-harga tersobut P.T. Gunung Agung me- 
netapkan harga yang loblh rcndah pada masing-nasing “ 
tlngkat, yaitu :
- harga eceran untuk konsuaen adalah Rp.120,- per botol,
• harga portal untuk pcdagang grosir adalah 14.750,- 
per gros*

t'Balk harga eceran aaupun harga partai tersebut berlaku
untuk scmua xarna dan semua doe rah pome sa ran yang ada* 

f ' •
'dealer atau stockistnya* J^di dongan pcnotapan harga *

y

tersobut dlmaksudkan untuk dapat molawan dan akhirnya- 
\ >■molonyapkan dari pasaran tinta Parker buatan lain neg&

ra yang dloasukkan kepasaran Indonesia socara tidak -
resol. ' ^ ̂ -

Untuk. dapat mondukung tujuan tersobut, disanplng 
nenunjuk dea^or-doaler atau stockiat-stockist untuk d& 
erah*daorah pomasaran tlngkat regional, juga dijalan - 
kan kobijaksanaan satu harga atau 0no-price Policy yai 
tu satu harga eceran .yang saoa untuk sbluruh pasaran - 
yang dapat dlcapal* Untuk mcnjamin agar kcbi jaksanaan- 
ini dapat terlaksana raaka dltontukan bahwa aomua dealer 
atau stockist monorltaa pesanannya dari P.T* Gunung A~ 
gung franco ditempat para dealer atau stockist itu box
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ada. Atau dongan lain perkataan ongkos ponglrlman darl 
P.T* Gunung Agung kopara dealer atau stockist ditang * 
gung Oloh P.T* Gunung Agung, balk yang di Fulau Java - 
maupun yang diluar Pulau Java. Dan sobagai imbalannya, 
juga domi dapat dlportahankannya harga torsebut dima * 
slng-maslng daerah pemasaran, para dealer atau stockist 
berkewa jlban untuk mcmpunya1 porsodiaan minimum tcrton 
tu untuk tiap-tiap waroa,

Beraamaan dongan mulal dlpasarkannya tinta Bar - 
ker assembling dalam nogori, dlpasanglah lklan uccara- 
borkala dalam suatu Jangka waktu tertontu dongan man - 
cantumkan harga ocoran tlnta Parker torsebut. Hal ini- 
disamplng merupakan salah satu madia untuk sal a a promo 
tion Juga dlmaksudkan agar harga ocoran tersobut dike- 
tahui oloh para konsumon dan calon konaumcn tinta Par
ker, Dcmikian pula sotlap kali terjadi porubahan harga 
dlpasanglah lklan yanc meincantnmkan harga ocoran baru - 
tersobut,

Konun dalam polaksanaannya khusuanya yang kita - 
jumpai dalam pasaran Jawa Timur, kobljaksanaan torse - 
but tldak dapat dijalankan seponuhnya. Hal ini diaebab 
kan karona hal-hal sobagai berlkut I
a* Tinta Parker aelain dljual oloh toko-toko ocoran -
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khusus alat*alat tulis v kantor don ookolah Juga ba- 
nysk dijual olah toko-toko acaran barang-barang ka- 
lontongj aadangkan tlngkat ksuntungan atau * winst- 
■orga* yang diaotoil olsh toko-toko i c i h d  alat~alat 
tulle* kantor dan aakolah Isblh tinygi dari padi - 
olah toko-tofco «cim& barsng-barang kslontong*

b, Baling barsaingnya dlantaxia para groair tlngkat ra* 
glottal dan lokal balk antara aaaaoa grosir alat 
alat tulis, kantor dan esfcolah aauptm dangan gro * 
air bara&g'tbarang kelontong* 

c« Dangan sasih banyaknya parsadlaan dongan harga laoa 
balk pada para groair laaupun pada para padagang acy 
an dan kadang-kadong dltaebah dangan kaadaan poaar- 
yang sapi, parubahnn harga tinta Parksr yang dlta * 
tapkan awnkao waktu yang cukup laaa untuk dtikutl- 
balk oloh para grosir naupun olah para padagang •- 
esran*

