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K&snOftLAITBAN SARAH SARAH

1. K e e i i D u l a n

£elah dijelaokan dalan. bab-bab terdahulu bahwa 
V 3?rifablg sebagal pro&unen yang bergerak &alan bidang- 
b ahan makanan berupa biakuit, adalah perusahaan yang na - 
sib. baru bcrdiri dengan berstatus sebagai usaha Penanaoan 
Modal Dalam Hcgeri*

Sebagal suatu bad an usaha# neopuayai tujuan untuk- 
nenghaailkan praf&t yang eetiuggi-tingginya* dinana dalan 
pelaksanaannya telah Eienetapkan suatu policy yang dipakai
aebagai pedonan segala aktivitaapya untuk ncncapai tujuan

t

tersebut*
Policy perusahaan ini untuk jangka pendek* lalah - 

meningkatkan volume penjualan barano*barang hasil produ&v 
slnya* sehingga meraungkinkan tercapainya tingkat produkol 
yang diharapkan oesuai dengan yang tercantua dalan feasi
bility report# Sedangkan policy jangka panjangqya lalah • 
nenj ago kontinuitas perusahaan dan nengadakan perluaoan 9 
sehingga tercapainya laba yang maximal*

llenyadari akan luasnya persaingan# nenkipun keada- 
an pasor belua Jenuh, maka perusahaan telah melaksanakaa- 
berbagal kegiatan prom si dan selalu mengadakan penganat-

(>k

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN PACKAGING PADA PERUSAHAAN BISKUIT ... HENDROSO



65

an aituaei hargi pasor untuk ponyesuaian* I&eampiag itu,- 
jumlah penpalur (ugon) diper banyak dan tersobar I m e  ha*- 
pir di ecluruh Vi In yah Indonesia*

Berdasnrkcn nto» data yang adn, temyatn peruaaha- 
an foelue dapat dengan aukees welakeanakan policynyn, khueue 
nyu untuk jongko pendek. Sehinggn dengan donikion Bonin - 
tralknn suatu oasulah daIon perusahaan, inlah tidak dapat- 
concapci jumlah volune penjualan yang di targe tkan *

Apabiln hal torsohut tiduk lekaa 'diatas J*, dikhuva- 
tirkan akan «ong#mggu kontinuitue poruaahaan, aaaporko - 
cil profit, dan bahkan akan flentoahayaktm policy perueuhu- 
an sccara kesoluruhan*

Bickuit produkei JPI* Sxifabig, scperti telah dito- 
rangkan, boroutu balk, diolah dan diawaei oloh Gkhli 

ckhli dari Singapore yong foerpengala©an, ieet^gQi hasil do 
ri hubungannya dengan pnbrik biskuit Siong Hoe Singapore* 
Biekuit «ork Siong Hoe telah diimport dan terkonnl di In
donesia se ja k  tahun 1970.

Pada aaat ini PT-Trifabig telah conbeli hok untuk- 
ttonnkai aerk Siong Hoe di Xndoneaio yang Iwrlaku eanpai - 
akhir tahun 1978, Si eaoping ia oeopergunokon oork £rifo- 
big. Mork Siong Hoe dan Trifabig aelolu dipaearknn t»e«aa«- 
■a untuk oenborikan kosan pada oasyarnkat bahwa ka dua - 
nork adalah identik sehingga keiak diharapkan »erk Trita- 
tdg akan oupat berdiri aendiri.
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Dari analisa pada bob III telah dibohac tentang se 
bab-aebab dari nacalah perusahaan, di nana aalah aatu p o  
nyebab la&oaleh adalah karena sistin packaging yang karate 
bcrvariasi oerta kurang nenarlk, di saving ban^aknya per 
usahaan saingan.

Sebagai akibat negatif dari ad&nya sebab-sebab di- 
atao adalah beiiwa perusahaan akan kalah bersaing dan cxong 
alaml kesulitan dalam mcnperkembangkan policynya dalon - 
rangfca usaha inenin^fcatkan onset*

Adapun men^renai packaging yang dilaksanakan peruaa 
haan* untuk produk fcalengon dapat diaimpulken masih ku - 
rang b cry ariosi dalan design# meliputi bentuk, ukuran dan 
perlen$:apan lairu^a*

Perufiahaan-perusahoan lain telah memasarkan bin - 
kuit dalcjn inacaja-naoam bentuk, ukuran dan variabi dari - 
nasin^zaasing alat kemaanya* untuk nenemahi berbogai kebu 
tuhan dari bermacaDwaacaa sifat dan kebiasaan kon3USten.
Jadi P£* Srifabi* telah ketinggalan dalaffi naoalah paoka - 
ging ini*

