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Skripsi yang kami siapkan ini dengan judui. : "USAHA - 
USAHA EROKOSI IMTUK I'MING-KATKAtT PESJJUAMT PADA PABRIK UBEI- 
KMAclA, SUliABAYA11 adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat 
syarat yang harus dipenuhi sebelum mencapai gelar kesarjana- 
an Ekonomi jurusan Menejemen.

Fuji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa - 
yang telah melimpahkan rakhmatNya pada diri kami, sehingga - 
dapat terwujudnya skripsi ini.

Adanya saling pengertian serta bimbingan yang berhar- 
ga dari Dosen Pembimbing dan diserxai doa restu dari Ayah - 
Ibu yang tercinta serxa adanya dorongan moril dari Saudara - 
saudara kami, akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini de - 
ngan baik,

Tak lupa pula kajni mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besamya dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke
pada :

1*'Bapak Drs.Ec. J.D. Kuori, selaku Dosen Pembimbing
yang dengan penuh kerelaan dan keikhlasan telah membe
rikan bimbingan kepada kami ĥ Lngga selesainya skripsi 
ini.

2* Segenap Dosen dan Asisten dosen yang telah memberikan 
semua ilmunya selama kami mengikuti kuiiah.

3, Bapak Ir. Darmawan Sugeng selaku Direktur pabrik ubin
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Fenaxa, Surabaya beserta Stafnya yang telah bersedia 
membantu kami untuk memberi penjelasan-penjelasan - 
serta data dari perusahaannya demi kelangsungan pe - 
nyusunan skripsi ini*

Mengingat kemampuan kami yang sangat terbatas, maka- 
kami yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari sempuma, di - 
mana masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan serta keku - 
rangan-kekurangan.

Dengan segala kerendahan hati, kami sanggup menerima 
semua kritik-kritik dan saran-saran yang membangun.

Akhimya, semoga slcripsi ini bisa bermanfaat bagi si 
apaprn yang berminat mempelajarinya khususnya bagi pabrik - 
ubin IvTenara, Surabaya*

Surabaya, Pebruari 1981.
Penulis*

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



Kalahari
Kata Pengantar..................................  iii
Daftar I s i ........................ .............. v
Daftar Tabel ........................ ......... . # vii
Daftar Bagan.................................... viii
Daftar Gambar...................................  ix
B A B

I. Pendahuluan..............................  1
1. Pandangan Umum........................  1
2. Penjelasan Judul......................  4
3. Alasan Pemilihan Judul'............... 6
4* Tujuan Penyusunan Skripsi .............  8
5. Sistematika Skripsi ...................  8
6. Methodologi....,......... 10

6.1. Permasalahan akripsi ........... *. 10
6.2. Hypothese kerja..................  11
6.3. Scope analisa.................. .. 12
6.4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan 

d ata .............................  12
II. Dasar-dasar Pengertian Teoritis ..........  14

1. Pengertian Promotion dan Promotion Mix.. 14
2. Personal Selling......................  21
3. Advertising...........................  30
4. Sales Promotion ........................ 36

III. Gambaran Umum dari Pabrik Ubin Menara, Sura
baya.....................................  42

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



B A B  Halaman
*1. Sejarah Perusahaan ♦................... ...42

2. Lokasi Perusahaan.................. 43
3. Struktur Organisasi..... .......... ......47
4. Proses Produksi ....................... ...49

IV. Analisa Usaha-usaha Promosi untuk Meningkat 
kan Penjualan pada Pabrik Ubin Menara, Sura
baya..............................*..........51

V. Kesimpulan dan Saran-saran....... ...........66
1. Kesimpulan............................ ...66
2. Saran-saran........................... ...68

Daftar Kepustakaan.................................74

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



Jfomor Halaman
1. Perbedaan Harga Tegel dari beberapa Perusa 

haan Sejenis ukuran 30 x 30 cm (perbiji) - 
pada tahun 1980 ........................ r« 53

2. Jumlah Penjualan Tegel ukuran 30 x 30 cm - 
per tahimnya dari tahun 1975 sampai dengan 
tahun 1979 ..............................  59