Dari sabab* ssbab dlatao taroyatalah bahwa ka - 
rsna tarlalu luaanya dasrah paiaaaran dl Jawa Tlaur 
yang harus dlkuasal Gish daolsr atau stockist tamnn  

kibatkan bahwa la balun dan tidak dapat aanguaaai 
dan asogontrol aspsnuhnya dasrah psaaaarannya &m& 

diri. Ssbsoanya Jarlng * jarlng panaaaran dsa* 
lar atau atocklat harus dapat aancapal pa -
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ling tldak semua grosir lokal bohkan bllamana porlu - 
dan nungkin harus dapat moncapai sebaglan boaar pada - 
case ocoran didaarah pemasarannya; torgantung darl ea
rn pomasaran yang mana yang dianggap paling effieien - 
dan effektif oloh daalar atau stockist yang bersangkut 
an,

Mosklpun tinta Parker sudah diassembling didalam 
nogeri , pada akhir^akhlr dapat di jumpai lag! adanya - 
tlnta Parkor buatan Malaysia, terutama warna hitam, - 
yang boradar dlpasaran Indonesia. Hal ini disababkan - 
karona adanya katentuan untuk raenggunakan tinta warna** 
hlfcaa? dalam horregistratie atau pondaftaran ulang paga 
wai nagari disoluruh Indonesia pada tanggal 16 April - 
tahun ini, eehlngga permintaan akan tlnta warna hitam- 
dongan sacara mendadak molonjak dongan hebat* Untuk rac 
layani permintaan ini ternyata bahwa tinta wama hitam 
mark Parker dan merk-merk lain tidak mcncukupi, sohln& 
ga dongan lobih besarnya permintaan dari pada penawar- 
an, harga dari pada tinta khusuanya warna hitam ikut * 
molonjak. So dang kan perusahaan assembling tinta Parker 
pada waktu itu kobetulan mangalaml kohablsan bahan un
tuk mcabuat tinta Parker warna hitam* Pongan domikian- 
bukan saja torasa kekurangan pada saat itu bah kan un -
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tuk baborapa bn lan dialami kokurangan tlnta Parkor * 
warna hitam. Dongan k&songnya tinta Parkor warna hl- 
t u  dalnia pasaran yang mongakibatkan naiknya harga p* 
saran tinta Parkor khusus untuk warna hitam saja, nog 
buka kosoepatan untuk oasuknya tinta Parkor buatan %  
Xaysia, Juga torutaaa warna hltaa, as corn tldak pssbI 
kodalam pasaran Indonesia. San borsamnan dongan dapat- 
dlproduslrnya dan dipasarkannya komball tlnta Parkor- 
warna hitam, harga re sail tinta Parkor untuk sasua wag 
na dlnalkkan. Harga mana tornyata loblh tlnggl dari - 
pada harga paaaran tinta Parkor buatan Malaysia yang- 
masih bsrmdar. Ksnyataan itu barsamaan dongan san^at- 
sopinya pasaran barang-barang, torutama aklbat "tight 
monoy policy* yang dijalankan oloh pcaorlntah dlbl - 
dans parkraditan aojak bulan April tahun ini* Sohing- 
ga akhirnya harga rosai tlnta Parkor pada tingkat gr^ 
sir olah P*T. Gunung Agung dlturunkmn dongan tujuan - 
utana untuk dapat mangimbansi harga tlnta Parkor bunt 
an Malay3la. Sodangkan untuk aondorong ponjualan war* 
na-warna yang kurang laku ditotapkan harga portal 
yang labih rondah, acsklpun untuk hors* oca ran dlta - 
tapkan sama untuk soaua warna.
Bntuk jolasnya dlbawah ini kami barlkan porkawbao^n-
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harga tlnta Parkor akhir-akhir ini;
Harga scjak tanggal 1 Agustus 1974 adalah sobagai bo- 
rlkut s

- harga eceran untuk konsumen adalah Rp.170,- por - 
botol*

- harga partai untuk para grosir;
untuk warna Pormanont Blue Black dan Parma - 
nont Black 8p.20.445,- per gros dan untuk la- 
in-lain warna Bp.X9*765,~ por gros.

Harga tinta Parker buatan Malaysia waktu itu adalah - 
Rn. 16.500,- per gros, sodangkan warna yang ada hanya - 
dalam dua warna fiaja yaltu Permanent Bluo Black dan - 
Pcrmanont Black. Kemudlan P.T,. Gunung Agung mcnurun - 
kan harga partai tlnta Parkor assembling dalam nogori 
tncnjadi : untuk warna Permanent Bluo Black dan Perma
nent Black Hp.1^.500,— per gros dan untuk lain-lain - 
warna Rf. 16.000,- por gros.
Sodangkan untuk harga ocoran P.T. Gunung Agung tidak- 
songadakan pcnurunan, yaltu totap Rp.170,- por botol - 
bag! semua warna.
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KESIMPULAH DAW SARA N~3ARA N.

