
KEGIATAN RISET -  PBIA SARAH 

DALAM P.T. PERUSAHAAN BIR INDONESIA

Stripsi

Diajukan untuk memenuhi eyarat dalam mencapai 

Gelar Sarjana Lenghap Ekonomi 

Jurusan Perusahaan

OlehJ 

So  e m a r t o  

Nrp.: 2065 / PE

PAKOLTAS EKONOMI UNI7ERSITAS AIHLANGGA 

S U R A B A Y A  

1 9  7 7

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



Kusajikan untuk

Anak-Isteri-ku 

Yang sangat 

Kusayangi

m i l i k

............  '  M ,;' ‘ W a ,y

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



BATA PMGAUTAR

Alhamdulillahir -  robbil al amien. Segala puji ba 

gi Allah Yang menguasai sekalian alam. B erkat rakhmaitfya 

maka skripsi ini terseleseikan.

Selain untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat 

guna menoapai gelar Sarjana Ekonomi, penyusunan skripei 

ini juga dimaksuikan untuk mengungkapkan betapa penting 

serta besamya peranan riset-pemasaran didalam aktivitas 

perusahaan.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi Ini ada

lah sederhana sekali serta masih jauh dari sempuma, dan 

Inipun hanya dapat terseleseikan berkat bimbingan serta 

bantuan dari berbagai pihak.

Kepada Bapak Drs Ec. J.D. Kuori selaku Dosen Pembiai 

bing dalam penyusunan skripsi Ini, yang telah banyak se

kali'memberikan pengorbanan baik waktu maupun tenaga, pg 

nulls tidak lupa mengueapkan terima kasih se-banyak~ba- 

nyaknya.

TFcapan teriraa kasih se-banyak-banyaknya juga penu

l i s  tujukan kepada:

-  Segenap anggota Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas 

Alzlangga beserta para Dosen dan Asisten,

-  Pimpinan P.T. Perusahaan B ir Indonesia, khususnya Ba

pak Drs Ec. Poerbianto, dan

-  Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik yang mo
i

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



rH raaupun yang materiil yang telah ikutserta memung- 
Icinlan terwujulnya skrlpsi Ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberifcan rafchmat-Nya 
dan membalae bu&i kebaikan Ini b erl impah-1 impah.

Penyueun.

ii

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



DAJTAR ISI
Halaman

KATA PEwGANTAR............................................................ i

uAiJ'TAK I S I ...................................................................  i i i

iJAB ;

1 : PEdDAriULUAN....................................................  1

1.1. Penjelasan Judul .................................. 1
1.2. Alasan Pemilihan Judul ....................... 2
1.3. Tujuan Skripsi * .................................. 3
1*4. Permasalahan Skripsi serta Perobatasan

n y a ........................................................7 5
1*5. M e to d o lo g i.............................................  8

2 : MARKETING RESEARCH DALAM LITERATUR . . . .  9

2.1. D e f i n i s i ................................................. 9
2.2. Batasan-batasan.....................................  14

2*3. Prosedurnya............................................. 19
2.4. Sumber-sumber Informasi Pemasaran . . 23
2.5. Melakukan Kegiatan Riset Pemasaran . 26 
2*6. Masa Depan R iset pem asaran...............  29

3 : MARKETING POLICIES - XAlTANMA DENGAN MAR
KETING RESEARCH.............................................  31

3*1. Hakekat Marketing P o lic ies  ...............  " 31
3.2. T ipe-tipe Marketing P o lic ie s  . . . .  32
3.3* Penelitian-kembali, perbaikan serta

Pentaatan Marketing P o lic ies  . . . .  36
3.4. Keputusan Marketing sehari-harinya . 37
3.5. Perencanaan untuk Hari Depan . . . .  39

iii

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



BAB : Halaman
4 : GAMBAKAN MEJNG-EMI P.T. PEkUSAHAAN BIR IN

DONESIA ............................................................ 42

4.1. Sejarah Singkatnya ..............................  42
4.2* Struictur Organisasinya....................... 43
4.3. Persaingan yang d ih adap i...................  48
4.4. Sales-PoIicy-nya .................................. 49
4.5. Kebiasaan-kebiasaannya dalam pelaksa

naan Marketing Research . . . . . .  50

5 : iiASIli-HASIL RISET PEhASARAN P.T. PERUSAHA
AiM BIR INDONESIA..................................... 7 52

5.1. H asil-hasil R iset terhadap Produk . 52
5.2. H asil-hasil R iset terhadap Pasar 57
5-3. H asil-hasil R iset terhadap Metode-

serta K.ebijaksanaan Penjualan . . .  60
5.4. H asil-hasil R iset terhadap Periklan

an ............................................................ 63

6 : iUSSIttPUIiAiN DAN SARAN-SAKAN....................... 65

b.1. Kesimpulan............................................. 65
6.2. S a ran -sa ran ...................« ..................  69

DAFTAli itEPIJSTAKAAN................................................. 74

iv

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



BAB 1 

PHTDAHULUJllT

1.1. Pen.lelasan Mengenai Judul.

Berhubung ada kekhawatiran ]>enulis akan adanya kesa- 

lah-tarsiran para peinbaca, maka ctirasa perlu untuk menga- 

d-akan eedikit penjelasan mengenai judul tulisan in i.  Yang 

dimaksud dengan "Kegiatan Hiset 3'emasaran'' dalam judul te r  

sebut bukanlah semata-mata merupakan kegiatan penulis da- 

lara melakukan riset tertiadap keg:Latan pemasaran dalam P.T. 

perusahaan B ir  Indonesia, melainlcan merupakan kegiatan per 

usahaan itu  sendiri dalam bidang rise t pemasaran produknya, 

yang dalam hakekatnya meliputi r:.set-risetnya terhadap:

a. produk serta jasa-jasanya (seperti: tanggapan lengganan 

terhadap produk baru, penelitian komparatir mengenai 

produk-produk saingan, penyedcrhanaan "product-line", 

penelitian mengenai pembun̂ kusian dan la in -la in  seba - 

gainya);

b. pasar-pasarnya (seperti: penelitian tentang posisi pro

duknya dalam persaingan, penganalisaan luas-pasar, pe- 

ramalan penjualan, penelitian tentang pergeseran dalam 

komposisi pasar dan la in -la in  aebagainya);

o. metode serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penjualannya,

(seperti: pengevaluasian metode-penjualan yang ada, pe

nelitian  harga, penelitian ke-efektifan pen jualan, pene

1
' 2v;

11 • .'i
- u n iv e r s d a s  . w o e  * .
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tapan kwota penjualan dan la  in-lain sebagainya); 

d. periklanannya (sepertj: penelitian tentang ke- efektifan 

periklanan, kemampuan bersaing melalui periklanan, pene 

l i t ia n  motivasionil dan la in -la in  sebagainya).

Teriiadap perangkaan serta data-data la in  mengenai hasil r i  

aet-riset tersebut, yaitu yang boleh serta dapat dipungut, 

akan diadakan "comparative study", dalam a r t i akan diban- 

dingkan dengan keharusan-keharusan teoretisnya, sehingga 

mudah-mudahan dari hasil-penganalisaan tersebut dapat d i- 

cetuskan penilaian serta saran-saran yang mungkin berguna, 

baik bagi P.T. Perusahaan B ir Indonesia pada khususnya, ma 

upun bagi dunia usaha d i tanah-air kita pada umuranya.

1.2. Alasan Pemilihan Judul.

Pemilihan judul skripsi in i adalah berdasarkan atas :

a. makin pentinsnya peranan riset-pemasaran dalam usah.a- 

menjamin kelangsun^an perusahaan, dan

b. masil? sangat kurang diakui serta digunakannya r is e t -p e 

masaran sebagai a lat pemertahan hid up yang v ita l seka- 

l i  bagi perusahaan pada umumnya dan bagi perusahaan na- 

sional Indonesia pada khususnya.

ad. a : Makin pentin.^nya peranan riset-pemasaran dewasa in i 

d i negara-negara yang sudah maju antara la in  dengan 

jelas tergambarkan oleh un^kapan professor George H 

Brovrn dari University o f Chicago yang berbunyi :*

2
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"The two most strik ing developments In marketing-re 

search in the past few years have been its  wide

spread acceptance by business and its  rapid techni

cal progress."1 Akan tetapi dinegara k ita in i "de

cision-making ” dalam perusahaan-perusahaan karai ra

sa sebagian besar raaslh berdasarkan atas in tu is i a- 

tau "common sense" saja dan jarang sekali yang su- 

dah dilakukan melalui riset-ilm iah. 

ad. b : Menurut hemat kami masih sangat kurangiya digunakan 

riset-pemasaran dalam perusahaan-perusahaan nasio- 

nal ditanah-air kita in i adalah karena kurang seka- 

1 - i dipahami hakekatnya, dan hampir selalu mengaki- 

batkan timbulnya ketidafcjabaran pada pimpinan kare- 

na "marketing research projects often require a con 

siderable interval between th eir inception and com

pletion, and the results may not become apparent 

fo r  some time -  possibly months or even years -  a f- 

te r  a study has been completed."

1*3. Tu.iuan Skripsi.

Disampin^ sebagai syarat mutlak untuk menerapuh ujian-

^Robert Ferber, S ta tis tica l Techniques in Marketin.p:-Re- 
search. Mcfrraw-Hill Book Company, Inc., New York 1949, hal 
x i i i .  

p
P h illip s  and Duncan, Marketing Princip les and Methods. 

Richard D. Irwin, Inc., Homewood, I l l in o is ,  Sixth Edition 
1964, hal. 555.

3
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terakhir Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, maka penu 

l ia  berharap mudah-mudahan skripsi in i beimanfaat b a g i PT 

Perusahaan B ir Indonesia pada khususnya dan dunia perusa

haan ditanah-air kita pada uraumnya. Mudah-mudahan pembaca 

dapat memperoleh kesadaran yang lebih  sangat akan kemanfa- 

atan riset-pemasaran yang benar-benar dilakukan secara cer 

mat serta ilmiah, sehingga pada akhimya kebiasaan melaku- 

kan riset-pemasaran in i dapat membudaya dilcalangan bisnis 

kita dan hasil-hasilnya dapat benar-benar meningkatkan bom 

p e tit iv e  position1 perusahaan-perusahaan nasional kecil ki 

ta yang rata-ratanya der/asa in.. masih lemah sekali* 

Dikebanyalcan perusahaan demikifn itu  barang-barangnya d i- 

produksi berdasarkan " fira sa t” seseorang bahwa barang-ba- 

rang tersebut akan dapat terjucl dengan laba. Bagian Pen- 

jualannya diberitahu bahwa sua-'iu volume tertentu barang- 

barang itu harus dijual dalam Eiuatu jangka-waktu tertentu* 

Dalam keadaan demikian itu  tidf.klah mengherankan jika em- 

pat diantara lima produk-baru hampir pasti mengalami kega- 

galan.

Penin-katan usaha popularisasi riset-pemaaaran mudah-mudah 

an lambat-laun dapat merubah keadaan yang tergambarkan d i- 

atas itu menjadi seperti berikiit:

Bagian Pemasaran memberitahu Bagian Produksi tentang "apa" 

yang dnpat d ijua l, "berapa" dapat d ijua l dalam suatu jang- 

fei-waktu tertentu, dan dengan "harga berapa".
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Sambil menung-'su terjadinya perubahan tersebut, semogalah 

riset-pemasaran dapat mulai raemperoleh perlakuan sebagai a 

la t  management yang ampuh untuk meraberikan fakta-fakta ser 

ta informasi-informasinya yang sangat penting untuk peru- 

musan kebijaksanaan serta keputusan-keputusan eksekutif yg

cerdas. Dan akhimya semoga suatu tanggungjawab yang lebih
i

besar akan dapat bergeser ke-Bagian Pemasaran demi terlak- 

sananya pengelolaan perusahaan yang lebih berhasil.

1.4# Permasalahan Skripsi serta Pembatasannva.

Bertiubung hasil riset-pemasaran ditanah-air k ita  pa

da umumnya masili sangat diragukan, maka penulis ingin men- 

coba membuktikan adanya kesesuaian yang p o s it if  antara 

hasil riset-pemasaran yang telah dilakukan secara cermat 

dan hasil "policy decision" yang tercetuskan karenanya. 

Atau dengan perkataan la in , penulis in^in membuktikan a- 

danya kesesuaian antara yang diramalkan oleh r ise t tadi 

dan hasil senyatanya, misalnya hasil r ise t terhadap sua

tu cara-penjualan yang baru melalui suatu "test-market" 

raenunjukkan suatu kenaikan sales* volume sebesar 70$, ya

itu dari 100 botol menjadi 170 botol. Kemudian setelah 

cara pen jualan baru itu  dHancarkan diseluruh daerah -pen 

jualan yang ada, temyata hanya diperoleh kenaikan volu 

me pen jualan sebanyak 60#, yaitu dari 200 botol menjadi 

320 bo to l.

5
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6
Agar angka-angka tersebut dapat diolah secara sta 

t is t is ,  maka diasmnsikan bahwa tiap unit kenalkan itu 

te rjad i karena terangsang oleh sesuatu unit dalam volume 

yang lama, sehingga misalnya hasil "test-market" terse

but dapat dikatakan bahwa dari 100 botol lama itu yang 

dapat merangsang serta menimbulkan raasin^-masing sebotol 

kcnaikan adalah 70 botol atau 70#. Dengan demikian maka 

dapatlah diterapkan "significance test" untuk "d ifference 

between two sample percentages".^ Data-datanya dalam hal 

in i adalah!^ -  100 ITg = 200

Jika d ilih a t dalam tabel "Areas under the Normal Curve", 

maka diperoleh an.̂ ka sebesar 2 x 0,45994 -  0,91988 atau 

dibulatkan menjadi 0,92, yang mengandun,* a r t i bahwa sua-

P *  prosentase konai'con volume-penjualan 
Q * 1-P. <y -  standard error se lis ih  antara dua sam- 

flple-percentages. T *  se lis ih  antara dua percentages itu 
iibag i dengan stand qrd-error se lis ih  tersebut.
1 adalah untuk "test-market" dan 2 adalah untuk pasar se- 
luruhnya. r ——

1 2

». 0,057

Ml .. \  „ . 

TEHIPUSV , 

'UNIVERSITAS A u L A r fG O ,.
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tu se lis ih  sebegar 0,10 itu adalah terjad i sebagai akibat 

"chance fluctuations'1 sebanyak 8 ka li dari setiap 100 pe 

ngetesan demikian itu . Maka dengan suatu "significance- 

le v e l"  sebesar 0,05, "null-hypofchesis"nya dapat diterima 

dengan kesimpulan bahwa tidak ada se lis ih  yang berarti 

antara dua prosentase tersebut, eehingga benar-benar a- 

da kesesuaian antara yang diramalkan dan peramalannya.

Jika pengolahan demikian itu  (dan mungkin juga peng- 

olahan s ta t is t is  lain-lainnya) diterapkan terhadap se- 

mua data hasil r is e t-r is e t pemasaran P.T, Perusahaan B ir 

Indonesia yang dapat kami pungut, maka mudah-mudahan da

pat diperoleh gambaran yang cukup ceimat mengenai ting- 

kat keampuhan r is e t-r is e t  pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut.

ChecKList permintaan perangkaan haeil r is e t-r is e t 

yang kami ajukan .kepada P.T. Perusahaan B ir  Indonesia me 

lip u t i 38 jenis r is e t , yaitu:

a. riset terhadap produk dan ja s a .................................10

b. r ise t terhadap p a s a r .................................................12

c. r iset terhadap policy serta metode penjualan . . .  13

d. r iset terhadap peril&anan.......................................... 3

vang menjadi pembatas dalam pemungutan datajini ialah ra- 

hasia yang dipegang perusahaan tersebut dan kemungkinan 

"unapplicability" dari beberapa diantara jen is-jen is r i 

set tersebut.

7
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1.5. Metodologi.

