
B A B  V

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
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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

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BEBERAPA ASPEK PEMASARAN ... K. WIDODO OENTARIYO



147

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
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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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