K > g l  o  u l a n :
t. Kobutuhan masyarakat akan alat-alat tulls9 kantor - 

dan sokolah umuanya dan trinta tulls khususnya akan - 
somakln moningkat balk kwalltatlf ,maupun kwantlta - 
tif, bukan saja karona bortambahnya ponduduk totapi 
torutama juga dlsobabkan adanya usaha pomorlntah urj 
tuk monlngkatkan sorta oioratakan pondldlkan dan ko- 
maknuran rakyat, yang morupakan oalah aatu program4* 
pomorlntah dalam Rencana Pombangunan Lima Tahun II* 
Domiklan pula usaha pomorlntah untuk moningkatkan - 
kohidupan dan koglatan okonoml yang antara lain mo-* 
oorlukan pokorjaan admlnlstrael yang Xuas aongakl - 
bat kan bahwa kobutuhan akan alat-alat tulls, kantor 
dan sokolah umumnya dan tinta tulls khususnya makin 
moningkat pula. Portcrabahan kobutuhan akan tlnta tu 
lie khususnya, baik kwantitatif maupun kwalltatlf,- 
mondorong para importlr, produson, ponyalur tunggal, 
doalor atau podagang porantara lalnnya untuk molakg 
kan koglatan~kogiatan yang oolmbang,

2. Pormintaah atau kobutuhan akan tlnta tulls morupa - 
kan auatu pormintaan atau kobutuhan yang pada waktu

13d
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Ini terutama ditimbulkan karona ponggunaan vulpen- 
sobagal salah satu alat untuk mo nulls, Karona itu- 
porolntaan akan tinta tulis aorupakan suatu "deri
ved demand** atau pormlntaan turunsn dari porminta- 
an akan vulpon* Sohingga dongan doaiklan kenungkirj 
an porluasan pasaran tinta Parker disomplng torgan 
tung pada kemampuannya bersalng dongan aork-aork - 
tinta lainnya juga tergantung pada kemungkinan per 
luasan pasaran-pasaran vulpon yang pada gilirannya 
harus borsaing dongan alat untuk mo nulls lainnya, - 
yaitu ballpoint dan sign-pen, sobagai substitusi - 
torhadap vulpon*

3* Pooasaran tinta Parker molalul saluran distribusi- 
torsondirl hanyalah sampai pada tlngkat dealer a- 
tau stockist dlbcbcrapa lbu kota Daerah Tlngkat I 
(dan Da or ah Tlngkat II) saja, so dang distribusi 4e 
lanjutnya sampai pada toko-toko oceran dlpasaran - 
lokal adalah bebas* Dongan demiklan bila tinta Pfcr 
ker buatan Malaysia borhasll lolos oasuk kopasaran 
Indonesia, yang pada tlngkat ongros dijual dongan- 
harga yang loblh rondah dari pada tinta Parkor as
sembling dalaa nogorl, aaka para doalor atau stoc
kist tinta Parko£$tfOsombling dalam nogorl sukar un

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



140

tuk aoaborlfcan »porlawanan* tonxttn dipasarsn lo- 
kal. Kirtoa jnui dMlor atau stockist tints Barter 
astanblins dalaa Mftri tidak soapu&iyal saluran - 
aalttran dlstrlbusl yan| dapat diandalfean, sahinsffi

>■

tldak dapat dikuaoainya socara langsung daorah p s i 

aasaranigra aasing-aasiog.
4* Sslain tinta ffcrkor afliosbiioi dalaa nogori bolua- 

ads aatupun aork tints iaport yan* aoapuoyai salqc 
an distrlbusi torsondiri untuk ssluruh Xodonasia.- 
Dan diaatara tlnta sx iaport hanya ada aatu aork - 
saja yang aospuqjrai pasaran yang'cukup luas yaitu- 
tinta Horo, yang hanya torssdla dalaa tmraa^una* 
yang tsrtoataa dltaajbah pula a k & i * y & t * a *  bahwa 
tarda pat pula tinta Haro palsu yang bsrsdar dipa * 
saran. Dilain pihak tinta produksi dalaa nogori - 
yang lain yang bsrsdar dipasarsn Jana Tiaurt dlsaft 
ping tints ffcrksr assoabling dalaa nogori, hanya * 
lab tlnta aork Bvorqulck Gska s&js0 yang dalmm k| 
nyataamqra tldak aoapuoyai pasaran yang cukup box
artl. Jadi dapat dlkatakan bahwa yang aorupafcan a&