Metodologi yang dipandang sesuai adalah sebagai ber

ikut:

Terlebih dahulu akan dikemukakan tentang "Marketing- 

Research" dalam teorinya menurut "la tes t lite ra tu re " yang 

ada diperpustakaan Unair dan d i sumber-sumber data teore- 

t is  lainnya. Hal in i adalah perlu disamping untuk memberi 

"refreshing" kepada pembaca mengenai hakekat daripada "Ri 

set Pemasaran", juga untuk bahan atau standard pembanding 

pada waktu diadakan evaluasi terhadap kegiatan rise t pe- 

maaaran dalam P.T. Perusahaan B ir Indonesia, yang peng- 

utaraannya akan dilakukan d i bab-bab kemudian.

Selanjutnya akan diketengahkan secara singkat seja- 

rah P.T. tersebut, agar dapat diketahui apa-apa saja yang 

telah melatarbelakangi posisinya yang sekarang in i,

Kemudian akan disajikan data-data hasil r ise t pema

saran yang telah dapat terpun^ut, dan masing-masingnya a- 

kan d i-iku ti dengan hasil penelaahan komparatilhya, yang 

dalam hakekatnya akan merupakan penllaian atau appresiasi 

terhadapnya.

Akhimya, berdasarkan hasil penganalisaan tersebut, 

akan diutarakan kesimpulan serta saran-saran yang dipan

dang perlu baik bagi P.T. itu  sendiri maupun bagi dunia 

perusahaan ditanah-air k ita pada umumnya.
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BAB 2

NARKET33I3-K8Sj5ARGH DALAM LITI3RA.TUR

2*1. D e fin ig i*

a. Menurut P h illip s  and Duncan: "Riset-Pemasaran a 

dal ah penggunaan metode ilmiah dalam pemecahan masalah-ma- 

salah pemasaran,"

b. Menurut Parker M. Holmes: "Riset-Pemasaran adalah 

penggunaan metode serta prosedur^prosedur ilmiah dalam pe

n e litian  masalah-masalah pemasaran untuk memberikan ke

pada management informasi berfakta yang akan dipakai se

bagai dasar perumusan kebijaksanaan serta keputusan -  kepu- 

tusan eksekutif."

c. Menurut Harry V, Roberts: "Riset-Pemasaran adalah 

setiap prosedur yan," sisteroatis, fo im il, serta berkesadai^ 

an untuk perumusan serta pengetesan hipotesa-hipotesa ten- 

tang kenyataan-kenyataan dalam hal-ikhwal pemasaran atau 

dengan istHah yang lebih  modem, untuk pengambilan kepu- 

tusan-keputusan pemasaran."

Kata-kata "sistem atis", 'Ifonnil", "ilmiah" dan "ber- 

keaadaran" memang merupakan kata-kata yang membedakan an- 

tara "r is e t"  dan "in tu is i". Dalam halcokatnya perbedaan-per 

bedaan tersebut ia lah:1

^Parker M* Holmes, Market In -^Research - Principles 
and Readings. South-7estern Publishing Co,. liew Rochelle. 
Kj3w York, I960, hal. 5.

9
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(1) '.Valaupun kedua-duanya "r iae t" dan "In tu is i" pada a- 

khimya adalah ber-orientasikan kearah peramalan, na

mun " in tu is i11 pada umumnya lebih  banyak menuju ke ra- 

malan yang sempit serta berj-mgka sangat pendek dan t i  

dak mampu mencetuskan hipotesa-hipotesa umum yang da

pat mengha3ilkan banyak peramalan-peramalan kliusus.

(2) Intuisi kebanyakan diperoleh melalui pengalaman ser- 

ta demonstrasi, dan bukan melalui studi yang formil.

(3) Intuisi jarang sekali dikenakan penelitian yang wa- 

jar atau peigetesan empiris yang forrail,

(4-) Riset menggunakan a la t-a la t tehnis seperti matemati- 

ka, kewajaran, metode-metode eksperimentil, dan de- 

duksi serta induksi s ta t is t is .

FUHGSI -  KTtTGSI RISET-raiASARAlf. Management Pemasaran ha

rus menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dan mens 

ambil banyak keputusan-keputusan harian mengenai masa- 

lah-masalah yang dihadapinya. Kebijaksanaan serta kepu

tusan-keputusan in i tidak akan dapat memuaskan jika  mana

gement tidak:

(a) dengan jelas menentukan tiap masalah serta mempunyai 

fakta-faktanya mengenainya,

(b) menganalisa fakfca-fakfca tersebut dengan t e l i t i  untuk 

menemukan hubungan - hubungan diantaranyajian mengin- 

terpretasikan artinya dalam keadaan-keadaan 3ekarang 

dan dimasa datang.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



(c ) mempertimbangkan dengan cermat tindakan-tindakan a l- 

tem atifnya, dan

( a )  raen^gunakan kewajaran yang mantap dalam pengambilan 

keputusan berdasark&n fakta-falctanya.

Oleh karp'ya raaka "the functions o f Market ing-Research 

are to provide the necessary facts, analyze them, and sug

gest the most l ik e ly  course o f  action among the availably 
p

alternatives. Akan tetap i tanggungjawab terakhir untuic

tindakannya yang uiambil adalah terletaK  pada management 

umura dan bukan pada Bagian Kisetnya.

Ph illip s  and Duncan menggambarKan uengan tepat sekali i ’urg 

s i riset-pemasaran in i sebagax berxkut:

“'Dalam peperangan Jaman sekarang, mustahilah 

Kiranya bagi seorang jendral untuic mengirim- 

kan pasulcannya kemedan sertempuran tanpa su- 

atu laporan lengkap dari stax intelijensnya,

Lanoran tersebut harus meraperkenalkannya cte- 

ncran setiap hal yang penting mengenai medan- 

nyn dan uengan gambaran yang cennat serta up 

todate mengenai kekuatan serta penempatan-pe 

nempatan pasukan lav/annya. Denman kata - Ka- 

ta la in , laporan itu  harus memberiJcan kepada

2
Ph illip s  ana Duncan, Marketing - Principles ana 

Methods. Richard i), Irvin , in c ., Homewood, I l l in o is .  Sixth 
Edition, 1964, hal. 548,
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jendral t.qdi laicta-fakta mengenai situasinya.

Selain itu laporan tersebut harus mengandung 

penganalisann fakta-fakta itu yang menunjuk- 

kan berapa cepat pasukan-pasulcan dapat ciige- 

rakkan dari t it i jc  A ice titikJ3 , bagaimana ice 

mun^Ktoan reaKsi musuh terhadap suatu serang 

an a it it i ic  C, dan aemiJcian seterusnya. Akhir 

nya, laporan tersebut munrfcin dapat menyaran 

Kan satu atau lebih acara vanx munqkin untuK 

penyerangannya. Ualam bidang pernasaran, la 

poran risetnya seyogyanya menunaikan fungsi 

yang sama uengan laporan in te lijens dalam b i 

dang kemiliteran tersebut."

KLAST ÎKASX RISET-P^tAS^RAH, K lasifikasi yang dianggap 

cukup wajar adalah sebagai berikut:

A. Ulget ttirh^dnp ProdUK serta Jaga-insa*.

(1) Penerimasn lengganan terhadap produK baru.

(2) Penelitian komparatij.1 terhadap produk-produic yang 

manrou bersaing.

(.?) Mengevaluasi "Dericembangan-perKenibangan produic yang 
monrou. bersain".

(.4) Menentutean pemakai-peraakai sekaran" daripada pro- 

duk-produic 3eKarang.

7>Tb id , hal. 549.
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(*?J T!en<revaluftsi produit baru atau jasa-jasa baru.

(b) Keriatan percobaan - percobaan pasar atau Kegiatan 

pnsar-percobaan.

(7) Menentukan sumber - sumber ketidakpuasan len"£anan.

(8 ) Ilencari pen.^unaan - pen^una.an baru daripada pro- 

duk-produk sekaran^.

(9) ^enyederhanaan macara produk.

(10) Penelitian - pcnelitian pen^epakan.

®* Hlset terhadap Pasar-pasar:

(1) Po s is i sain^an darit>ada produk perusahaan.

(2) Analisa luas pasar.

(3) "emperkirakan permintaan ?kan produk-produk baru.

(4) Peramalan Penjualan;

(5 ) rienentukan c ir i- c ir i  pasar.

(6) Analisa potensi terito ria l*

(7 ) Penelitian "trend" dalam luas pasar.

(8) Peramalan perusahaan umurn.

(9) Penelitian profitab ilitas pasar.

(10) Penelitian faktor-faktor ekonomis.

(11) Penelitian per^eseran dalam komposisi pasar.

(12) Perubahan dalam pentinmyg jeni3 knnsumen.

C. Riset terhadap "etode serta ICebijakspn^an Pen.jualan:

(1) y.enentufean atau "lemperbaiki daerah-daerah ptmjualan.

(2) -on^ukur besamya variasi dalam has 11 te r ito r ia l.

(3) "en^evaluasi metode-meto le ponjualan sekaran."#
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(4) Penelitian penetapan har^a sain^an.

(5) Analisa aktivitas-aktivitas penjual.

(6) Penelitian-penelitian har^a.

(7) Penilaian metode-metode panjualan yang diusulkan.

(8) Men^ukur ke-efektifan penjual.

( 9) Penelitian-penelitian biaya-penyaluran.

(10) Menentukan kv/ota penjualan.

( 1 1 ) Pengemban^an standard-standard penjual.

(12) ICompensasi penjualan.

(13) Ke-efektifan a la t-a la t promos ion 11.

D • Hiset terhadap Periklanan:

(1) Ke-efelctifan periklanan.

(2) Praktek-pra’ctek periklanan serta penjualan lcompetitif.

(5) Penelitian-penelitian motivasionil atau lcival i t a t i f .

Diantara sekian banyak tujuan riset-pemasaran itu  yang se- 

kira p^lm'' lazim adalah: ( l )  penentuan akseptasi suatu pro-*. 

porusahaan serta poaiai kompetitifnya. (2) pen^analisaan be- 

s^mva nasar dan (3 ) peramalan pen.iualan.

2.2. Batagan-batasan.

'Valaupun pertumbuhannya dal am tahun-tahun belalcangan 

adalah pe3at selcali, namun riset-pemasaran seka li-ka li t i  

dak merupa'kan suatu obat-penyembuh yang pasti berhasil ba 

" i  semua masalah peruaahaan yan^ berhubun^an dengan peraa- 

saran. Untuk memperoleh hasil-hasil yang memuaskan, maka

MsRPUS’i'. 

■*UNIVERS|TAS
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bataaan-batasan utamanya hendaknya disadari serta d ite r i-  

ma. Henurut kebanya’ian litera tu r batasan-batasan tersebut 

untuic mudahnya diklasifikasikan kedalam tujuh kelampok se 

ba^ai berikut:

( l )  Kurang adanya pen^ertian yan  ̂ cukup tentang hakekat- 

nya.

(?) ^etodolo^i-metodolo^inya kuran" memadahi.

( 3) ?ada umumnya interval antara awal dan akhir peneliti

an adalah lama sekali, hal mana serin" menyebabkan ke 

tidak-sabaran para pejabatnya yan  ̂beraangkutan.

( 4) ICesulitan menentuknn nilai-uang daripada hasilnya.

( 5) midak dapatnya diperoleh kecermatan yang rautlak.

( 6) "Vruran^an akan in n ^ o n i1: riset yang berkv/alifikasi 

dan

(7) ^evuran^an akan ’ .e^iatan. riaet-pernaaaran-daaar.

M U ! ^urmr ad an.7a penrrsrtim yan  ̂ cu?cup tontan^__ha ke-

'ntnya. Ko ôiran^an pen tertian in i merupi'tan aalah aatu a_e

b,«ib mon^pa riset-pemasaran tidak dapat bertumbuh lebih 

nesat la^l daripada pertumbuhannyo sejak 1945. Apabila ma 

na^ement Perusahaan pada umumnya tidak menin^katkon pen^e 

tahuuinya tentan^ manfaat yanT dapat dihasilkan aleh pro- 

yek-arayek risetnya, dan apabila management tersebut t i 

dak beraedia untuk men^eluarkT.n dana-dana yan  ̂ cukup un- 

tuk memun̂ kinkan terlaksanakannya penelitian yang cormat 

menrenai masalah-masalah peruaahaannya, maka riaet-pema-
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an taiap tidak a im  dapat me'-mjudkan potensi penuhnya. 

Ke’^rm ^Ji penrertian mereka itu  tidalc ter-atasi oleh o- 

ran^-orm* yan~ menamakan dirinya "a h li- r is e t " , yan^ men- 

den'nm^-den^un^kan jan ji-jan jinya  serta jaminan-jaminan un 

tuk mG’n^c^hkan banyak masalah-masalah, untuk mana r ise t se 

bcnamya hanya dapat menyumb.ang infannasi saja, dan mung- 

kin sedik it pen^u randan risiko.

Ad. 2; !tetodolo«ri-metodolofflnva âiran.7 memadahi. V/alaupun 

telah terjad i penin^katan secara terus-menerus dal am meto- 

dolo"ri-ri3et serta pen^unaan alat-alatnya yg terbaru, na- 

inun d^lim hal tersebut masih banyak sekali kekuran-annya. 

Teb*rapa teknik r ise t yang lazira dvomakan ternyata masib 

bezdasarkan atas asum3i-asumsi yan^ belum terbuktikan. Ke- 

cermatan serta va lid itas darloada kebanyakan ukuran-ukuran 

riaet-pcmasaran masih memerlukan pen^etesan.

Ad. 5: Pada umumnya Interval antara awal dan akhir peneli- 

v im  adalah lama seka li. hal mana menvebabkan ketidaksabar 

- m  para pejabatnva bersan'Tkutan* Proyek-proyek riset

p omasa ran munrkin memerlukan suatu interval yang cukup la 

ma antara awal dan akhimya, sedan^kan haoil r iset demiki- 

9n itu ramekin saja belum dapat di.peroleh dalara v/aktu yang 

lama (mm'kin sanipai ber-bulan-bulan atau bahkan bertahun- 

tahun) sotelah penelitiannya diseleaeikan. Ketidak-3anoaran 

pejabat terhadap staf-risetnya ( karena tak adanya pen ter

tian d p en ^ h a r^ a n  men^enai pekerjaan serta nasalah-masa
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lah van" tersangkut dalam pelaksanaan suatu penelitian x l- 

niah) kadang-kadong dapat mematahkan semangat untuk menga- 

dikan riaet yang betul-betul dapat diandalkan dan raemati- 

kan keinr;inan stal-risetnya untuk meng-eksplorasi cara-ca- 

ra kerja yang v ita l serta lebih ceimat.

Ad. 4? Kesu litan menentukan nilai-uanft daripada hasilnya. 

Dalam kebanyakan hal, tidal&ah mungkin untuk menjabar-kan 

n ila i yang diperoleh dari riset-pemasaran kedalam rupiyah, 

tcrutama dalam jan^ka pendeknya. Xebanyakan pengusaha ra&u 

r^gu unhik mcngeluarkan uang bilamana hasil-hasilnya ada

lah su lit sekali dirasakan.