3{. Biaya Promotion yang dikeluarkan Pa
brik Ubin Menara dari tahun 1975 sampai de 
ngan tahun 1979 ..................... *•••• 60

4* Perbandingan biaya cj Promotion dengan-
Penjualan Perusahaan....................  62

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



Nomor Halaman
1. Struktur Organisasi Pabrik Ubin Menara, Su

rabaya................................... 48

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman

1*. Pergeseran kurva Permintaan lebih kekanan - 
daripada tempatnya yang semula karena ada - 
nya Promotion............................  16

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



P E N D A H U L U A N  

1* Pandan^an Umum,

Kelancaran produksi dalam suatu perusahaan belumlah- 
cukup, untuk menjamin eksistensinya, bila tidak diimbangi - 
oleh kelancaran dalam penjualan/pemasaran. Karena hanya ada 
nya keseimbangan .tersebut kontinuitas perusahaan dapat di - 
pertahankan.

Seperti telah diketahui pemasaran merupakan titik to 
lak bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, Melalui pema
saran akan terlihat apakah perusahaan dapat mempertahankan- 
hidupnya atau tidak. Kegagalan dalam pemasaran akan mempu - 
nyai akibat-akibat berantai dan berganda, seperti telah ba- 
nyak terjadi yaitu pengurangan pemesanan bahan baku, pele; - 
pasan karyawan, pengangguran dan bahVan penutupan perusaha
an.

Dapatlah dikatakan, bahwa kesuksesan suatu perusaha
an dalam bidang pemasaran akan ditandai oleh besamya omzet 
penjualan yang dicapai. Semakin besar omzet yang dicapai - 
berarti daerah pemasaran semakin luas. Ini berarti usaha - 
yang semakin menguntungkan perusahaan, sehingga dana-dana - 
yang tersedia semakin besar. Dengan demikian memperbesar da 
ya kemampuan perusahaan untuk berkembang. yang, akhimya akan 
memperkuat posisi perusahaan.
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Masing-masing perusahaan dalam memasarkan produknya 
mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Umumnya perusahaan yang kecil masih menggunakan mo
dal yang rendah dan peralatan yang sederhana, sehingga sis 
tim pemasarannya juga sederhana. Hal ini berkaitan dengan- 
rendahnya kemampuan dalam bidang pembiayaan dan jug a kur.:- 
rangnya pengetahuan dalam bidang pemasaran.

Pemasaran belum melajadi masalah, jika perusahaan - 
menghasilkan produk yang sangat disukai oleh konsumen dan- 
juga belum adanya saingan yang cukup berarti. Tetapi keada 
an yang demikian jarang terjadi, lebih-lebih sekarang ini- 
sedang giat-giatnya dilaksanakan pembangunan disegala pen- 
juru tanah air.
Banyak diantara perusahaan-perusahaan tersebut menghasil - 
kan produk yang sejenis dan masing-masing berusaha meng - 
ungguli perusanaan iainnya dalam artl saling bersaing un - 
tuk merebut pasaran. Menghadapi keadaan yang demikian maka 
tidak ada jalan lain kecuali mengaktipkan/mengintensifkan- 
usaha pemasaran.

Usaha mengintensifkan pemasaran menjadi lebih pen - 
ting lagi apabila perusahaan semakin berkembang dan situa- 
si persaingan semakin tajam. Disini perusahaan raenghadapi- 
masalah-masalah yang semakin kompleks dalam bidang pemasa
rannya. Perusahaan tidak lagi dapat menitikberatkan pada - 
orientasi produksi saja, tetapi lebih ditekankan pada ori- 
entasi konsumen.
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Pada umunmya seorang konsumen akan membeli suatu ba
rang apabila telah mengenai betul barang yang bersangkutan- 
dimana ciri-ciri dan kegunaannya sesual dengan keinginan - 
dan seleranya.
Cara-cara untuk mengenai suatu barang adalah antara lain se 
bagai berikut :

- Mendengar adanya barang tersebut melalui orang lain.
- Melalui pemyataan tertulis yang menjelaskan ciri-ciri, - 
kegunaannya dan keistimewaannya disertai dengan gambar ba 
rangnya, misalnya leaflets, ikian pada koran-koran, maja- 
lah-majalah dan sebagainya.