Parkerittgcm utaaa dari tlnta/asssabling dalaa nogori h& 
nyalah tlnta Haro. Sodangkan tlnta Boro tldak a^g 
puny a 1 saluran distribusi torsondiri yang dapat -
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aanjaaln paaaaarannya dlsoluruh Indonoala. Sohlng- 
ga stbcoarqra tinta Parltor aaacabling dalaa nogorl 
aaalllkl kouncKQlAQi balk dalaa kwnlitot tintanya- 
aaupun dalaa eara dlatrlbualnya dlbandingkan balk* 
ctenaan tinta Haro aaupun aork-aork tinta lainnya.

5* Tarnyata pula bahva tinta Aurkor aoapunyai paaaran 
yang kuat dan aondudukl tcapat portam dalaa Jna - 
lah ponjualan dikota-kota boaar diaana rata-rata * 
ponduduknyo aeapunyai pondapatan parka pita aorta - 
aaalllkl tlngkat pondldlkan yang rolatlf loblh - 
tinggl.sodangkan tinta Haro aonoapatl kodndukan ko 
d m  dalaa jualah panjualan dikota-kota kocil. 
Seballknya dikota-kota kocil dan didoaa-daaa diaa- 
na rota-rata ponduduknya aoapunyai pondapatan par* 
kaplta aarta aaalllkl tlngkat pondldlkan yang r*l& 
tlf randah, tinta Korolah yang aoapunyai paaaran - 
yang kuat dan aondudukl teapot portaaa dalaa jua - 
lah panjualanj aadangkan tinta Parkor aonoapatl k£ 
dudukan kodua. Gojala Ini oonunjufcfcan bahwa karana 
harga tinta P&rkor yang rolatlf loblh mahal tflban- 
dlngknn dongan hnrga aork-aork tinta lainnya, aaka 
para konauaon dari pada tinta Far fear aorupakan o- 
rang-oran# yang aealllkl tlngkat pondldlkan aorta-
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pondapatan porkaplta yang rclatif loblh tiaggi.
6. Kobljakoaaaan satu harga ponjuoian octnm bolus da- 

pat dllnk&aaakan eoponuhuya karona dicoaping aaXlng 
bcraaingaya aoaaaa grooir tingkat ro^loiml aorta ~ 
tingkat Xokal, balk groair alat-alat tulia* knntor- 
dan sokolah aaupun groalr barang-barang kolontong,- 
jugrt dlsobabkan karona «tr£aat*fltargo* yaog disobdl - 
oloh balk grosir ewupua podagang ocoran alat-alat - 
tulia, kaotor dan aclsolah biasanya loblh tii^i da~ 
ri pada dalu bidang barang^-barang kolontong* UmI* 
fclan pula konalkan harga balk partai naujmn ocoran* 
dari pada tlnta Parkor aasosbXlog dalaa nogorl aoc& 
m  apontan tidak akan diikuti b&i* oXofc para grosir 
aaupun oloh para podagang ocoran dan biasanya n o w  
kan waktu yang cukup Xaaa agar kesoragman harga * 
poajualan baru dapat dicapal. GejaXc aana dlaobut * 
sobagai adanya *tlao~Xag».

7. Pada kaadaan dleaaa tinta Parkor buatan Malaysia - 
borhasll XoXoa dan borodar dlpasaran Indonesia dan- 
yang tornyata pada tingkat grooir dijual dangan ha£ 
ga yang Xobih roodah dari pada tlnta Parkor assoai - 
bllng dalaa nogari, P.T. Gunung Agung sobagai pony& 
lur tunggal yang paling borkopontlngan atas poaasac
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on tlnta Parkor aaaoabling dalaa nogori *onurunkaa- 
harga ponjualan partai pada tingkat groair t&npa 
nurunkan harga poajualan occrannya. Hal lai toruta- 
an dlaakaudkan agar para groair ystng aoMpordagang - 
kan tinta Parkor buatan Malaysia aau aonggnnti da* 
ngan tlnta Ftarkcr aasoabllng dalaa nagori, karona * 
dongas ponurucan harga partai toroobut para grooir- 
akan noaporoloh "wlnat-aargo" yang lobih boaar. 3o- 
hinggn dongan daaikian para podagong ocoran akan - 
dongan aondirinya aoaporoloh darl para groairnya - 
tlnta Parker asooabllng dalaa nogori. Dongan doaikj 
an tlnta ftirkor buatan Malayain tldak akan ooaporo- 
loh paaaran balk pada tlngkat gru-ir aaupun pada - 
tlngkat podngang ocoran*