Ad. 5: ^.idak d^patnya diperoleh kecermatan yang mutlak.3er 

hubun** riset-pemssaran adalah men Tenai keadaan-keadaan yg 

beran<;ka 3efeli corak serta ragannya, yang pada umumnya ber 

s^f^t sangat d mam is, dan berhubung riset-pemasaran adalah 

b>nyak s s ta li variabel-v^riabelnya, ma.ka sangatlah su lit 

(dan ’’ alara ban yak hal bahkan tidak mun^kin) untuk mengum- 

TmlV*n data-data yang csrraat atau untuk meng-interpretasi- 

k nn*rri  ̂ n^an kecematan yang -rautlak. ICita hendaknya sen an 

t i '’ a:!- In^at bahv/a rtset tidak pemah secara sungguh-sung- 

guh n- fia- c>hknn masalahnya. Dalam banyak hal fakta-fakta yg 

t 1 1 ’cumpul1cm adalah tidak lemgkap, oedangkan keputus- 

an-k3putu3an hnrus * 1ambilfoerdaaarkHji fakta-fakta ;/ang da

pat dirierol eh itu . Dalam hakeka tr*./a riset-penasaran t :«dak 

pem^i d-^pat dipakai oleh management sebagai suatu periggan
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t i  ko •)utu3'inny!2 b  ̂ik. Keputusan-'ceputusan men~enai

tittdik^n-tind-ikan t^rtentu akan aelalu memerlukan kebera- 

nian memtieroleh key'--kin an dan kesediaan aenerima tans yxi£ 

j-wab atns hasil-hnsilnya*

\d, 6: Ke'rui^npcan akan oran^-orm^ riset vans lebih her- 

Vrai:*f ik^si. Keberhnsilan prestasi riset-pemasaran meraer- 

lukan p el ̂ ks an a an oleh oran"-orang yz berfc?alifikasi. Pa- 

d̂ * umumnya tensga-tenaga demikian itu adalah -leu rang se ka

l i ,  3ed<»n"kan pertumbuhan riset belakan^an In i men jadikan 

kekur^n^an tersebut makin terasa. Akibatn/a adalah bahwa 

klni terlirapau banyak riset dilaksanakan oleh pegawai-pe-

- v?ai rm^ hasil-pekerjaannya menyebabkan perusahaan-per- 

uj■rlr* m m̂ mandang seluruh bidajng riset-pemasaran den^an 

p̂ nuh kea-in^sian. Terlampau banyak periset terlalu menyi- 

bukkan dirinya dengan teknik-tetoik dan terlalu terburu- 

bu-u menaUi ke. î^t^n risetnya sebelum diperoleh kepasti- 

an r?k-n m?rlunya nemecahkan masalahnya. Disamping itu ter 

lnmpnu b^nynk riset dilakssnakan oleh pejabat-pejabat pe_r 

U3‘'hartn r n" serin-knli tldak mempunyai walrfcu yang cukup 

untuk dicur-’.hknn pada risetnya. Akibatn./a adalah bahva Ice 

b^v-r^Vm kc^iatan riset mereka itu adalah dan.̂ lcal sekali. 

-H. 7i KG^ranqaa aim  ke^iatan riset-pe:-ia3aran-dasar. ,:a 

cih banyak s e ^ l i  yong harus kita ketahui tentang hal-hal 

fundamental seperti: men^apa serta bagaimana para Icngga- 

n°n memn.^api berb^ai hal yan  ̂ menarik, apaliah yang se-
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aitn̂ .guhnya mendoron" terjadin/a penjualan serta lain-lain 
unsur pemasaran, apakah yang sesun.fr'Tuhnya merupakan bata3 

an dalam kein^inan konsumen, dan banyak lagi pengetahuan 
pangetahuan dasar lainnya.

2.3. Prosodumya.

Keberhasilan setiap proyek riset-pemasaran memerlu- 
'can progedur yang wajar serta teliti. 'Valaupun tak ajda dij 
a prayek riset-pemasnran yang presis sama (karena tiap 
nroyelc dirancanp-kan untuk suatu tujuan tertentu dan oleh 
Icarenanya memiliki ke-ktiasannya sendiri), namun kebanyak- 
an proyek hampir selalu memerlultan langkah-langkah yg cu- 
icup s era/* am dalam perumusan serta pelaksanaannya, 
I/JT9Kffl-]lAi:3KAH D M  RIS,g-PH.:A3A3AIT. Pada laslmnya lang 
kah-l^ngkah tersebut adalah sebaj*ai berikut:
(1) Pmemuaji serta Pendefinisxan Masalahnya. Tidak ada sa 

tu pun riset yan." dapat dilaksanakan sebelum diketemu 
knn masalahnya dan sebelura tujuan-tujuannya dinyata- 
tem dengan jelas serta tepat. Lagipula, semua data-da 
ta relevan yang ada dalam perusahaan seyogyanya dite- 
liti, sehingga hubungan-hubungannya dapat dipahami.

(2) Kpputusan men^cnai kepraktisan pemecahan masalahnya . 
Langlcah ini memerlukan penelitian yang mendalam raenge 
na.i pentingnya masalahnya. Selain itu, langkah terse- 
bu+ harus mencakup penyusunan ikhtisar mengenai infor
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rr;:3i-inI*ormasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya, 

d-in penyusunan uraian sin^kat men^enai metode yang akan 

ii^un°b.n dal am proses-pelaksanaan penelitiannya.

(3) Pen?litian-kf?mbali serta Penllaian terhadap 3ahan Se- 

'nmder y^n t ada. Kalau penyelidikan-pendahuluan dia- 

tas mm.°*haailkan suatu keputusan untuk meneruskan pro 

yeknya, raaka lan°:teih wajar beri^ tnya  adalah pen^um- 

pulon, penganalisaan serta penilaian semua informasi 

poittn': yg telah ada tentang mata-penelitiannya, Se

rin "'ku i akan diketahui batoa cukup banyak data yang 

relevan dapat diperoleh, sehin^a tidak la g i perlu me 

1'-1"uVmi pr^nel Iti^n-tTTibahan. Den^an sendirinya biaya 

p rvninpul'm info?Tr.oi demikian itu  adalah jauh leblh 

k o il ^Triv'^di bi/’ /a pen -umpulan data-data primer yg 

h rua l^ ^ u n ^  ilT)un"ut dar? "lapan';an"nya* 

v4) PjT ^ r n i  !n Pfc-n ournul^n S.-*t?.-flata / r i rier. Jika pene- 

l"1 t iin  kernbali t-.rh-'dap bahan yan-: telah ada itu meng 

unV>oknn bah^a brhan terocbut adalah tidak cukup un

tuk tuiu^n rn '!  £ imV-aiud, maToi haruslah dibuat su- 

^tu r^nc^m un4uk mempcroleh data-data dari sumber- 

ju-ib '-r primer. L-si-kah in i nenyan-kut penentuan in£~>r 

rr’ S"? pres'im ’"1 r-tfi" harus d i ’cumpu t̂an, penentuan meto 

 ̂ tode yan- akan di'nmalcan dalara pen yumpuiannya, p_e 

n n trn  jad^al-p^mlitianny''1., persiapan fo zm ilijv fo r- 

mullr yan" diperlukin, pemilihan aorta penataran tena
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T*-tgn p^n^umpulny?, dan lain-lain aeba^ainya.
(5) Pen^ntu.°ji man^enai Janple-nya. Kerepresentatifan aam- 

pls-nya a "ran menantuknn validitas l:es Inpul annya dan 

don gun demi'rian msnsntufcm n ila i ^eseluruhan peneliti 
annva. Secara singlcat, hû atmri ra dalam pengambilan sam 

pie edalah sebagai berilcut: 3"Maple /ang culcup beaar$5 

31 iamb 11 secara "random'’ (sebaran;g) dari suatu popuiasi 

y\ng 3angat besar hampir pa3ti akan Tiempunyai c ir i- c i 

r i Sari pada ponul^ai tersebut.

(6) Pcn^mmilan D-ata-datanya. Lan "kah in i adalah mengeriai 

raetode-metode aerta alat-alat yang dirunakan untuk 

mempsroleh datanya yang diingin lean. Jecara umum, lang 
V*h in i menyan£-rut pengambilan keputusan mengenai pro 

s:^ur /mg afczn di.anut, bentuk penyelidikan yang akan 

dJpa1n i, aelekai serta penataran tenaga-tenaganya dan 

1̂  in-la in sebagainya.

(7) Ri~gkisan serta uen^analis^an data-data. Set el ah in- 

formasinya terlo^npulkan, maka data-data tersebut ha- 

ru3 diringkas atau diberi kode 3erta dianalisa, Per- 

t^ma-tnma, fo rraulir^fnrnulirn ra ran • te l ah beris i in- 

f o —aai itu harus d iveril’ikaai, d i t e l i t i - ’cembali dan 

aMiimya ditabulasi. Setelah itu, penganalisaan tabel 

t.abel tersebut biasanya a^n -nonelorlmn rin~kaaan-iirE 

kasan stati.fetis tertentu seperti: an^ca-angka ratara 

t'’ , fre1r’en3i-freb:en3i serta berbagai jenis korelasi.
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(s ) Pen~interoret^Sian Data-data_serta Penyusunag Saran-sa 

rrn, Untuk men^etahui apa'cah pen'interpretasiannya be- 

nar-benar mempunyai dasar yan  ̂ wajar, maka periset ha- 

rus m̂ nja\7ab p 3rtanyaan-pertan;/aan 3epertiberikut: A- 

pal̂ ah semua bu’cti-buktinya mendu^m": pen^interpretasi- 

annya, atau adakah diantara bukti-bukti itu /an,3 tidak 

blira*'fat demikian? I’un^kinkah hubun^an yang ditemukan 

itu  terjad i karena fa'ctor-kebetulan saja atau kali menmg 

morupakan hal yan^ su&ah men^adi kelaziman?

3emua s a ran-s a ran seyo^yan/a di^enakan pemeriksaan ser 

ta penil^ian-kembali yan^ t e l i t i  aebelum diajukan kepa 

da aihak-pihak yan^ berssn "kutan.

( 9 ) P c n y u n u n a n  L a p o r a n - H i a e t . TI a j i l  s u a t u  p e n e l i t i a n  y a n g  

V i k  3 e  k a l i  m u n ^ k i n  s a j a  h ' i l a n ‘r t e r p e n d a r a  d a l a m  l a p o -  

■^n p ^ n j a n g  y a n g  m e m b o s a n k a n  s ^ r t a  y a n g  j e l e k  s e k a l i  

j u a u m n n y a .  D a l a m  - a r i s  b e 3 a m y a  l a p o r a n  y a n g  b a i k  h a 

m s :  1 . P o p u l e r  b a h a s a n y a ,  J ,  : i a l - h a l  y a n ; ;  p e n t i n ^  h a -  

r u 3 d i - i k h t i s s r k a n  d a n  d e n  -an j e l a s  d i t e m p a t k a n  d i d e -

o-*n, a u p a y a  m u d a h  m n n a r i k  n e r h a t i a n ,  J .  ' - e n g  *unak$Ln t a  

b r i - t a b e l ,  3 k e m a - s k e m a  s e r t a  c o n t o h - c o n t o h ,  M e f t g g u -  

n a ^ a n  p o l a - l ^ p o r a n  y a n ^  s t a n d a r d ,  5 .  ’ ' e m i . l i h  s a a t - p e -  

n  ^'1 ■* *n t - ^ t  s e ’c ^ l i ,  j .  l a ^ - i r a ^ i  y a n -  s u d a h  b a s i  

^  rh  b  f. rb  a h a  ra  s  e l c a l  i .

.Vftimya, kopal- lagian ’iioet-Pemasaran atau o r a n c  

b  -rt m ^ n m c j T . y a b  atas saran-saran y a n g  d i k e r a u l c a k a j i  da-
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l->m tersabut harus oeper.uu'r ra bersedia untuic raendu

3^ .n -3am  t^r3obut dan berusVia aê ruat tena^a a~ar 

^ran-^ran itu dapat d :tcri:na.

2*4. 3nmb■;r-sumber Info hips i-P emagaran.

'3tiriiubun'p sunber-sumbor sebai.der lazl^nya d is el id i  Id. 

l?bih d-hulu, nr to sumber jenis inilah yan  ̂ alcan dis$but 

1 "bib d^hulu pula,

JT"3 '.-3IT/3 3.Jl^DJ3l, dumber Ini pada umumnya berupa : 

rerpu^’ tn^nn (bsik yan~ lipunyai oleh oeruaahaan-pe rusaha- 

■■n, olsh univercit?>s-un^.versit^j ataupun nerpustaftaan-per- 

pu;jtn1' '̂,n umum), Publito3i-publ1va3i Tia^a, Publikasi-pu - 

bl itoa i Peimrintah, Penyajian-^snyajian oleh Seri'cat -  se- 

Perda^angan, Ara io^ra-p  ? erusahaan-pemisahaan, Pu- 

bl 1.toai-~mbl\to.si  Iembp. -a-1 emba *a ;iiaet, dan Publiltasi-pu- 

b l iVr̂ i  d 'r i  OrKanisasi-oi^anisasi Icomersill.

JUiri ■̂:-STT1 R PUHrDH, 3uraber-sunber inf^rmas! primer yang 

P^lin^ ln^im adalah: pencatatan-^encntatan sendiri ada 

dl-^ruaah.mn, par° p^ijualnya, dealer-dealernya, pesair^g - 

pe.j *in^ya, para usaha-van &ise’celilin^n-.^a dan para pemakai 

Tj^luVr-pTvluto ya,
Penc^tat^n Pe rue aha n aendiri, 3 a b a n y a ’r proyek riset , 

purcatot"»r»**p nc^tatan Ini meruaakan bahan penyelidilcan yg 

bor^un'* 3 >to.li, Jilca misaln/a diadatem penelitian nen^enai 

..’^.^pt^ji lan^gan^n terhadap suatu produ1: tertentu, rcaka
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lob^\  bnik k?.lau volume penjualamr/a di-pecah-pecah menu- 

rut borb^'-pi pasamya. 3uatu rjenelitian yan  ̂ la in  lagimurg 

kin memerlukrvn pengetahuan men *enai pen *eluaran biaya d i-  

nns^-tnasa yang lampau untuk peri1:lanan yan  ̂ di?o.asifikasi- 

’cm menurut medianya, dan la in -la in  sebagainya. 

rgniu^.l-'n n .im l. Berhubun'? mere'll itu  berhubungan lan^sung 

den^ai; p-»m pembeli, mala penjual-penjual tersebut dapat 

nsl^porknn tentong tan^apan pembeli terhadap perubahaa mo 

le i  serta har~a, dan men^eluarlcaji pendapat men^enai penga- 

ruh kebijateanann tentan" saluran-saluran penjualan, perse 

tujuan-persetujuan denran para penyalur, periklanan, pem- 

b 'rinn kredit, serta kebijaksanaan-kebijaksanaah lainnya. 

pnyn Dealer gerta ca^on-Deal er. Para dealer ju.^a erat se- 

’^ l i  VJbun^annya den.̂ an len^anan, maka mereka pun mampu 

un+uk member!torn keterongan tangan-pertaraa men^enai pan- 

d^n^n mereka tentan^ kebijakssmaan-kebijaksanaan produk 

je r t '1 nemasaran supplier raerekn.

P^ri PegTlnp:. Kadnn^-kadajig data-datanya yang diperluk&n a 

'^.lah sedemikian rupa sehin-^a pesaing tidak mau member!- 

kr>nnya. Dal am keadaan demikian, data-data tersebut mungkin 

d«pat dipernleh dnri perusahaan-peruaahaan la in  yg eerupa. 

P?.r^%ongUTnen ^shir. Berhubunt knnaumen terakhir in i meru- 

pakan t i t ik  fokas daripada ke^iatan pemasaran, maka banyak 

riBet-pemasaran menyan^kut suatu approach yang langsung ke 

pada mereka.
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VTIWXTJL  q: ICT03IU3I SARI 5TCH £1-513113 JR PRIMER. 3 eberapa

25

metope -rang dipakai untuk memperoleh data-data dari sumber 

primer adolah: Melalui Perjalanan Dinas P erusahaan, melalui 

Pen^hitungan Inform31, melalui Questionnaire, melalui Pe- 

n^tesan Lmrsun", melalui Pemasaran Percobaan dan melalui 

Rioet “'o tivTs in n il.

V e lilu i P e r i i l  anan Dinas Perusahaan. Banyak perusahaan me- 

n"umpulfen data-data tangan-pertamanya melalui perjalanan- 

dinas pejnbat-pejabatnya. Melalui kimjungan-kunjungan ke- 

tokD-toko dan percakapan-percakapan den-^n penjual serta 

pnmbeltnya, pejabat-pejabat tersebut datiat men^etahui apa 

’■'■ang sedang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan 

V-’-m Tialahikan didalam keadaan yang ada sekarang in i, 

Velalui Psn.”hitunflan In form il. Suatu contoh diantaranya 

^ la h  : Penghitun~an oran ^-orang yang berla lu-lin tas un

tuk mcnontukan pilihan lo ’sasi ba^i unit-unit penjualan ba

ru. Seorang pengamat ditempatkan didekat tempat yang d i 

usulknn untuk mcn^hitung o ran g-o rang yang berjalan melalui 

t^mp-it tersebut nada /aktu-waktu tertentu.