- Melihat papan-papan reklame dipinggir jalan dimana terda
pat gambar dari barang yang bersangkutan,

- Melalui orang lain yang sudah memiliki barang tersebut da 
pat dilihat secara langsung barang yang bersangkutan.

- Melalui seorang salesman yang mengenalkan barang tersebut.
- Melihat barang tersebut dalam suatu pameran dan lain-lain.

Dengan berusaha menciptakan kebutuhan pada para kon
sumen, dengan mengenalkan barang yang dihasilkan perusaha - 
an, dengan menyesuaikan pada keinginan para konsumen, maka- 
permintaan akan barang yang bersangkutan akan meningkat. 
Dengan demikian perlu adanya aktivitas promotion. Tujuan - 
promotion tidak hanya untuk memperkenalkan barang akan teta 
pi lebih daripada itu yaitu untuk menimbulkan kesadaran dan 
keyakinan kepada khalayak ramai akan adanya suatu barang - 
yang beredar di pasar yang telah mempunyai kegunaan dan ci-
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ri-ciri sesuai selera konsumen. Dengan timbulnya kebutuhan 
ini maka para konsumen hendak memenuhi kebutuhannya sesuai 
keinginannya dengan membeli barang yang bersangkutan.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa promotion merupa
kan alat yang sangat penting didalam memasarkan barang-ba- 
rang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan disamping tiga- 
alat kebi jaksanaan pemasaran lainnya. Promotion ini akan - 
sangat membantu dalam usaha untuk mendorong, mempertahan - 
kan dan meningkatkan penjualan produk perusahaan,

Sehubungan dengan ini, pabrik ubin Menara didalam - 
aktivitas pemasarannya berusaha meningkatkan penjualan pro 
duknya kepada :
1. Kontraktor-kontraktor/pemborong-pemborong/Real Estates-
2. Pemakai terakhir (ultimate consumer)
Usaha ini belumlah dapat dikatakan berhasil oleh karena - 
pada akhir-akhir ini terdapat penurunan dalam volume pen - 
jualannya.Kiranya masalah ini akan dapat diatasi apabila - 
perusahaan mengadakan penilaian kembali terhadap kebijaksa 
naan-kebi 3 aksanaan yang telah diambil khususnya didalam - 
penggunaan aktivitas promotion.
Selanjutnya melalui kebijaksanaan harga, pemilihan saluran 
distribusi yang tepat serta penonjolan kwalitetnya dan pe- 
laksanaan aktivitas promotion yang lebih intensif dapat di 
harapkan menjadi jalan keluamya.

2. Pen^elasan Judul

Pada hakekatnya suatu perusahaan yang telah mempro-
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dusir suatu barang mengharapkan barangnya dapat terjual- 
sebanyak mungkin sehingga akan diperoleh keuntungan yang 
maksimal. Akan tetapi keadaan demikian tidak akan terja* 
di dengan mudah.

Pada umumnya seseorang akan membeli suatu barahg- 
setelah mengetahui betul akan barang tersebut. Biasanya- 
seorang konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membe 
li suatu barang terlebih dahulu akan mempertimbangkan - 
apakah kegunaan daripada barang tersebut, apakah barang- 
tersebut sesuai dengan seleranya sehingga dapat memberi
kan kepuasan bagi dirinya dan sebagainya.
Jadi seseorang yang masuk kepasar pada umumnya sudah mem 
punyai suatu rencana barang apa yang ia butuhkan.

Untuk merangsang dan menumbuhkan kesadaran kepada 
masyarakat/konsumen supaya mereka bersedia membeli ba - 
rang yang dihasilkan suatu perusahaan diperlukan suatu - 
alat yang disebut promotion. Dengan promotion dimaksud - 
kan untuk memperkenalkan dan menarik perhatian para kon
sumen akan adanya suatu barang yang telah beredar di ma^ 
syarakat. Melalui aktivitas promotion diharapkan akan da 
pat mempengaruhi para konsumen sehingga mereka berniat - 
untuk membeli barang tersebut dan kemudian bersedia mem- 
bayar menurut harga yang berlaku.