6* Dalaa aoaaaarkan tlnta Parkor a&aaabling dalaa n*g& 
rl bolua dapat dijunpai adanya osaba Saloo Promotion 
yang cukup berartl, knrona aoopai aaat ini yang bo
ra dilakukon ha nyalah pooosangaa lklan dlaurat ka - 
bar oloh P.T* Ganung Agung oabagal ponyalur tunggai 
nya. Sadangkan oobonarnya dongan adanya boborapa k$ 
unggulan tlnta Perkor dltrandlngtom dongpn aorfc-aork 
tinta lainnya, koaungfrlnan-koaungklnan untuk aoro - 
but pasaran yang lobih lun* dan kodudukan yang la *
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nakan usoba-usaha Sales Promotion lainnya, balk * 
yang dilakukan oloh P.T, Gunung Agung sendiri atau- 
olah doalor/stock!st maupun oloh P*T. Gunung Agung~ 
bers&ma-sama dongan doalar/atockietnya. Bogltu pula 
bclum terlihat adanya usaha Solos Promotion untuk - 
meningkatkan ponjualan tinta Parker assembling da - 
lam nogerl untuk «arna~warna tcrtontu yang kurang - 
laku yaitu vrarnâ warna Washable Royal Bluo, Penaa - 
nent Torquise Bluo, Permanent Bed, Permanent Blue - 
dan Permanent Green,

S .fl r..a, 8, ft r * q : F
1 • Agar distribusi tinta Parker assembling dalam noge

rl mulai dari dealer atau stockist sampai pada toko 
toko oceran dlpasaran lokal dapat terjamin tanpa mo 
merlukan jasa-jasa para grosir, balk grosir alat-a- 
lat tulis, kantor dan sekolah aaupun grosir barang- 
barang kolontong, dapat dilakukan salah aatu usaha- 
sebagai berikut t

a. Dealer atau stockist secara borkala molakukan * 
ponjualan canvas kodaerah-daerah dldalam daerah- 
pemasarannya. Hal ini dapat dilakukan mengingat- 
bahwa dapat dikatakan hampir semua dealer atau *

Xkk
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stockist tinta Parkor assembling dalam nogori - 
jugs morupakan grosir alat-alat tulls, kan tor * 
dan aekolah. Jadl dalam mclakukan ponjualan can 
vas dlsamping mcnjual tlnta Parkor moroka dapat 
pula monjual alat-alat tulls, kantor dan soko - 
lah lainnya, sohlngga boaya ponjualan canvas * 
torsebut secara raslonil dapat dipertanggung ja 
wabkan.

b. dealer atau stockist mengangkat sub-doaler pada 
tiap-tiap pasaran lokal didaorah pomasarannya,- 
yang akan mendistribusikan lobih lanjut kopada- 
toko-toko ocoran dipasaran lokal raasing-masing# 

Dengan domiklan saluran distrlbusi yang torsondirl 
dan teratur aulai dari ponyalur tunggal sampal ko- 
tangan toko-toko ocoran dipcloeok-pelosok akan lo
bih torjamin aohingga dalam monghadapi pcrsalngan- 
tlnta Parker buatan Malaysia, yang kadang-kadang - 
borhasll lolos masuk kopasaran Indonesia, tinta - 
Parker assembling dalam nogori mompunyai kokuatan- 
yang cukup borartl* Dlsamping itu policy satu har
ga ponjualan ocoran dlscluruh daorah pomasarmn 
yang mompunyal doalor atau stockist dapat dljalan 
kan sopenuhnya*
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2. Usaha Sales Promotion yang tolah dilaksanakan - 
sampai sokarang hanya molalui modla iklan disu- 
rat kabar harus ditambah dongan usaha Sales Pro 
motion lain yang nyata, Kenyntaan bahwa bclum - 
ada satupun mcrk tinta lainnya yang morapunyai - 
saluran distribusi torsondiri dan teratur moru- 
pakan koseop^tan yang bosar bagi perluasan poma 
saran tinta Parker assembling dalam nogori*yang 
sampai saat ini tolah mompunyai saluran distri
busi torsondiri dan toratur moskipun hanya sam
pai tlngkat tortontu, Kcsompatan ini soharusnya 
dapat dimanfaatkan scbaik-baiknya dan dapat di
laksanakan dongan raomporgunakan modia atau sara 
na Sales Promotion yang lobih intonsi#o disam - 
ping memporbaiki channols of distributionnya, - 
yaitu ;
a* Hongadakan domonstrasi baik disckolah-soko - 