Velalui Questionnaire. Questionnaire harus cukup pendek un 

tuv n .‘ncl 'ii'ong trngTipaji, tetapi masih cukup uutuk Menca’rup 

d>tn-d^ta vang d iperlu^ ji.

Ada f 1* ?̂ tipe Questionnaire, yaitu: ( l )  I’a i l  Questionnaire 

( ’"’ng dapat mencakup lebih ban/ak oran% d f-tempat -  terrnat 

r“ng X .bUi ter-pencar--oencar, den-an biaya yang lebih -uu-
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r^h), (2) Questionnaire yans disunalcan oleh pewawancara (y£ 
^p.^t menc'i’cup lebih banyak pertan/aan) dan (3) Telephone 
Questionnaire (jika dibandtn^^n d^n "personal interviews" 
tipv ini biayanya lebih murah, sauple-nya dapat lebih besar 
t-t^pi juml^hnya pertanyaan adslah lebih ’reoil).
?TelJ>lnj. Pcn^etesan Lan^sim^* Cam ini nenyan ̂ cut perm intaan 
■’nforv’ai kopada oran>orans yan’” telah diminta untuk mens- 
-am rv̂ oduk atau jasa p crus aha an dan kemudian diharap me 
l^nor tentans t^n^apsn-ta-~ -â annya.
"el^lui Pem^saipn Percoba*m. Dal an istilah sederhananya, pj 
oi 'S°ro.n nercobaan ini men/an-hut penilihan suatu ba'ian ke- 
cil d̂ rip-’da pasar-totaln ̂ a untuk pela’csanaan suatu perco- 
b^n tirtentu.

Riset-?!otivasionil» Dalam hakekatnya cara in i me- 

rr^-m^oit pi-n̂ ^unaan tektiik-te^ik  psi’tiia tris  serta psitiho- 

1* 'is unfuk meraperoleh suatu pen -ertian yans lebih mendalara 

mnsjn °i "men^apa orans bertaa - -apan deia* ian terhadap pro- 

luh-p^'u1", i ’aan-i^an dan berba^ai situasi-pe;nasaran lain 

n,/7*.

2 . 5 * Velakû 'nn heyi-itan 2iset-?e.i-asaran.
Sis^t-Pe-msar^m d^p^t dilakaanakan aocara lan ;suns o- 

leh i-p.*T?jrj-Ti nerusahaan a^ndiri atnu melalui pens ai-
n^^n-^ -n— unaan koneultan-r^aet atau melalui biro-biro per- 
iulrtnnn.
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TT iXJ\  I  I 3anyak prod us en dan orang-o

r m "  p^rantara memiliki pe^a-.vai-*»ega\/ai riset-pemasarannya 

1 ■’arena s ta f T)?3̂ .v/ai demiVian itu  - sebagai akibat 

’■-ubim̂ n̂nyT yan^ terus-menerus den^an senua cabang- caban* 

o it r u s *rnnya .- dapat ciemperoleh banyak fakta-fakta, untuk 

t';na'n.-ahli-luar a'can membutuVaan ^aktu yang lama utk 

m̂Tiemuvnnn;/a. LarLpula, torena s ta f-r is e t sendiri spt itu 

'vd^lah selalu "on the job" dan san i,at dekat pada ke.giatan 

k ^ i^ tm  Perusahaan, mala s ta f demikian itu berada didalam 

pogisi vanf$ lebih  baik untuk menyelekai b idang-bidang un

tuk d ir is e t. Denman kata la in , s ta f tersebut dapat menci- 

um bidanT-bidang dimana masalah-masalah a'an timbul sehing 

ga mereka dapat siap-a iggaden/an fakta-fakta serta usul-u- 

oul pada saat dibutuhkan.

:: fTOJrUCttr 3APAr-3£TiIT DHUAfl ? m TSA3AJtt:. 3adan-badan Ini 

d>pnt berupa: 3iro Konsultan, 3iro P er i’0.anan atau la in -la  

innya.

3 ire Kbnsultan. 3.anyak 3 iro-biro Konsultan yan  ̂ men"lftusus 

^n  d ir i dalam riset-pemasaran kini dapat dipergunakan ja- 

sanya oleh produsen atau orang-oran^ perantara untuk meme- 

cahtern masaloh-masalah pemasaran mereka, Perusahaan besar 

yang telah mempunyai• sta i-riset sendiri lun^kin lebih rae- 

nyukai b»lau stafnya itu tetap berjumlah kecil-kecilan sa- 

ja dan memperoayalan rise t-r ise t tambahannya kepada 3iro- 

Kbnsultan. 3atu keru^ian dalam men̂ gunakan biro IConsultan
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idilah kuranT ^danya pen^etahuan '/an ̂  mendalam ten tang hal- 

V ta r l neru3Tha3n, setidak-tida^/a pada a’.jal risetnya. Su- 

tu Tiro Konsultan harus men~:hablGkan v/aktu yan  ̂ lama untuk 

i raperoleh p-ambaran yang mantap tentan^ situasinya, A lean te 

tapi W-uran.°;an tersebut lazimnya den^an mudah dapat dikom- 

pansasilian oleh pandan^an-pandan*aS*yan£ pasti lebih obyek- 

t i i ' dnrippda pandangan-pandan^an pe^av/ai sendiri.

Biro Periklanan. Diterimanya fun^si-riaet-pemasaran oleh b i 

in-biro periklanan dalam hakekatnya merupakan suatu perkera- 

ban^an y^n" v/ajar. Len^anan-len^ganannya yang potensiil de 

n^an 3endirinya menanyakan cara-cara ba-^almana biro itu  da- 

p^t mfaiaikkan volume-penjualan mereka. Untuk menjav/ab per- 

tanya?n in i biro tersebut perlu men~:etahui fakta-fakta se- 

o^rti ,Tnien"apa konsumen niembeli produk yan ̂  sedang diperbin 

c n-^n itu ", "bagairaana perbandin'^n ke-efektifan diantara 

b \rbr»gai saluran-pen jualan" dan "apa pen^ruh bungkuc teitia 

dip volume-penjualan produknya" atau ain^katnya, biro ters_e 

but V-ruo m?JLakukan riaet-riaet-pemaaaran.

^n-V*dm l ninnya. Perserikatan-peraerikatan Da^ang kerap 

kali nnlakukan aurvoy-pe,na3aran •nen'-ena.i masalah-masalah 
serin * dthadapi oleh para an- otanya. Ja /atan-jawatan Peme- 

^dan^-Vd^n'* ^elaksanakan penel; t ian-penel itian  ttg

b.srb^^^i aspek peraasaran untuk vepentin an-kepentinman unum. 

3umt-curat kabar 3orin T pula inenradakan penelitian menge- 
n *i Vdan^-bidan^ pemasaran di-daerah airkulaai merely ,
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3^1 in'•Ion majalah-m.ijalah pun t^dak jaranft menyibukkandiri 

^ lim  penyu3unan indeks-inde1ca dayabeli dan lain-lain  seba 

T’ tny^. A^im ya, bah1 an Jerikat-serikat Buruh ju^a cukup 

nc r:m" ra e lite  ana lan ^enelitian-penelitian tnen^enai keadaan 

ke^d^m usiha umum Serta per^er^ban^an-oerkembanGan - har^a 

d^bsrb^ii bid an# untuk tnendu’:uiv: Tjermintaan-permintaafmya 

ilnn krm-vikan upah an ""71 tan ?a.

2.5. yiai-Depin Riset-Pemasaran.

Pid^ umumnya t^rd^p-’ t kesepakatan pendapat bahr/a Ri- 

set-remasiran memiliki masa-depan yan£ cukup cerah, dl.se- 

b̂ bk̂ .n kprena manfaat-manfaat yin- dihasilkan ba^i produ- 

3 ?n-'o-’o1u3en ssrta oran^-oran^ oerantara. Teknik-teknik mo 

.i • rta kemajuan-kemajuan tehnolo^i j z  d-pt memberi - lan 

inform''si y^ lebih balk dalam v/iVtu yanj lebih sin^kat da- 

rip°d'1. yan~ pemah terjadi sebelunnya, secara terus-mene- 

.r»ia m^in'^tksm nilai. riset dalam pen/usunan serta perba- 

i'rrn kebi jiksanaan dan dalam fun:sin;/a sebagai pen untun p_e 

n ̂ nb il°n keputusan s e-hari-har in /a.

A’.an totnpi, sunara Rioet-Pemas.iran dapat memenuhi 

bu+uhf>n usiha Tallin tihun-tiJvin nendatang dan dapat raera- 

b -^t'^-dati ;rm * d 3-oerlukan untuk r eainjkatkan ke-e-

■M Ti-n-.n oema3aran ki. ta, mate mtara lam  hal-hal berikut 

ini Vruo d i^enuhi: ( l )  '2eknlIr-Janplm serta Metode-Senge^ 

c ’T̂ n v ĉ -m'ltm dita harus d •* tin^.at’an, (2) Mutu pev/avan

M  .: :
; t \?vs\ 

- u n i  V i i P m / j  

s u e  /,
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cnm  lv*iu3 d ipertin^ -i, (3) Karas lebih memanfaatkan koraain 

pu~n 1rv-n£mter serta "electron ic dUta processing", (4) Liana 

Viscnt semua keciatan r is e t haras diperbai'ci, dan (5) Hu- 

bwp-n Tntnra oranr-oron^ riset :lan top-mana^ement h$irus 

^-Iporsrat.
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3 A3 5 

UAROrETS POLICIES 

K't P? C.TITYA Dii; tAIT ^ARICSm - HJ3-JARCH

Penentuan serta pemeliharaan kebijaksanaan-pemasaran 

/mg efektii* merupakan salah aatu tanggungjawab utama da- 

rip^da management perusahaan. Kebijalcsanaan demikian itu 

dslam halcekatnya merupakan kerangka dimana kegiatan pema- 

sirannva dilaksanakan. Kebi jakaanaan teraebut tidak cukup 

knlau hanya disesuaikan dengan pengalaraan-pengalaman yang 

lanpau serta keadaan sekarang saja, akan tetapi harus ju- 

gn cu'uip fleksibel agar dengan cepat dapat disesuaikan de 

ng^n perubahan-perub'Oian keadaan dimasa datang*

3*1* TTakekat "arketin ”: P o lic ie s .

Juatu kebijaksnnaan pemaaaraji dalam hakekatnya ber- 

fungsi sebTgni pedoaifai bagi keputusan-keputusan yang sera 

g'-im diiam keadaan.-keadaan yang banyak sekali kesamaannya 

ssrta 'm lg sama-sama sering terjadinya. Hisalnya, jika  se 

onng produsen mempunyai ouatu kebijakaanaan untuk meinbe- 

riknn potongan sebesar 2> bagi pemba ./aran-pesnbayaran yang 

dilakukan tepat pada waktunya, maka setiap pegawainya da- 

p'it aembcritahutean kepada aeorang calon-pembeli tentang 

perlakuan y*ng dapat.diharapkan oleiiinya jika  ia  membayar 

fcepat pftda waktunya.
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Kebijaksanaan tidalc akan dapat berfungsi sebagai pa- 

tokan ynng baik jika tidak dirurauskan dengan sangat t e l i -  

t i  berdasarkan intormasi yang cennat serta lenglcap, jika 

tidak memHiki kestabilan yang cukup mantap dan jika t i -  

d->k diubah b ila  perlu, Dalara hal memberikan intoraasi yg 

d *perluknn in ilah  le tak  peranan-pentin ̂ aya "marketing re- 

jearchn ♦

3*2. ?ine-trpe Markatinp; P o lic ies .

Hakekat kebijaksanaan-pemaaa.ran in i akan dapat dipa- 

hami dengan lebih  mendalam jika beberapa diantara t ip e - t i  

pe utaman^a secara sin-kat diketengahkan d is in i:

1, Kehiiakoanaan Produk. Kebijaksanaan yang mengenai kwa- 

lita 3 , des^in, banyalmya macarn barang, sortasi barang, p_e 

n̂n',raian vnma dan persoalan-persoalan la in  yang mengenai 

pmduknya, haru3 d.iberikan perhatian sejak awal-usahanya. 

Dal am hal in i kita hendaknya senantiasa in gat bahwa ba- 

rang-bai-ng ndalah "dibuat untuk pasamya” dan bahwa tu- 

juannya harualah untuk memperoleh keuntur.gan yang m axi

mal d ■ r i p Iberian pelayanan yang tepat kepada para pema- 

kai-poten3iil daripada barang-barang tersebut.

2* Kobijaksanaan !!crek. Policy /ang tertentukan dengan te 

l i t i  mungenai pemberian merek adalah perlu 3ekali karena 

tujuar-tujuan identirikasi serta dirferensiasi dal am aca- 

r 1-'’ c rra promosi penjualan ynnj- harus diadakan oleh pi*odu
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3en rcrupun oran^-orang perantara.

5* Kobi.'nksrmqqn Pembunrrkuson. Po licy  in i san^at erat hubu- 

n^nny-' kebijalcsanaan ^roduk. D is in i jura diperlu-

v,.n Tje'icur^h.'in perhatian yan.̂  cu "up besar karena 3an^at 

p-sntin Tiy'1 ^ r t i pembun^kusan ba^i usaha-usaha peri'CLanan 

n rt** ocnjinlan produknya. TIal-hal yanft memerlu^an pertim 

b ti**!n p etnas ar semasak-maeaknya dalam penentuan kebijaksa 

nam ini ant»m . la in  adalah: fa'~tor u'mran, bentuk, v/ama 

desiinnya. Pertumbuhan darlpada "se lf-serv ice  retail 

jiv" pad,? v/aktu akhir-akhir in i, terutaiaa dalam bidang ma 

Vman rtn obat-ob^tan, te l ah raenjadikan terpusatkan-nya 

porhntian van  ̂ lebih besar lo c i  terhadap fa?ctor- pwmlpmls- 

’"ug \n in i.

-1-* Keb i.i  ̂̂ anaaji 3aluran-D igtribusi. './alaupun pada umum- 

h/t , produaen didalam oenentuan kebijakganaan penyaluran- 

p-rndu',:-p“’odu1;Qiya in i, a’sm tertuntun oleh faktor-faktor 

volum..--oenjual^n, biaya serta laba, nanun ia ju^a alcan 
:n np.rtimban^kan policy serta praktek-praktek pesain£-pe- 

s*'in'rnv*l hakekat serta luas pagar yan-* in^in dicapainjya, 

s lu^ ,!n-j ’lu rn  penjualan van ̂ dapat di ;unakarjiya, serta 

tinV^t rjr-aann ran* akan diberikan keoada dealer-dea- 

1 m r ** inun yan^ akan d iterima dari merely.

5* Kebi.jaksanaan menrenai Ker.iasama den."an Perantara. Per 

h^ti'm terhadap hal in i serin -kali diabaikan oleh pindu- 

> ji. T crco il^n-peraoal**n yan  ̂ ’'inrus dihadapinya antara la
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in '’dalaht banyalmya neri'^Lanan " l  V^al" yan'* hendalt la la  

^?V:n, Vsituk aerta macam bantuan kepada para dealer 'jqxlz 

rf •nd'1 \z i »  bsrilem, dm beo*xn ra poton^an har^a yan': i& fee 

^  'V»n un ̂ uk para dealem ra. 3ebaliknya, jenis aerta ba- 

nT ’^ va  korjasama yang ia harapkaa dari para penyaluiwiya 

ju.'r h rus iitsntukan.