Kiranya penurunan penjualan dalam dua tahun ter - 
akhir yang dialami oleh pabrik ubin Menara sedikit ba -
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nyak ditentukan oleh aktivitas promotion yang dilaksana 
kan. Oleh karena demikian pentingnya promotion ini se - 
hingga setiap perusahaan yang telah memprodusir suatu - 
barang tidak akan dapat mengabaikan begitu saja*.

Seperti telah diketahui tegel adalah sejenis ba
han bangunan. Pabrik ubin Menara sebagai perusahaan - 
yang memprodusir bahan bangunan ini didalam usahanya - 
memperluas pemasaran produknya melaksanakan aktivitas - 
promotion seperti personal selling, advertising dan - 
sales promotion didalam usaha pemasarannya.
Saapai dimana keberhasilan perusahaan ubin Menara dida
lam mencapai maksud tersebut perlu meninjau sampai di - 
mana perusahaan ini menterapkan promotion didalam akti
vitas pemasarannya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pada masa kehidupan ekonomi masih sederhana lalu 
lintas perdagangan masih bersifat lokal, produsen dan - 
konsumen saling mengenal satu sama yang lain. Apa yang- 
diprodusir dalam sesuatu daerah akan habis terjual da - 
lam daerah itu sendiri, karena jumlah. barang atau jasa- 
yang ditawarkan relatif kecil dibandingkan dengan per - 
mintaannya,

Gejala perekonomian yang sedemikian ini disebut-

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



Economic of Scarcity* Berlainan dengan keadaan sekarang- 
di mana terdapat kemajuan dalam dunia perekonomian, maka 
perlulah kiranya perusahaan-perusahaan menghadapi secara 
serius atas perkembangan perusahaan demi untuk kelang - 
sungan hidup perusahaan.

Pada saat sekarang di Indonesia diadakan pemba /J7 
ngunan di segala bidang, di mana juga diperlukan pemba - 
ngunan gedung-gedung*
Pembangunan gedung-gedung ini dilakukan baik di kota-ko-•i
ta besar, yang antara lain berupa gedung-gedung berting- 
kat untuk instansi pemerintah serta hotel-hotel dan per- 
tokoan, perumahan dan sebagainya maupun didesa-desa se - 
perti pembangunan serta perbaikan kampung, irigasi, ge - 
dung sekolah, kantor kelurahan dan sebagainya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan sebuah gedung - 
maupun perumahan-perumahan rakyat tentu saja dibutuhkan- 
tenaga kerja, bahan bangunan dan sebagainya untuk terwu- 
judnya gedung-gedung tersebut yaitu : batu, pasir, semen 
kapur, kayu dan lain-lain. Di samping itu dibutuhkan pu
la tegel untuk lantai rumah.

Berlainan dengan masa-masa lampau, di mana lantai 
rumah-rumah hanya dicor setempat dengan semen abu-abu, - 
sekarang untuk lantai-lantai laziinnya digunakan tegel* 
Dan sudah selayaknya setiap pemakai dapat memilih wama- 

I dan corak dari tegel yang akan dipakai.
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Umumnya teras memakai tegel yang berwaraa tua misalnya: 
merah tua, hijau tua dan sebagainya.
Melihat besamya aktivitas-aktivitas dalam membangun ge 
dung-gedung dan tumbuhnya real-estates, yang semuanya - 
memerlukan tegel, maka penulis tertarik untuk menyusun- 
skripsi dengan judul : Usaha-usaha promosi untuk mening 
katkan penjualan pada pabrik ubin Menara, Surabaya.

4. Tu.iuan Penyusunan Skripsi
Tujuan penulis untuk menyusun skripsi ini: di - 

samping untuk memenubi sal ah satu syarat’yang diwajib - 
kan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga untuk - 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi, juga untuk mencoba meng 
analisa kedudukan pabrik ubin Menara dalam usahanya un
tuk merebut pasar tegel, yang pada waktu sekarang ini - 
berkembang dengan pesatnya.

Dengan landasan teori yang penulis pelajari, pe
nulis akan memberikan saran-saran dengan harapan, bahwa 
saran-saran ini akan berguna bagi pabrik ubin Menara.