lah, univorsitas-univcrsitas aaupun dikantor 
kantor dongan mononjolkan kounggulan kwali - 
tot dari pada tinta Parkor dibandingkan do
ngan mork-mork tinta lainnya, Dcmikian pula- 
disokolah-sokolah dapat didomonstrasikan a- 
tau dipromosikan tinta Parker Washable Royal
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Ulua, yanft cocok ba^l anak-anak aokoloh* karona- 
blla aoototorl pakalan atau bajrung-baram; lain * 
cgru uadafc dlhllangkan dongan dicud. Sotiangkan * 
dlkantor-kantor dapat pula dipro»o«ikan waroa - 
Poraanaot Torquiao Bluo dongan aongatakan bahwa* 
worm toraabut adalah cocok dan aaaual untuk m ~ 
naoda tanganl ourat~aurat, aonulla cok atau giro 
bllyot dan aobagainya. SohlngBa bag! kooawaa * 
yang tolah tortolasa ttangftiinnkim v a m  P*r«anaat- 
Torquiao Bluo tldak ada kotmngklnan untuk bara * 
lih kolain aork, karona aork~aork tlnta lainnya- 
tldak aonyadlakan warna toraobut.

b. Pmmaaangan lklan aolalul teloviai socara borkala 
dongan aooonjolkan unaur Sq1v-X yang tarkondung- 
dalaa tiata Pnrfccr aobag&l auatu unimr yang *o - 
nyobabkan torjaalnnya koawotan vulpon dan kolan- 
caran untuk mo nulla.

c. Poaaaangaa lklan pada najalah-wjalah yang dice- 
tak dongan main ofJfaat aohlngga ponaa^Han war- 
na-warna darl pada. tiata Pftrkor dapat lobih aaa^ 
al dongan warna aaaunggnhnya. *Juga aalalul peaa- 
aaogan Iklaa doalklan dapat dlproaoalkan warna * 
warna tortontu yang kurang laku aaportl POrmanont
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Torquiso Bluo, Washable Royal Bluo, Pormanont - 
Bluo, Permanent Rod dan Pormanont Green,

d. Mombuat dan monyebarkan molalul dealer-dealer - 
atau stockist-stocklst gambar tompol atau stic- 
kor yang borgambarkan tlnta Parker borikut sem- 
boyan-somboyan tortontu. 

o. Mombuat dan raonyobarkan molalul doalor-doalor - 
atau stocki&t~stockist kalondor mini untuk satu 
tahun ukuran kurang lobih 6 x 9  cm. dongan dib& 
liknya borgambarkan tinta Parkor borikut sembo~ 
yan-Bomboyan tortontu.

3. Untuk dapat mongimbangl komudaratan poroaingan bal̂ . 
point torhadap pasaran vulpon dan dongan demikian - 
torhadap pasaran tlnta Parkor khususnya, P.T. Gunurg 
Agung dapat nongusahakan agar ballpoint Parkor dapat 
pula dlassombllng dldalam nogorl sohlngga P.T. Gu~ 
nung Agung disamping memasarkan tlnta juga aomasar- 
kan ballpoint Parkor, Domlkian pula untuk dapat mom 
porluas paaaran dari pada vulpon dan dongan domiki- 
an pasaran dari pada tlnta Parkor khususnya, P.T* - 
Gunung Agung dapat aengusahakan agar vulpon Parkor- 
dapat diassembling didalam nogorl, sohlngga P.T. * 
Gunung Agung sobagal ponyalur tunggal dapat memasar

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



149

kan Bokallgus tlnta, ballpoint dan vulpon mork Par
kor* Dongan domlklan komudaratan dan kofaodahan da- 
rlpada Baling borsalngnya ballpoint dongan vulpon,- 
yang so cara tidak langsung monpongaruhl pasaran da
ri pada tlnta, dapat sallng saenglsl.
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