KeMiakaanaan Promos! Peniualan. Karena penjual an t i -

d^k ak^n dapat te r jad i tanpa adai^a aeauatu bentulc prorao-

.ji, balk pmdusen maupun perantara sama-sama sanjat

* >rt*r’5.knya poda bid^n^ In i. Ke-'utuuan-keputusan harus d_i

•Tbil hal-hal oeperti aawpai dimana harus meraper

*un-?k>n ^snjual s jrta  i ’l ' i j i ,  p^ieran etalage serta .pamer-

”n dicHl^m, penberim contoh-contoh aerta deraonstrasi. De

n^n „ end i.rln'/a keb ijakaanaan ::.erek j u -;a san~at erat hu-

b r  ^nn’p  dengan keb i jaksanaan promos 1 penjual an in i.

?• Kebl.inCanaan TIarn:f>. KaSalah liar^a seorang pemasar b i-

3r>n "at su lit  oemecahann terutama karena banyak-

n*r-7 v̂ * r lnbel van.*? tersangkut i  ’’dalaran./a, tetapi ju^a kare

n* h^r-a memnn^ selalu dihadapi cobaan-cobaan, yaitu ijer-

1̂ ’n  ̂ oerubahan-perubahan baik den "an atau tanpa pemberita 
sebelumnya. A,?ar dapat 

*upn nemperole?1. pen^ertian yang

3 --l̂ Ci n-enai masalah har~a in i, mate pemasar tidak han

,rr* pi. rlu meneliti-kembali aspek ekonomi dasamya saja, a-

'r~n * t ip i ju-a harus meneliti kembali kebijaksanaan har-

;a d*rio^da para produsen serta oran^-oran^ perantara.
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A* XeV la ’rsanaan Pelayanan. Policy pelayanan yang &ide£ini 

t i f  'd ilah  perlu sekali untuk menjamin agar para konsumen 

t m 'shir serta para pemakai industriil dapat memperoleh 

keuntun^an yang maximal dari pen^-unaan produk yang dibe 

liny*. Pemyataan in i adalah benar ba^i banyak barang-ba- 

rang ’'onaunen dan ba'-i kebanyakan barang-barang induotri. 

TTenda'Qiya diada’an keb 1 jaksanaan-kebijaksanaan tertentu 

rnen^enai hal-hal ser>erti: ( l )  inatalasi atau pemasan:̂ 3n, 

(?) porav/atan yan" tepat, (3) reparasi, (4) penyediaan on 

derdil-onderdil yan" cukup, dan (5) pemberian instruksi 

’^rndn pe'nbeli men^enai perawatan serta peng~unaan,

>• Kebiiateanaan j a m s i . P o lic y  raen^enai Taransi sangat 

f in t  hubun^annya den-gan p o licy  pelayanan. Karena berroacara 

jnc°jn ^ .rn s i pada umumnya di~unakan (termasuk antara la -  

’n i  ̂ a^embalbn uan^-pembel inya, pen~,*antian produknya , 

d?n p^rbaikan-tanpa-ongkDs daripada kekurangan-kekurangan. 

d°lam bahan maupun pen^erjaannya) , maka produsen atau o- 

rang-oran" perantara seharusnyu sekuli dalam

mrmilHi diantaranya,

10. Kebijakganaan Or.^anisasi. Kegiatan pemasaran sebuah 

perusahaan, walaupun pentin" se’<a li, hanya merupakan satu 

aspek penting saja darioada kesibukan nerusahaan. Oleh lea 

renanva, maka ke^iatan pemasaran tersebut perlu d iinte'rra 

■sikan den ".an ke^iatan-ke-iatan pent in." la  Lnnya seperti 

Tirol ukoi, keuan ■’■an dan nana" enent-umum. K in i, makin lama
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irkin b°nya.k perusahaan nen~or,vanisir ke^iatan pemasaran- 

nya mc*nurut "marketin'*: concept", yan  ̂ hakekatnya adalah

• abn zn ̂  ^f?rikut: "Concept" tersebut men - ’comb inasikan dua 

hal, yaitu suatu falsafah lama dengan suatu cara baru da- 

l r̂a or^aniaasi ke^iatan pemasaran. fan ̂  d i_mak3ud dengan 

"f^lsafah lama" ialah prinsip "len^anan Adalah Baja" jz 

a a-'harus'can management untuk ^en^arahkan semua keputusan 

k«putussmnya (baik yan": men^enai pemasaran, men/renai pro- 

duksi at^upun men^enai keuan^an) kepada suatu penyesuaian 

 ̂ jn̂ an s i7tap serta kebutuhan-kebutuhan len^anan.

3-3• Penal^ t ian-ke^.bal i .  PerbaVsm serta pentaatan Market

Ijirr Po lic ies .

l a  y± s u a t u  p e r u s  ■’ h a a n ,  k i r a n y a  t i d a k  c u k u p  d e n  r a n  p_e 

a e n t u a n  k t ? b i j a k s a r t a a n - o e m a s a r a n  ra n - ’ sehat s e r t a  s t a b i l  

s a j a .  ITa r k s t i n a :  p o l i c i e s  t e r s e b u t  h a r u s  d i p a h a m i  s e r t a  d_i 

l< i1is**no 1 s a n  d i s a l u r u h  p e l o s o k  p e r u s a h a a n  i t u .  S e l a i n  i t u  

k : b i , j a k 3 ^ n a a n  t e r s o b u t  h a r u s  ( l )  d  i t  e l  i t  i - k e m b a l  i  p a d a  i n  

t e r v ^ l - ^ a . t e r v a l  y^n™ t c r ’ t u r  s e r t a  d l a d a k a n  p e n y o r o t a i i  a -  

t a  ̂  V - a ^ r  p e r k e m b a n - a n - p e r k e m b a n ^ a n  y a n '*  t e r b a r u ;  ( 2 )  d i -  

nii^rh >'*'-* b H u m a n a  k e a - i a a n - k e a d a a n n y a  n e m p e r l i h a t k a n  p e -  

n rl —  v ^ n - p * . n y t - p ^ n "~'.n d a r i  k e a d a a n - k e a * l a a n  p a d a  ’. . a ’r t u  

' • o l ^ c i  3 a t e r s s b u t  d L r u n u g k a n ;  d a n  ( j )  d i n y a t a k a n  b e r l a k u ,  

r  i t u  t ^ a t i  s e c e r m a t  a o r t a  a e ’ - a n s o k w e n  mun ?k i n  d i s e l u -  

r u h  p e l o s a k  T ^ r u o ^ h a  * n .  TTa n r i  b l l a n a n a  t i n d a k a n - t i n d a k a n
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1. M itu betul-bstul d iamb 11, maka barulah akan ter- 

u-iudinn "r-nfaat sepenuhnya darl^ada kebi jaksanaan terse 

but. Keberhasilsn setiap m arkets:-policy seba~ian be- 

t ' t  r~<mtun" pada betapa defeat r'ejabat-pemasamya te- 

t *n br;rkontnk d e n h a k e k a t  >e ’.atari nerusahaannya. J i-  

1 -> 7 V uhenda’dL hasil-h -»-sil eeba. -ainana diin~inkan, maka 

nerlul^i a e ^ l i  kir-mya untuk diaka’an 14follow-up" yarn 

ji-rt-Tnotis serta menyeluruh rjada in terva l-in terva l yan" 

'*-^k serin".

3.4. ^sputuaan l!a.rket?n" aehar^-kartnya.

Di'iu’”'* tslah di'^ton^hlC'n bah'va kebijaksanaan Pe- 

^ a ^ rn  'Worn hak ^tnys mimipakan pato-:an ba^i tindakan 

t.lndr' ’ -n e13e1'utitr aohubTjin̂ an den'an maaalah-maealah yg 

t^ibul dr>ri lnri-ke-U:*r1 dan me-iun-kinkan diambilnya ke- 

n^xz n-1, autumn a ; c s p o n t a n  serta cepat. Seba^ai pi 

^ 1 : p-nfiur»rn ^akaian - -'r'n inemutuskan utk me-

:r^ .rv a ■̂k?viam'i. ra lan-sun," ketoser’oa terkemuka ditiap 

’" iti bero jnfluduk 400.000 •’ ran * ? 4;au ’siranr: dan lanj

-sm - kc? u*11 tojorba a i-Vita-kotn raa" 1 eb :.h besar. Jadi, 

kebii r'zs ,nri">n aalunn-distribusi-ixmumn/a adalah *elah 

^.rt-^ntu^n. A.kan tetapi, ia *aaa -h 3 "hadapkan den ’■an raa- 

3 -lnh o . illxhan tokn-to'r> 13iusuanra ‘itu. Den --an cara ba-

- ''Vii'* n*'i ^rus memilih d■’.antara toko-takr> X9 B dan 0 

i i  -nv*tn kota tert cntu?
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3urtu contoh •p-in- 1 : in la^i* ?e;jabat-pe;jabat 00buah 

"■̂ rua-’V in  partotoan berdaaarkgn informasi yan ' ada, mun£ 

v’\n m:">iutuijfem bah;:a s-iba'rai suntu kebijaksanaan uraumnya, 

-1 melons ̂ k^n toko-tovo d V ota-kota ( l )  disebe- 

1-h tinur a w .^ i 3rm tia , (2) /*n- berpenduduk sejuta a- 

t°u 1 ?bih, d^n (3) ter:apat lV a ig i gepenuhnya yan" perse- 

tidak melebihi 4,5'* d^rlpada penjual an. Dalam u- 

3iha m̂ nyesu'*’ i kan den-an polic r tersebut, raalia beratua-ra 

tua keputuaan h°rian harus d iamb 11, Keputuaan-keputuaan j  

tu mls^lnya moliputl ;i°V"ban-\j r.rb atas pertanyaan-per- 

t pn rn^n aeperti bsrikut In i: Ap*?kah tempat -ihusus yan.:; s_e 

dipertimb'in^tom itu merupakan Lnkasi penuh 10$ dan 

b’ikin hsrus Mba^i den~an pemateii-pematai lain? Penjuaian 

r,n y b-4.,̂ imana r-m̂  dipat dthampkan jika tokonya dilqka- 

3ikan dit^mpnt ini? Apakah kota yan'-; aatu in i seharusnya 

d-ip.UKi '■-arena'- v/alaupun kini ‘lendudubiya b el urn mencapai 

:?. : iut-' -  kota t^raabut sedan’" uen^alami kenaikan dan inung 

kin akan dapat melampaui an 'ka tersebut?

>1 -unijn contoh in i diamb 11 dari bidang baran^-konsu 

men, n • mm keadaan-keadaan yan - aerupa dnoat ditemui ju^a 

a »'.nH r  bnnn^-birii" lndus+r!, seperti: \pa yan: haras 

dil^kulcrm untuk  ̂ n1nr;1,a titan pelayanan ’/nn̂  diberikan 0- 

lch ouatu pfinr»lur tertentu? Anda.ikan oersediaan harus dj 

>‘iak?.n d ■?c',b^n"-cab'’n  ̂ vienjualan, *iaka berapa besar perse- 

d i^ n  ■ tu harua d ?tetap':an a~ar d*nat seimban,  ̂ de
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n^n  kebutuhan len""anan? Atau, vralaupun kebijaksanaan -  

nvn membolehknn penr^unaan a^en-a-en, namun persoalan-per 

an^l^n men^enai ke-efek tifan  usaha-penjualan mereka acap- 

^ l i  timbul dan harus dipecahkan secepat mun^kin,

3*5. Percn c^naan uptuk hari-fl er>an ,

"enurut apa yang telah dikemukakan sebelumnya, iriaka 

k^ukseann ke~iatan pema3aran ,fi.enerlukan banyak seicali 

te?putusati~keputusan men^enai "a r is - "a r is  besar kebijaksa- 

naan serta men^enai persoalan-persoalan yan^ diihadapi s_e 

hari-harinya dalam nenjalankan perusahaannya. K eefe lrtif- 

an koputuoan-keputusan tersebut ter^antun" pada pen^eta- 

huin seDenuhnya tentan" £akta-faktanya /on" relevan ser- 

t - rv. n^nalisaannya yan~ mendalam. !'enTenali persoalan -  

n 'rsoalqn yan" memerlukan pen-ambilan keputusan, menpm- 

prxllrn data.-datanya '/an,-1* perlu, men"interpretasi data-da 

ta tersebut dan men^emukalian saran-saran men^enai tindak 

an-tindakan yan^ harus diarabil, adalah merupalcan fungsi 

daripada riset-pemaaaran. D is in i kewaspadaan secara te -  

rus-menerus terhadap perubahan keadaan serta kemun,"kinan 

perkonbnn^an dimasa depan adalah perlu seka li.

Dal Tin men"a-3iiri pembahasan In i, perlulah V ’.ranya 

mmc-tat b^hwa tekanan yanr: deuasa in i diletakkan oleh 

par- pemasar TDida perumusan serta pentaatan marketing po

11.0/ ^l^lah san^at erat hubun -ann .'a df?n-an kecenderun"
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nn d l̂ara dunia usaha dev/asa in i untuk ^erencanakan 701a 

ima  ̂ yan^ a&m dating. Hanroir semua perusahaan kini beru- 

s Îip ynelihat kedepan, tidak harr/a untuk tahun an-^aran ye 

d t̂njfi'T saja, tetapi untuk lima, sepuluh tahun atau 

lebih mendatang. Hencana mereka men^enai semua unsur-un- 

jur pokok usahanya, termasuk produk, mesin-mesin, tudang- 

md^n^ serta lokasi-lokasinya, kebijaksanaan serta prose- 

dur pemasarannya, keuan^annya dan kepe^a'vaiannya. Haisil- 

nyn adalah bahv/a - r/alaupun tidak raun^kin untuk meratoal- 

b»n maa-depannya secara cermat, na:nun -  perusahaan men^e 

m i l  ad^nya sejumlah kemun^rinan-kemun^kinan dan rnerapersj. 

-D-rn d ir i  untuk men^h^daplnra. Den-an lata la in , perenca 

nnnn ysn^ ddhasllkan itu inerupakan suatu persiapan untuk 

b *rtindak. Perencanain tersebut inen/an Îcut pen^ambllan Ice 

nutua*m aerta penjai'valan hasil-hasllnya.

Suatu penelitian men^ena! perencanaan-usaha baik 0- 

I^|^:-n.ij;i}i3an*-perii3ahaan besar saupun kecil men.̂ ungfcip - 

’^n b'Vva biasan-'"i pe.resn canaan a'an nen^an ̂ kut lan^^ah- 

1 in ""nh beri'ait:

( l )  *umT)ul,»n f  •*> ̂ aa 3, balk men renai keadaan intern 

'"“ in m  e’s teu i, * ?ar daaat nel.ihat 'lersoalan-oeraoal-

nn ^ov"ok i^hadapi perusahaan.

( ? )  ? ? a i ” « n '- l^ m  a s r t o  p e n e l i t i a n  . f a k t o r - f a k t o r  y a n ^  :nun ~- 

*~;n  m e m b T t ^ s i  k y - e f i . g i‘ e m n  s e r t a  p e r t u m b u h a n  o e r u s a l i a  

f1 i r r r  "i~nd ■’ t - w .
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(? ) T r̂umuaan asuiasi-asuinsi - ir  (seperti misalnya: "ti~  

d-»k T^an psc°h peran^-besar dalam lima tahun nenda- 

taiuj", atau "suatu kel an ~a ur.-an trend skommis sa'sa- 

r  n" in i sel-ma periode- o eruncanaannya11 ) .  Hal terse

but riunTliiji ju~a 'nen ran~'sJt penentuan beberapa renca- 

n-» un*;uk masa datan,^, b erd a ̂ ar'san atas sekelanpol: a- 

num3i-asunsi yan'T san~at berlainan.

( 4 )  P e n e n t u a n  t u j u a n  a t a u  s a s . a r a n  p e r u s a l i a a n n y a ,  b e r d a s a r  

k a n  i n f o r m . a s i  y a n , "  t e r k u r - m u l^ ^ a n ,  a s u n s i - a s u m s i ,  p e r a -  

’n', l ° n - p e r r>Tn n l^ J i  d  m  s u a t u  ne n e l : ; . t i a n  t e i h a d a p  m a s a l a h  

w r , l n l i  p e n t  i n  n .

(5) ^en^ntuan tinda’nn-1.tnda&tn yan^ harus diambil untuk

i inc^r)rii  tujuan-tujuannya.