Sedangkan untuk produk«produk keoil dengan bungkua 
plaotik, dapat dikatakan ter lalu ocderhami dan kurong me- 
narik, sohingga banyak konsiaaen yang tnengabaikan dan ti - 
dak mau mencobanya*

<Jelas di sini perusahaan nelakukan pengkenaoan ter 
hadap produk dengan pertimbangan ekononis, yakni hanya -

M  T l I S 1
PERPTISTAKAAI 

“U T n V E lun  AS AITU-ANO- *

S U B A H A Y
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karena perusahaan tcroebut nenprodusir plastik sercliri, - 
tetapi dengan demikian telah inengabalkan fungsl pokok da
ri pakaging ita sen&iri*

2* Sagan - Saran

Dalam hubunganijya dengan cara pemecahan masalah - 
yang telah diketakakan dalam Bab I I I , kiranya di sini d&r 
pat ksmi ajukan sararx - saran yang panting bagi Trifa 
big untuk membantu unahanya nelaksanalcan policy perucaha- 
an> Idmcusnya ueaha peningkaton volnne penj ualan guna ne- 
oungkinkan tercapair^a tin$cat produkoi yang dirennanakan.

1* Ifeningkatkan segi dsya tcrik dari produk yang da - 
Ian hal Ini dapat diterapkan pada oiatim packaging 
nya*
Jodi bararti perusahaan hariis lebih serious d alani
ne narî sni masalah packaging dengan terutama aemper 
hatikan apa yang diinginkan dan yang dapat aerye - 
nsn^can konnu&en*
Harm* diucahakan agcx packaging dapat nenggaabnrkan 
ktvalitafl dari barangnya, doai^i oedenikian rupa> -  

dengan r:arn& ceaerlang* yang nengakibatkan aotiap- 

orang nenaruh perh at ian yang per tana* dan ke&udian 

neneobanya#
Tidak boleh diabaikan berbagai fungoi packaging, -
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tcrutcma fungBi pror-oai, dan oudah tentu design di 
sesuaikan dengan berbogai raaksul dan kebutuhan# - 
misalnya r untuk darmasrisata* untuk tm\x goiongan~ 
atas / nenengda, untuk magyarakat b&Tah atau go - 
longan berpeogfraeilan rendah* untuk haiiah dan se- 
bagainya*
Sebagai sumber idea, dapat dienbil contoh-coatoh * 
paotoging dari saingan* termasuk produk - produk - 
luar ftc£eri, raaaalah-najalafr £uar Negara, film dan 
sebngair$ra.

2# nempcrketat pengacwaQan at a a krcalitas barangnya* 
Setiep produk selcsai yang siap dipasarkan# harus* 
benar-benar talah dikentrol kvralitaonya*.
Hal ini nemngingat produk baban raakanan adalah cap* 
ngat peka* sekaXi oeorang kon3u&en nenamukan hal - 
yang kurang nenyenangkan. mengenai produk* nisalnya 
hangup kotor* b any ok yang hanouer, atau mungkin - 
isir^a kuracg, naka ada kemun^cinan ia tak percaya 
lagi kepafia perunsiiaan produoeanya, dan akan nong- 
ganti dengan haail peruaahaan lain.

3. TT. Srifofoi* harua nengusahakan untuk dapat rcenper 
panjang hak penakaian mark Siong Hoe, mcngingat - 
nerk Srifabig nasih nuda us la untuk berdiri sendi- 
ri, karena belum banyak dikenal nasyarakat*
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Suatu usoha lain, terutaaa apobila perpanoangan hok 
■bersebut gagal, harus nengadakan promo s i  beaar-be - 
oar an mengenal merk 2rifabig*
Hal ini dapat dllaMian melalui berbagal nedia pro- 
s o a i #  m lo a lr o r a  !

- Melalui pexDOnal^selling, penjualan dengan harga 
Miusus (nurah) •

- Advertising# zaelalui reklsne-r cIclaae di bioskop, 
adpertensi surat kabar dan sebagairtfa*

- Promos i-promo3i lain, ternaauk pemberiaa hadioh- 
contoh curaa-cuna dan aebagainya*

DeBikianlah saran-saran yang dapat kajai ambil ae - 
hubungan dengan haail penelitian kami paida PS* 2?rifabi€, - 
yang nungkin akan bernanfa&t bag! yang bersangkutan*
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