(5) Penjad^/alan tinda’̂ an-tindakan tersebut.
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BAB. 4 
OAMBARAIT HHTGHTAI 

P.T. PEH03AHAAIT BIB MDOUESU

4.1. Se.1arah_3lngteatn.va.

P.T. Perusahaan B ir Indonesia merupakan cabang dari- 

pada Heinekens Bier di Kegeri Belanda* Heine kens ini pa-* 

da tahun 1926 mendirifcan cabang di Hindia-Belanda yang dj£ 

beri nan a "Java Bier" dan yang nenjual hasil-produksi"*nya 

eendiri yaitu Java Bier dan hasil-produkai perusahaan-in- 

d'uknya yaitu Heinekens Bier.

Set el ah beroperasi dengan segala ups serta downe-nya 

dan setelah melampaui 3 jaman (yaitu jaoon tolonlal Belajj 

da, jaman pendudukan Jepang, dan Jaman Indonesia-Heidetoa 

a oka rang Ini) dengan segala pah it-man isnya selama bebera

pa puluh tahun, nalcs. pada tahun 1964 Java Bier Ini bersa- 

ma-sama dengan Perusahaan Snasta Asing lainnya mengalami 

penae ionallsaeian dan dengan mendadak menjadi perusahaan- 

Peraerintah Bepublik Indonesia,

Ternyata status temasionaliaasikan tersebut tidak 

bexlangsung terlaapau lama, korena pada tahun 1970 perusg 

haan tersebut telah dapat memperoleh statusnya semula keg 

ball sebagai Perusahaan Swasta Asing, hanya kini nama Ja

va Bier diubah menjadi P.T. Perusahaan Bir Indonesia de

ngan lebih dari 9#  sahamnya dijniliki oleh Heinekens Bier 

Hegeri Belanda.

42

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



P.T. PERUSAHAAJJ Bir Indonesia dewasa ini keouali menj'ual 

has il-prod uksinya oendiri Juga menjual hasII-produksi pejf 

usahaan induknya; produknya sendiri itu kini na ‘anya ada

lah BirBintang, sedangkan produk Heinekens yang harus 

disalurkan di Indonesia adalah Heinekeno dan Guinness.

Disamping kegiatan sebagai "bier-brouwerij11 Ini pada 

tahun-tahun terakhir ini juga diperoleh hak-pembotolan d£ 

r i  FAN dan kemudian Juga dari 7TJP dan Sunkist. Untuk mena 

nganinya, maka didirikan anak-perusahaan yaitu P.T* Perui- 

sahaan Limun Indonesia yang dal am haKCKatnya bertindaK: se 

bagai "managing agent" ketiga perusahaan terssburfc. Saham- 

Sahara P.T. Perusahaan Limun Indonesia Ini dimilild. oleh 

P.T. Perusahaan B ir Indonesia, T?W dan P.T. Grading Has mi 

lik  Iateri Dr. Ibnu-Sutowo. Jadi klni P.T. Perusahaan L i- 

mun Indonesia ini nenangani pembotolan serta penyaluron 

proAuk-produk: F&1T, JTJB dan Sunkist.

4.2. Struktur- 0rganiaasinya.

Sepanjang hidupnya, Java Bier yang kini menjelma meg 

jadi P.T. Perusahaan B ir Indonesia dengan perluasannya b$ 

rupa anak-perusahaan bemama P.T. Perusahaan Limun Indone 

eia, eering sekali mengalami perubahan-perubahan struktuj 

organisasinya untuk disesuaikan dengan situasi-situasinya 

yang memang sering ber-ubah-ubah pula. 3truktur~organiea- 

sinya mesnurut perkembangan yang terakhir adalah sebagai
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berikut:

Pucuk pimpinannya dllakukan oleh GHTERAL HAGAGER yang bej 

kedudukan serta berkantor d i Jakarta, General Manager ini 

membawahi empat divisions yaitu:

(1) Brewery dikepalai oleh fieorong BHEffEHJ!' KAJTAGrEE,

(2) Financial and Administrative Division dikepalai o- 

leh seorang P33TAITOIA1 AND ADMINI3TRAT IVE MANAGER,

( 3) Marketing Division dikepalai oeleh seorang MARgfffl- 

TING MANAGER, dan

( 4) Geaeral Sales Division dikepalai oleh seorang GBTE- 

RAL SALES MANAGER,

Ad, i s Brewery Manager membawahi dua brewefries, yaitu sa- 

tu d i Tangerang dan satu d i Surabaya, I  lap brewery mempu- 

nyai HEAD BRE'fTER, HEAD BOTTLER, dan CHMICAL ENGINEER yg 

mengepalai Technical Departmentnya•

Ad. 2 % Financial And Administrative Manager membawahi em

pat departments, yaitu* ( l )  Budgeting, Planning and Con

trol Department, (2) Internal Control Department, (3) 

Personnel Department, dan (4) Administration Department , 

yang menpunyai Accountancy- serta Sales-Administration -  

Sections,

Ad, 31 Marketing Manager raembawahi lima BRAND MANAGERS, 

yaitu untuk B ir Bintang, Heinekens Bier, Ettff, TUB dan 

Sunkis*t, raaslng-maaing seorang. P.T, Perusahaan B ir Indo

nesia dan P.T. Perusahaan Ilmun Indonesia tidak mempunyai
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bagian Kisst-Pemasaran sendiri; untuk kegiatan riset-pemasstx 

annya, perusahaan menggunafcan jasa dari luar, yaitu dari B i-  

10-biio Periklanan UTTER VESTA dan 2ND0 AD, atas peimintaan 

Brand-Managers *-nya.

Ad, 4: General Sales Manager membawahi empat REGIONAL SALES 

MANAGERS', yaitu* Sumatra, Western, Eastern dan North-Eastein 

Region, Urutan hierarchie-nya sesudah Regional Sales -  Mana

gers Ini adalah: Areal Manager, Senior Supervisor, Assis

tant Supervisor, dan Merchandizing Teams.

B ila diekemakan, maka struktur organisasi tersebut akan 

berbentuk sebagai berikutr
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GAUBAR 4-1: Skema-pokak 31 ruktup-0 rgan is as i  P.T. Perusahaan 
t.- Biylnaonegia

Gr^^RAL HANAOrER 
P i Jakarta

■BBEraST flrfANdflAL
HAHAOrER ft ADMINI

STRATIVE 
MANAGER

Dotail Detail
Iiihat Lihat

Gambar Gambar
A r l— i : ! . ,

[lARgBrMT GENERAL
MANAGER SALES

MANAGER

Detail Detail
Lihat lhat

Gambar Gambar
4-4 i 4=5,

SAMBAS 4—2t fltrulrtm^O rgtmleaai BreworHDlrialon.

rB M F B f la g M :
Di_ Jakarta

SURABATA
BREffEHT

BRE&EHT
Dopt.

BOTTLING
Dept.

TECHNICAL
Dopt.

TATOBRAEG 
BSEWERT

BEE3EHF BOTTLING 
Dopt. Dept.

TECHNICAL 
. Dept*
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GrAMB&R 4̂ -3* 31rulctur-0rganis aga 1 Pinancial- And Adminietra-

3TJHABAYA

PHTANCIAI
iKD

ADUUTI-
STfiATITB
UtiFiffSR.

di
Jalcarta

Budgeting. 
Planning £ 

Control 
Department 
Manager

Balgeting. 
Planning-«  

Control 
Department 

Manager

Internal
Control

Department

internal
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GANBAR 4̂ -5 : St^tilrtnp-Organlaaal Venereal Sales Division*
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m

4.3'. Persalngan yang dlhadani.

Bagi B ir1 Bin tang, Heinekeas dan Guinness yang dirasa- 

kan sebagai saingan yang cukup ampuh adalah Anker B ier ke- 

luaran JT.V. Delta d i Breda JTegeri Belanda dan akhir-akhir 

ini juga B ir  San Higuel keluaran P.T. San Miguel -  Breweiy 

Indonesia d’i  Tambun-Bekasi Jawa-Baxat, yang berafiliasi de 

ngan San Miguel International.

Walaupun akMr-akhir ini bermunculan b ir-kal eagan da

r i  luar negeri, namun pendatang^pendatang baroi ini belun 

mampu merapengaruhi 1 engganan-1 engganan tetap B ir Biutang ft 

kawan-kawannya. Dalam periods antara tohun 1967(yakni keti 

ka perusahaan telah dapat memulihkan kapaaitas serta kegi- 

gihannya kembali setelah d lamia i  penasionalisasiaimya pada 

tahun 1964) dan tahun 1972 ( yaitu batas-tahun yang datanya 

boleh diberikan kepada penulis) telah terjadi persaingan 

yang cukup sengit antara Perusahaan B ir Indonesia dan in

ker Bier, dimaha temyata Perusahaan B ir Indonesia keduar 

sebagai peaenangnya seoara neyakinkan, hal mana sebagian- 

beoar diaebabkan oleh pengadaan r ieet-pemaaa ran yang cukup 

mendalam. Angka-angkanya adalah sebagai berikuts 

Local Market Shares (in  hectoliters)

Year T o t a l  Perusa- £ A n k e r  #
haan B ir  
Indonesia

1967 55.000 100 33.000 39 52.000 61

1972 280.000 100 182.000 65 98.000 35
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4.4. Sales Pollcy-nra.

Kebijakaanaan vm m  yang digunakan untuk menangani pe-

masaran b ir  adalah sebagai berikut*

(1) Dimana mungkln m enfr erkenal kan brand bam untuk m eng co

ver berbagai segment pasar, hal mana sekaligus Juga 

nembantu dalam penyerapan sebagian besar kapasitas pej 

usahaan.

(2) Uemberikan dukungan yang cukup kepada t iap -t iap  brand 

dalam penjualan, penyaluran serta perikianan atau pro- 

Boai-penjualan, dengan panekanan pada aetengah-tahunan 

yang kedua dalam tiap tahunnya, karena pada umumnya di 

dapat kebutuhan untuk menutup kekurangan -  kekurangan 

dalam pencapaian-target pada setengah-tahunan yazig pej 

tama.

(3) Uaigusahakan diperolehnya Jamlnan melalui riaet, agar 

semua brand diberi kwalitas serta nama-baik sehingga 

secara ceraat dapat memenuhi eel era konsumen dalam ti

ap segnant-nya.

(4) Dlmana mungkin serta perlu, nempoxbaiki ataui mesaperlu- 

as tenaga-peniualnya agar dimungkinkan pencapaian ha- 

a il-has i l  yang optimal baik di-daerah-daerah yang te- 

lah ada maupun yang baru, don gang aeaportiatikan po ten- 

s i daereh-daerah tersebut serta daya-upaya peaaing-pe- 

oaing disana. Memberikan imbalan kepada para penjual 

menurut kemampuan mereka dalam meraperkenalkan produk-
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produk haru.

(5) Menlngkatkan penyaluran dengan us aha memperbaiki ha- 

ell-has 11 penyalur-penyalur itu sendiri di-daerah-dar- 

erah yang telah tei^-cover dengan cukup, dan dengan 

mengcover daerah-daerah baru secara lebih menyduruh.

(6) Member! perhatian hhusus mengenal pemberian dukungan 

terhadap brand, pengadaan produknya, kehadlirannya di 

pasar, usaha-usaha promos ionH ihusus di-daerah-dae- 

rah-kuat pesalng (Jakarta, Medan, Pontianak, Ambon).

(?) Menganalisa daerah-daerah pasar dlluar Jam mengenal 

sumbangannya kepada has 11 -  has 11 perusahaan, dan 

menmtukan harga untuk is i  aerta pengepakannya sesual 

dengan dayanya-mempexoleh-laba.

(0) Mengevaluasi posisi k&mpetitif Indonesia untuk prodiyc 

s i b ir  jika diband ingkan dengan negara-negara lain . 

Dalam tahun 1974 direncanakan akan meaulai menggunakan 

potansi-potensi untuk ekspor.

4.5. Kgblasaan-keblaeaannya dalam nelakganaan "Marketing -  

Research"

Sebagalmana telah dikemukahan dimuka, maka perusahaan 

BUr-Indonesia tidak merapunyai Research-Department sendiri, 

tetapi menggunakan jasa dari luar untuk kegiatan riset-pe- 

masarannya, atas peitnintaan brand-manager yang bersangkat- 

$n. Sebagai mlsal, pada tahun 1972 Bin tan ĝ B rand-Manager
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mengajulcan permintaan agar dladakan riset-pemasaran menge- 

nait

(1) Akseptabilitas label-barunya (pseudo-taste testX

(2) Advertising re ca ll.

(3) Brand-awareness.

(4-) 5enelitian-dasar mengenai eikap-koneumennya. 

Demikianlah sekelumit gambaran mengenai kebiasaan dalam pe 

laksanaan riset-pemasaran di P.T. Perusahaan B ir Indonesia.
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BAB ; 5

HASn.-HA.SIL HlSEJr-PEttASAHAK 

P.T'. PERUSAHAAN BIR MDOITESIA

Jalannya proses "Policy- and Decision Making" di P.T. 

Perusahaan B ir  Indonesia kiranya tidak jauh berbeda dengan 

lazimnya di-perusahaan-perusahaan lain . Sebagaijnana tel ah 

diketengahkan diuraka, aktivitas-aktivitae r ise t - pefinasaren 

ditirabulfcm oleh adanya persoalan-persoalan yang diajukan 

oleh brand-managers. Jika Pimpinan Perusahaan menganggap, 

bahwa persoalan-perso&lan tersebut adalah cukup penting 

serta gawat, maka dikeluarkanlah pemintaan kepada Biro- 

PorikLanan "Inter Vesta" atau "Indo Ad" untuk melakukan r i  

set-pemasaran yang diperlukan. Hasil-hasil riset tersebut 

pada umumnya berupa "Oonsiderations and Objectives" (bahag 

bah an pertimbangan serta saran-saran mengenai tujuan-tuju- 

an). Atas dasar "Considerations and Objectives" ini, mana

gement menyusun policies serta decisions-nya*

5.1. HaalX-haell Riaet tertadap Prodult.

Dalam tahun 1972 kegiatan riset terhadap pioduknya a- 

dalaht

(1) Penelitian mengenai akseptasi produk-baru oleh para 

lengganan,

(2) Penelitian mengenai kemampuan bersaing pioduhnya,
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(3) TTsaha menentukan sebab-sebab ketidak-puaean lengganan,

(4) Penelitian mengenal pengepakan.

Kiaet-riset tersebut antara lain  menghasllkan bahaa- 

pertimbangan serta saran-saran tujuan sebagai berikut:

-  Selama tahun 1972 sama sekali tidak terjadi perkenalan 

pro^uk-baru dari perusahaan saingan. Produk-produk baru 

yang telah diperkenalkan sebelumnya tidak ada pengaruh- 

nya teihadap pertumbuhan B ir  Blntang selama th 1972, a -

kan tetapl akan memulai berpengaruh dalam tahun 1973* 

Walaupun demikian tetap ada harapan bahwa volume penjun 

alan birBintang dalam th 1973 akan melebihi volum ta

hun 1972-nya.

-  "Glass-can" (= botol mini) raempunyai kemungklnan membafl 

tu menlngkatkan volume penjual an.

-  Second Brand1 supaya meraenuhi preferensi-preferensi un

tuk suatu jenla b ir  yang lain daripada Anker atau B in

tang, e eb el urn produk-produk-baru daripada saingan ber- 

muneulan.

-  Low-priced Brand walaupun tidak diharapkan akan diperke 

nalkan dalam tahun 1973, namun harus secepatnya dlada- 

kan perslapannya untuk berjaga-jaga jika Delta memaksa 

Perusahaan B ir Indonesia untuk memperkenalkan lowprioed 

brandnya sendiri* Dalam hal ini penekanan hendaknya d i-

*Second dan third brand bagi b ir  Blntang dan brand T 
bagi Heinekens bier adalah loweivpriced brands yg diguma- 
kan untuk mengekstensifkan perebutan pasar.
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letafckan pada "more value for money” sehingga melebihi sa 

ingan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut berdasarkan sa

ran-saran tersebut antara lain adalah;

-  Mengueahakan (melalui riset) supaya diperoleh jaminan 

agar masing-masing brand diberi krralitas serta "image" yg 

benar-benar memenuhi s el era konaumeai ditiap segmen pasar- 

nya.

-  B ir Bintang supaya diberi "image" brand standard Ihdonesj. 

a yang bertingkat tinggi serta yang berkwalitas Intemasj. 

onal. Disamping itu, b ir  Bintang supaya terus diusahakan 

agar dapat tergambarkan sebagai suatu bagian mutlak dari 

pada kehidupan modem.

-  Perusahaan Bir-Indonesia harus melakukan tindakan-balasan 

Jika ada aktivitas-aktivitas khusus daripada Delta,

-  Memberikan dukungan cukup kepada "b ir Mini-Bin tang" (eks- 

ilu s if untuk Perusahaan B ir Indonesia) sebagai Buatu "mo- 

aezn pack* dan sebagai suatu senjata efektif melavran An

ker bier.

-  Sesudah pertengahan tahun 1973 (tepatnya setelah Unit-ba- 

ru-Jakarta memasuki pasar) supaya secara khueus mempromo- 

sikan "B intang Draught Beer” (= vatbier) di-Jakarta seba

gai suatu alat untuk meningkatkan "image" serta "availabi 

l ity " .

-* Memperbaiki etiket b ir  Bintang, agar dapat mempertahankan
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suatu "standard packaging" yang se-kurang-kurangnya sa

ma dengan Anker bier, dan mencari cara-cara perbaikan- 

nya tanpa mengurangi profitability.

-  Memperkenalkan nmultipack” didalam 11 take-home segment" 

daripada pasamya (dengan mengikutsertakan b ir  Mini Bijj 

tang didalaranya).

-  Second Brand supaya menggunakan Hstandard large packM.s 

ngan "standard price'1* Brand ini supaya mulai mengguna

kan "glass-can" untuk "small pack"nya dan raengadakan pe 

nelitian mengenai kemungkinan kebutuhan akan botol ke- 

c il dari bentuk serta is i  yang lain , untuk mengganti 

"glass-can" tersebut.

-  Heinekens bier harus diusahakan agar dapat memperoleh 

"image" daripada "top (imported) quality” bagi lengganam 

yang menginginkan b ir  yang terbaik serta yang mampu meg 

belinya. Pengepakannya supaya dalam botol yang berbeda 

dari botol-botol biasanya, dan didalam "cartons”.

-  Brand Y harus memperoleh "image of good quality for mo

ney” t yang memungkinkan orang-orang yang bertanggungja- 

wab (yang sedang dihadapkan dengan pengeluaran-pengelu- 

aran yang tinggi untuk aekolah anak-anaknya dan la in -la  

in sebagainya) untuk memperoleh kepuasan dari suatu mi- 

numan modem. Pengepakannya dapat kurang mentereng dai& 

peda b ir  standard, tetapi harus sedemikian rupa hingga 

masih mampu bersaing.
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Banyak sekali keputusan-keputusan se-hari-hari yg 

diambil selaras dengan kebijaksanaan-kebijakaanaan diatas 

yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

-  Bwalitas birBintang harus tetap, jangan sampai diu- 

bah. Mengenai pengepakannya d itentukan sebagai berikuts

-  botol tetap, tidak ada perubahan.

-  etiketnya harus dipertaruii (buatan Olaessens, yaitu : 

suatu biro reklame di negeri Belanda). Harus memuat 

nomer-register-baru yang dikeluarkEm-oleh Kementerian 

Kesehatan.

-  Penggunaan kiat-plas*5k supaya ditunda sampai 1974- / 

1975, keouali jika dipaksakan oleh sa ingan.

-  Supaya dimulai memperkenalkan Hmultipaek* untuk b ir  

"Mini B intang*.

-  Second Brand hendaknya diadakan pengetesan foxmulasinya 

sedangkan pengepakannya supaya dllakukan dalam stan

dard l/L dan 1/2 botol. Etiketnya harus kwalitas stan

dard Broad "Arastel" atau "Stag” (yaitu seperti etiket 

Amstel-bier atau Stag-bier dinegeri Belanda) yang dalam 

kenyataannya sudah terbukti mempunyai kekuatan bersaing.

-  Penentuan-penentuan untuk Premium Brand (yaitu yang ap

peal atau daya-tariknya paling tinggi) adalah sebagai 

berikut t

-  Formulasinya harus memakai yang dari Negeri Belanda.

■ -  Pengepakannya harus berjenis premium, dengan

-  botolnya* -  standard 1/1
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-  Glass-can 28 atatu 33

-  Short neck 33

-  etiketnya supaya meliputi Hneck-labelH.

-  kratnya: carton.

-  nultipack untuk botol-botol kecil.

5.2. HaaiL-hasil Riset teriiadap Pasar.

Perusahaan Bir'Indonesia dalam tahun 1972 telah meng- 

adakan (atau tepatnya menyuruh raengadakan) praktis semua 

Jenisi riset-pasar, dari penelitian mengenal poslsi kompeti 

t i f  produknya sampai penelitian mengenal pergeseran dalam 

temposisi pasar. Saran-saran yang dikemukakan oleh b iro -i-  

kLannya setelah menyeleseikan riset-riset tersebut antara 

lain adalah:

- Tahun 1973 dimulai dengan:
-  suatu la ju -in flasi yang tlnggi (29# dibandingkan de

ngan 3££ setahun sebelumnya).

-  kenalkan harga bahan serta jasa^-jasa lokal, dan biaya 

import yang lebih tlnggi bagi bahan-mentah yang dida- 

tangkan dari luaivnegeri.

-  kenalkan bea-cufcai (yang mungkin akan diikutl dengan 

suatu kenalkan kedua).

-  Meramalkan keadaan perekonomian berdasarkan fakta-fak- 

ta dlatas adalah su lit sekali, tetapi yang jelas diep^ 

sable Income akan merosot karena la ju -ln flas i jg  ting-
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g i itu, tetapi akan meningk&t kembali dengan adanya ker̂ a 

ikan gaji-pegawai menjelang akhir April mendatang.
p

-  Dalam tahun 1973 P*T« B.G.I. diperkirakan akan ikut me- 

masarkan bimya dalam bulan April atau Mei. Delta mung- 

kln akan meraperkenalkan suatu premium brand. Disamping 

itu pesaing Ini mungkin juga akan raemperkenalkan suatu 

low-priced bxand,

-  Dianjurkan untuk memperluaa lebih lanj'ut pasar-birnya 

dan mempertahankan atau menlngkatkan "market-share" -nya 

yang sekarang.

-  Disarankan supaya secara aktif m emp erkembangkan daerah- 

daerah pasaroya yang lemah dan membuka pasar-pasar baru 

diluar Indonesia.

-  B ir Bintang supaya d ipertahankan sebagai market-leader; 

second brandnya supaya menarik peminum-pemlnum rlngan yg 

baru dan mengusahakan agar dapat memperoleh raarket-share 

se-kurang-kurangnya sebeaar 19?t.

-  Heinekens bier supaya dipakai untuk memperkokoh posisi 

Perusahaan B ir  Indonesia dalam pasar-bir yang makln mel£ 

as itu, dan mengusahakan dapatnya teroapai market-share 

oebesar 55̂ setelah satu tahun; low-priced brandnya supa

ya ditujukan kepada peminum-pemlnum rlngan serta non-po- 

mlnum yang hlngga sekarang tidak mampu meanbeli b irH e i-

2
tidak diketahui kepanjangannya, dan di-etiket-produk

nya (yang bemama B ir BariaJ juga hanya tercantum sebagai
PT' B.G.I. saja, yang mempunyai a filia fli dengan Perancis.
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nekens Ini.

Saran-earan tersebut raenimbulkan kebijaksanaan-kebi- 

jaksanaan yang beberapa diantaranya adalah sebagai beri- 

kuts

-  Mengsnalisa daerah-daerah pasar diluar Jawa.

-  Mengevaluasi posisi k&mpetitir Indonesia untuk produksi 

b ir jika dibandingkan dengan negara-negara lain , dan se 

oara aktir mulai menggunakan potensi untuk eksport da

lam tahun 1974.

-  B ir  Blntang harus ditujukan kepada peminum-peminum ber- 

urnur 20 -  45 tahun dari semua ethnic groups yg berpeng- 

haeilan sedang serta tlnggi, balk dikota maupun didesa. 

Mendukung daerah-daerah b i r  B.in tang yang lemah (atau yg 

market-sharenya menurun) dengan promosi^promosi lokal. 

Hembuat Second Brandnya sesuai dengan selera peminum-pe 

rainum ringan yang baru, dan menujukannya kepada pesnuda*- 

perauda peninurn-ringan serta non-pemlnuo, yang berpenda- 

patan sedang serta tinggi dari semua ethnic groups dida 

erah uxban.

Mulai melancarkannya dUawa dan Medan dan kcaudian lata- 

bat-laun memperluas pasamya ke-daerah-daerah lainnya.

-  Menujukan Helnekens Bier kepada "sophisticated drinkers” 

berumur 25 -  45 tahun dari high-income groups dikota *  

tourists centers*.

• Menujultan BrandT-nya kepada pria muda sampai setengah-
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umur yang berpenghasilan rend ah sampai sedang baik dikota 
maupun didesa.

-  Berusaha se-keras-keraenya untuk mencegah jangan sampai 

low-priced brands mengurangi volume -  penjualan standard- 

dan premium brands perusahaan.

Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kebijak- 

sanaan-kebijaksanaan tersebut antara lain adalah:

Target penjualan bir Bintang untuk tahun 1973 ditentukan se 

bagai berikut:
-  B intang.............. t 1,34- juta kmt ■ 203.000 HL.

-  Second Brand . . t 0,08 juta krat ■ 12.000 HL.

-  Third Brand . . . : 0,02 juta krat »  3-000 HL.

5.3« Hasll - hasil Riset terhadap Metode serta kebiiaksanaan 

Penlualan.

Penelitian-penelitian dalam bidang ini yang telah dia- 

dakan dalam tahun 1972 adalah: mengenai harga, kegiatan pen 

Jual, metode-penj'ualan, biaya-penyaluran, kwota-penjualan 

dan mengenai ke-efektifan alat-promoai.

Paaelitian-penelitian tersebut menghaailkan saran-sa- 

ron, yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

-  Apabila ualeavolume b ir  Bintang temyata lebih rendah da- 

ripada yang diramalkan karena keadaan ekonomis atau saing 

an yang berat sekali, maka nextra-budgetarian promotion*1

* kiranya dapat membantu mengatasinya.
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-  Disarankan supaya jangan menjual kuiang dari 219.000 Hi* 

dalam tahun 1973*

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang timbul karena saran-

saran tersebut antara lain adalah:

-  Memberikan dukungan yang cukup kepada tiap-tiap brand da 

lam penjual an, penyaluran serta periklanan/promosi de

ngan penekanan pada tengahan-tahun yang kedua.

-  Dljnana mungkin serta perlu, mengintensifkan serta mempej 

luas tenaga-penjualan untuk memungkinkan pencapaian ha- 

s i l  yang optimum.

-  Uendukung penyaluran dengan berusaha meningkatkan hasll 

penyalup-penyalumya yang digunakan di-daerah-daerah yg 

telah ter-cover dengan oukup dan meningkatkan penggarap- 

an daerah-daerah baru yang masih tipis coverage-nya.

-  Menourahkan perhatian khusus mengenal pendukungan terha

dap brand, "availability" produknya, kehadl irannya dipa- 

sar, usaha-usaha promos ionil di-daerah-daerah kuat peru

sahaan saingan (Jakarta, Medan, Pontianak dan Ambon).

-  Memberikan incentives kepada Bintang-distributors (k ira - 

kira sama dengan Anker) dengan tujuan memperoleh "volume 

growth" dan juga meningkatkan "distribution" serta "avaj. 

lab ility ". Disamping itu, mempertnhankan harga-harga yg 

dapat bersaing dengan Anker dan M I.

-  Hengadakan "follow-up support" pada Second Brand yang d l 

pusatkan di-daerah-daerah: Jakarta/cTawa-Barat dan ISdan.
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-  Mengarahkan penyaluran Heinekens bier kepada top-outlets

di-daerah-daerah urban serta tourist centers.

Mengarahkan penyaluran Brand Y-nya ke semua penyalur ke-

cuali "top outlets".

Beberapa diantara keputusan-keputusan yang diambil

berdasarkan kebljaksanaan-kebijaksanaan diatas adalah:

-  B ir  Bintang:

-  harga ditentukan kira-kira sama dengan Anker.

-  tenaga-penjualan harus diperluas untuk mencapai "maxi

mum availability" di-daerah-daerah b ir  Bintang yang le  

mah, terutama setelah peningkatan kapasitas produksi.

-  Mengenai penyalurannya supaya mengganti penyalur-penya 

liar yang kurang cakap dengan penyalur-penyalur baru yg 

akan dipilih  menurut mutu-penyalurannya serta menurut 

kemampuannya menyesuaikan dengan persyaratan -  kredit 

perusahaan. Supaya memberikan incentives berupa bonuB 

dan lain -lain  yang bertujuan memperoleh posisi bereav

ing yang sehat, peningkatan sales volume serta availa

b ility  yang seluas mungkin sebagai hasil usaha penya -  

lu r  sendiri.

-  Second Brand:

-  harga serta uang-deposit diatur seperti b ir  Bintang.

-  tenaga penjualan supaya ditingkatkan agar dapat diper

oleh "availability1* yang seluas mungkin dalam waktu s j 

cepat mungkin.
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-  Distribuffi menggunakan saluran-saluran yang ada dan 

tncentive-nya diatur seperti b ir  Blntang.

-  Premium Brand:

- tenaga penjual an harus ditingkatkan untuk memperoleh. 
availability yang tercepat dalam outlets yg terpHlh.

Distribuai menggunakan saluran yang ada tetapi dengan 
jenis*-jenis outlets yang terbatas; bonus serta discount 
ditentukan lebih tinggi daripada untuk standard beer.

5.4. Basil-hasil Riaet teriiadap Periklanan.

Riset terhadap periklanan yang diadakan dalam tahun 

1972 adalah mengenal: penelitian tentang ke-efektlfan pej 

iklanan dan penyelldikan tentang periklanan kompetitif 

serta praktek-praktek penjualan. Hasil-hasilnya menoetus- 

lean kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti berikut:

-  B ir Bintang menggunakan promosi serta aktivitas-aktivi- 

tas hhusus yang tak dapat atau sulit ditirukan oleh An

ker Bier, yaitu aktivitas-aktivitas khusus yang haknya 

telah diberikan kepada Perusahaan B ir  Indonesia eeperti 

misalnya aktivitas-aktivitas promosionll yang dikaitkan 

dengan Pon DC.

-  Merebut kembali kehllangan market-share d i Jakarta/Tg 

wa Barat dengan«

-  Promosi-penjualan lokal.

-  "Media-support" yang lebih besar.
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-  M©mpertahankan market-share yang setlnggi mungkin di 

Sumatra-Utara dengan meningkatkan "brand-support" ser 

ta Hspecial activities1'.

-  Menentukan kebutuhan akan suatu "special advertising- 

platform11 (yaitu target pengiklanan yang dianggarkan) 

d i Medan dan Irian-Jaya, misalnyai Sampai turtup tahun 

harus dapat menjual sekian ribu krat dan laln -lain  se 

bagainya.

Second Brand:

-  Melancarkan brand ini dengan dukungan yang cuikup (de

ngan menggunakan "theme and scheme") dlJawa dan Medan 

dengan penekanan pada daerah-daerah-kuat Anker bier*

Heinekens Biert
-  Melancarkan brand dUawa dan Medan dengan penekanan 

(untuk tujuan-tujuan periKLanan) pada Jakarta, Ban

dung, Surabaya, Yogjakarta, Semarang, Bali dan Medan.

-  Untuk Irian-Jaya; Menghubungi Negeri Belanda (karena 

Irian-Jaya merupakan daerah pasar yang baru bagi Hei- 

nekans bier) mengenai pengadaan suatu platform dan 

ngenai strategi yang akan dianut.
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KESIMPULAN BAN SARAN - SABAN

BAB 6

6.1. Keslmpulan*

Pada lazimnya pengambilan kesimpulan pada akhir tu- 

lisan  seperti in i dilakukan berdasarkan hasil "comparati

ve study" diantara keadaan perusahaan senyatanya dan ba- 

gaimana keharusan-keharusan menurut teorinya. Dalam hal i  

n i, makin besar serta makin bonafide perusahaannya, akan 

makin besar pula kesesuaiannya antara praitek dan te o r i

nya, sehingga pada hakekatnya akan makin sukar inencari pe 

nyimpangan-penyimpangan atau kekurangan-kekurangan yg da

pat dipakai sebagai dasax pemberian saran-sarannya. Peru

sahaan B ir Indonesia adalah perusahaan yang tergolong da- 

lam kategori demikian itu , Namun, karena setiap perusaha

an sudah barang tentu mempunyai kekhasan Berta kebutuhan- 

nya eend iri-send iri, maka penyesuaian-dengan-teori demiki 

an itu  tidak akan pernah mencapai seratus persen, Disana- 

s in i tentu akan terdapat penyimpangan - penyimpangan dari 

keharusan-keharusan teorinya, Maka usaha mengambil kesim

pulan in i terutama ditujukan kepada penyimpangan-penyim - 

pangan demikian itu* Dalam hal in i penulis menemukan tiga  

jen is penyimpangan, yaitu : (1 ) jen is -jen is  riset-pemasar

an yang tidak dilakukan, (2 ) tidak adanya tenaga-periset- 

ah li dan (3 ) tidak adanya bagian s ta t is t ik .

65

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



Ad, 1. Jenis-.ienls riset-pemasaran yang tidak dilakukan. 

\*alaupun Perusahaan B ir Indonesia dalam kegiatan r ise t-p e  

masarannya sudah jauh melebihi lazimnya yaitu ( l ih a t  ha- 

laman 14): (1 ) penentuan akseptaei produk-perusahaan ser- 

t^i posisi-kom petitifnya, (2 ) penganalisaan besarnya pasar 

dan (3 ) peramalan penjualan, namun secara mendetailnya ma 

sih ada Baja hal-hal yang tidak dilakukannya atau yang t i  

dak te r lih a t pada data-data yang dapat diperoleh, hal-hal 

mana sebenarnya oleh penulis dianggap sebagai jen is -jen is  

riset-pemasaran yang juga berpotensi untuk ikutserta me

ningkatkan volume-penjualan. Kegiatan-kegiatan tersebut a 

dalah:

(1 ) Kegiatan percobaan-percobaan pasar atau kegiatan-kegi 

atan pasar-percobaan,

(2 ) Kegiatan mencari m otif-m otif penggunaan baru daripada 

produk-produk yang ada,

(3 ) Mengevaluasi metode-metode penjualan yang ada dan

(4 ) Penelitian -penelitian  m otivasionil atau penelitian-pe 

n e lit ia n  k w a lita t if.

Ad. 2. Tidak adanya tenaga-periset a h li. Dalam melaksana- 

kan pemungutan-data di Perusaixaan B ir Indonesia, penulis 

sarna sekali tidak menjumpai seorang pun tenaga-ahli atau 

tenaga-juru dibidang r is e t .  Sebenarnya keadaan demikian i  

tu adalah kurang sempurna, sebab meskipun kegiatan- r is e t  

seluruhnya diserahkan kepada b iro-b iro  periklanan, namun
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pada lazinmya banyak pula hal-hal yang harus ditangani se 

belum mengambil keputusan untuk raengadakan sesuatu r is e t*  

Dan biasanya pekerjaan-pekerjaan pendahuluan demikian itu  

leb ih  baik kalau dilakukan oleh seorang juru- atau ah li - 

periset yang berkwalifikasi.

Ad, 3. Tidak adanya bagian s ta t ls t ik . Bagian S ta tis tik  

tersendiri atau se-kurang-kurangnya yang mengumpulkan, me 

nyusun serta menyimpan bahan-bahan per-angka-an juga t i 

dak te r lih a t dalam skema-organisasi Perusahaan B ir Indo

nesia* Menurut hemat penulis, bagian seraacam in i sebetul- 

nya dapat sangat membantu kelancaran pelaksanaan suatu r i  

set-pemasaran.

Selain penyimpangan-penyimpangan tersebut, penulis 

menganggap perlu juga untuk mengetengahkan h as il-h as il o- 

perasi Perusahaan B ir Indonesia didalam bab kesimpulan i -  

ni* Dari bab sebelumnya telah diketahui bahwa hasil r is e t  

pemasaran yang telah  diadakan oleh P.T, Perusahaan B ir In 

donesia menghasilkan saran-saran atau informasi-informaei, 

atas dasar mana telah diambil berbagai kebijaksanaan ser

ta keputusan-keputusan. Walaupun saran-saran, kebijaksana 

an serta keputusan-keputusan tersebut d i-istilahkan  seba

gai h as il-h as il riset-peraasaran, namun dengan h as il-h as il 

itu  Baja belumlah dapat d in ila i keampuhan r is e t  tersebut, 

Berhasil-tiaaknya atau uericieuan-tiaaknya riset-pemasaran 

barulah diketahui setelah dilakukan penilaian terhadap ha

67

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



s il-h a s il operasi yang dilaksanakan berdasarkan kebijaksa- 

naan serta keputusan-keputusan tersebut. Penilaian terse

but akan raakin raantap apabila hasil-operasi itu  ternyata- 

kan daiam angka-augka.

karena per-angka-an hasil-operasi yang tersajikan ber 

ikut in i menunjukkan kesuksesan yang menyolok, yaitu pe- 

ningkatan besarnya market-share dari 59% tahun 1967 menja- 

d i 67% tahun 1973, maka terbuktikanlah bahwa benar-benar a 

da kesesuaian yang p o s it i f  antara hasil riset-pemasaran yg 

telah dilakukan secara cermat dan h as il-h as il "po licy-deci 

sion" yang tercetuskan karenanya.

P.T. PERUSAHAAN BIR INDONESIA
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TOTAL LOCAL MARKET (in  HLs)

A. Shares Total PBI * DELTA % BGI *
1967 85.000 100 33.000 39 52.000 61
1968 99.000 100 53.000 54 46 .000 46
1969 126.000 100 79.000 63 47.000 37 _
1970 179.000 100 121.000 68 58.000 32
1971 231.000 100 147.000 63, 5 84.000 36,5 - _
1972 280.000 100 182.000 65 98 .000 35
1973 400.000 100 268.000 67 110.000 28 22.000 5

B, Growth
during 1968 14.000 16 20.000 61 -/ -6 .000 wm

» 19t>9 27.000 27 26.000 49 1.000 2
1970 53.000 42 42.000 53 11.000 23

n 1971 32.000 29 26.000 22 26.000 45
" 1972 49.000 21 35.000 24 14.000 17
? 1973 120.000 43 86 .000 47 12.000 12,5 22.000 -
C. Shares in  Growth Total PBI DELTA BGI

During 1970 53.000 79% 21%
it 1971 52.000 50% 50%
" 1972 49.000 71% 29% •1975 120.000 71% 10% 19%
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6.2. Saran-saran

Dengan mempertimbangkan kefaedahan dan biaya, saran

saran yang dapat dikemukakan untuk P.T. Perusahaan B ir

Indonesia pada khususnya dan dunia perusahaan ditanah a-

i r  k ita  pada umumnya adalah sebagai berikut:

(1 ) Supaya mengadakan kegiatan pasar-percobaan.

(2 ) Supaya mulai berusaha mencari m otif-m otif penggunaan 

baru daripada produk-produk yang ada.

(3 ) Supaya meng-evaluasi metode-metode penjualan yg ada,

(4 ) Supaya mengadakan penelitian  m otivasionil.

15) Supaya mempekerjakan seorang tenaga-periset-ah li.

(6 ) Supaya mengadakan bagian per-angka-an tersend iri.

Ad. 1. Supaya mengadakan kegiatan -pasar-percobaan.

Kiranya, suatu contoh dalam praktek akan dapat me 

nunjukkan faedah kegiatan demikian itu : Perusaha

an Jamu A ir  hancur yang terkenal diseluruh tanah- 

a ir  itu  pada suatu ketika mengalami ke-ragu-ragu- 

an mengenai baik-buruknya suatu peningkatan-harga 

yang cukup drastis daripada salah-satu produknya. 

Untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan ma

ka diadakanlah pasar-percobaan dimana dikenakan 

harga yang leb ih  tin gg i itu , yaitu hanya disalah- 

satu kota-kebupaten diJawa-Timur saja. Selama pe- 

riode-percobaannya, sta f-risetnya  mengadakan peng 

analisaan terhadap hubungan antara harga-baru itu
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dengan volume-pen;jualan, antara volume-penjualan 

prod.uk tersebut dengan volume-penjualan produk 

pesaing dan antara harga-baru dengan laba-bersih 

nya. Pada akhir periode-percobaannya, pimpinan 

sta f-risetnya  menyarankan untuk mengenakan harga 

yang leb ih  tin gg i itu  diseluruh pelosoh tanah-air, 

Daerah-pengetesan itu  dapat juga merupakan 

kota-kota-kewedanaan, kota-kota kecamatan atau 

dapat juga hanya meliputi beberapa toko-pengecer' 

saja. Disaroping untuk kenaikan-harga, percobaan 

tersebut dapat berlaku juga untuk banyak hal la 

in , seperti produk-baru, jenis-pengepakan baru , 

dan seterusnya. Tetapi satu hal yang harus diper 

hatikan d is in i adalah bahwa pengetesan demikian 

itu  jangan sampai berlangsung terlampau lama, se 

bab makin lama suatu produk tinggal dipasar-per- 

cobaan, akan makin mudah bagi pesaing untuk me- 

nirukannya. Selain hal tersebut hendaknya diper- 

hatikan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh pasar-percobaan, misalnya pasar - percobaan 

harus betul-betul represen tatif bagi daerah-sasa 

ran-keseluruhannya; jad i pasar-percobaan yg te r- 

p il ih  harus betul-betul merupakan "average" atau 

rata-ratanya pasar didalam daerah-sasarannya.

Ad. 2. Supaya mulai berusaha mencarl m otif-m otif peng-
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gunaan baru daripada produk-produk yang ada.

Sebagian. besar dari perainum-bir membeli b ir  untuk 

mencari kenikmatan-rasa-minum* Akan te tap i, penulis 

merasa pasti bahwa tidak semua peminum-bir membeli 

kenikmatan-rasa-minum tersebut. Diantara mereka itu  

tentu ada yang mencari ha l-ha l-la in , seperti misal- 

nya "rasa-tenang1*, "rasa-sehat", "rasa-muda-kembali1 

"merasa-hilang-sakit-pinggangnya11 dan banyak la g i 

la in-la innya. Ber-macam-macam a je k t i f  yang d ib eri- 

kan oleh para lengganan kepada produk-perusahaan de 

mikian itu  dengan usaha yang tidak mahal dapat d i

peroleh melalui pengecer-pengecer tetap yang ada 

yang dapat memungutnya langsung dari tiap -tiap  pern- 

belinya. Penulis yakin bahwa a je k t i f - a je k t i f  sema- 

cam itu  akan dapat memantapkan usaha-usaha peng-i- 

klanan dan usana-usaha promosi penjualan.

Ad. 5. Supaya meng-evaluasi metode-metode penjualan yg ada. 

Hal in i dalam hakekatnya erat sekali kaitannya de

ngan ad. 1. Mungkin saja dalam teet-markets diguna- 

kan metode-metode penjualan yang la in  daripada yang 

dipakai biasanya. Perbandingan hasil antara metode- 

metode tersebut misalnya dapat mengungkapkan suatu 

s ituasi dimana hasil-baik daripada "current sales - 

methods" yang sampai sekarang selalu  dianggap seba

gai yang paling tin gg i itu  ternyata masih jauh dari
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maksimumnya.

Ad. 4. Supaya mengadakan penelitian  m otivasion il.

.Dalam hakekatnya penelitian  m otivasionil menyangkut 

penggunaan teknik-teknik psikh iatris  serta teknik- 

teknik psikhologis untuk memperoleh. suatu pengerti- 

an yang leb ih  mantap mengenai alasan mengapa orang- 

orang bertanggapan demikian terhadap produk-produk, 

terhadap ik lan-ik lan dan terhadap berbagai situasi 

pasar lainnya.

Hasil penelitian-m otivasion il in i akan meningkatkan 

pengertian k ita  mengenai lengganan serta tingkahla- 

kunya dan akan memberikan sumbangan kepada ke-efek- 

t ifa n  proses-pemasaran k ita .

Ad. 5. Supaya mempekerjakan seorang tenaga p e r is e t-a h li.

Walaupun pelaksanaan riset-pemasaran seluruhnya d i-  

serahkan kepada b iro-b iro periklanan, namun langkah 

iangkah pertamanya sebaiknya dilakukan oleh seorang 

tenaga dari perusahaan sendiri. langkah-langkah te r 

sebut adalah sebagai berikut:

(1 ) Penemuan serta pendefinisian masalahnya. Tugas 

in i tidak semudah tampaknya, tetap i memerlukan 

penelitian  yang inendalam.

(2 ) K.eputusan mengenai kepraktisan pemecahan masa

lahnya. Langkah in i memerlukan penelitian  yang 

mendalam mengenai pentingnya masalahnya.
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(,3) Penelitian  terhadap banan-bahan sekunder yang a 

da, Seringkali akan diketahui bahwa cukup ba- 

nyak data-data yang relevan dapat diperoleh d i- 

antara arsip-arsip perusahaan sendiri, sehingga 

tidak la g i perlu melakukan penelitian  tambahan.

Jelaslah bahwa langkah-langkah tersebut prak- 

t is  tidak mungkin dilakukan oleh management tanpa 

adanya seorang tenaga ah li-p eriset-in tern  sendiri.

Ad. 6. Supaya mengadakan bagian per-angka-an send iri.

Suatu perusahaan sebesar P.T. Perusahaan B ir Indone 

sia  seyogyanya memiliki bagian demikian itu , dimana 

Mcompany-records,l dapat disimpan dengan sistem f i 

lin g  yang se-praktis mungkin dan dimana majalah-ma- 

jalah b isn is, perpustakaan serta banyak sumber-sum- 

ber data lainnya dapat disimpan secara sistem atis. 

Pengaturan-pengaturan demikian itu  kemungkinaa be- 

sar dapat menjadikan riset-pemasaran terlaksana se

cara leb ih  praktis, leb ih  cepat, leb ih  mantap dan 

mungkin juga leo in  muraii.

73

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEGIATAN RISET-PEMASARAN DALAM PT PERUSAHAAN... SOEMARTO



DAl’TAH KEPUSTAKAAN

.Buell, v ictor P , , Handbook o f modern marketing, McGraw- 
H il l  jaook Company, Mew York7 1970.

Berber, Robert, S ta t is t ic a l Techniques in  Market Research, 
McGraw-Hill Book Company In c ,, New York, 1949.

*

Holmes, Parker M., Marketing Research - Princip les and
Readings, South-western Publishing Co., New Rochelle, 
New York, 1960,

Xotler, P h ilip , Marketing Management - Analysis, Planning, 
and Control7~Prentice Hall In c ., Englewood- c l i f f s ,  
New Jersey.

P h illip s  and Duncan, Marketing - P rincip les and Methods, 
Richard D. Irwin, Homewood - I l l in o is ,  1964.

Richardson, C. H ., An Introduction to S ta t is t ic a l Analy
s is , Hartcourt,~Srace and Company, New Y ork ,''1 §437

S t i l l ,  Richard K ., Sales Management - Decisions, P o lic ie s , 
and Cases, Prentice-Hall In c . , Englewood - C li f fs ,
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