5. Sistematika Skripsi

Dalam skripsi yang sangat sederhana ini kami 
akan memberikan uraian secara singkat tentang materi da 
ripada skripsi ini.
Skripsi ini terdiri atas lima bab.
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Bab I : Merupakan Pendahuluan. 
m

Di siBi diuraikan ringkasan daripada permasa- 
lahan yang dibahas yang tercakup pada pandang 
an umum, Demikian pula diterangkan tentang ju 
dul skripsi, alas an pemilihan judul, tujuan - 
penyusunan, sistematika serta methodologi ter 
masuk permasalahan skripsi, hypothese kerja - 
dan batas-batas skripsi.

Bab II s Mengupas dasar-dasar pengertian teoritis yang 
bersangkutan dengan masalah-masalah serta to
pic daripada skripsi ini seperti :
- pengertian promotion dan promotion mix
- personal selling
- advertising
- sales promotion
Hal ini untuk dapat digunakan dalam mengada - 
kan analisa serta pemecahan masalah.
Pada umumnya analisa teori ini merupakan ha - 
sil library research.

Bab III : Menguraikan keadaan umum perusahaan ubin Mena 
ra, Surabaya antara lain mengenai :
1. Sejarah perusahaan.
2. Lokasi perusahaan:

a. Mengapa di kota Surabaya.
 ̂b. Mengapa di Jalan Manyar Sambongan 55» - 

Surabaya.
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3'. Struktur organisasi.
4. Proses produksi

Bab IV : Merupakan analisa usaha-usaha promosi untuk me 
ningkatkan penjualan pada pabrik ubin Menara,- 
Surabaya. Disini diterangkan tegel termasuk - 
jenis barang apa, bagaimana cara penjualannyar 
macamnya langganan, daerah pemasarannya dan ci 
ri-ciri pasarnya.
Dalam bab analisa ini disajikan jumlah penjual 
an tegel ukuran 30 x 30 cm per tahunnya dari - 
tahun 1975 sampai dengan 1979 dan biaya promo
tion yang dikeluarkan pada tahun-tahun terse - 
but diatas1.
Dijelaskan pula sebab-sebab menurunnya penjual 
an tersebut.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir, dimana penulis me 
narik kesimpulan dan akan mencoba untuk membe
rikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi 
pabrik ubin Menara khususnya dan perusahaan - 
ubin lainnya pada umumnya.

6. Methodolofii

6.1* Pennasalahan skripsi
Meskipun terdapat banyak pabrik tegel, namun ada- 
beberapa saja yang besar'.
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Corak pasamya dapat digolongkan kedalam*pasar oligo- 
polistis. Dalam pasar yang oligopolistis itu lazimnya 
para pengusaha segan untuk melakukan price competi - 
tion, sehingga alat-alat lainnya dari marketing mix - 
memegang peranan yang besar an tar a lain promotion, - 
yang menurut hemat penulis kurang mendapat perhatian- 
di pabrik ubin Menara, Surabaya. Sehingga dalam dua - 
tahun terakhir volume penjualan dari pabrik ubin Mena 
ra menurun, dengan masuknya pabrik ubin Indah dalam - 
paaar tegel disertai promosi yang cukup meyakinkan - 
dan meningkatnya promosi dari pabrik tegel Asli mes - 
kipun kwalitet ubin Menara menurut hemat penulis ti - 
dak kalah dengan ubin-ubin dari kedua perusahaan ter- 
sebut.

6.2. Hypothese kerja
Dalam survey yang penulis lakukan pada pabrik- 

ubin Menara, penulis berpendapat, bahwa volume penjua 
lan pabrik ubin Menara dalam dua tahun terakhir menu- 
run, karena aktivitas di bidang promotion sangat ku - 
rang. Dengan ditingkatkannya aktivitas promotion, pe
nulis yakin, bahwa volume penjualan pabrik ubin Mena
ra dapat ditingkatkan pula, sehingga pabrik ubin Mena 
ra dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam 
memenuhi kebutuhan akan tegel pada pembangunan gedung 
gedung dan rumah-rumah di Surabaya dan sekitarnya1.
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6.3. Scope analisa *
Guna mencapal objective perusahaan banyak ca- 

ra yang dapat ditempuh antara lain : product policy, 
pricing policy, channel distribution policy dan pro
motion policy.

Penggabungan dari semua alat-alat ini dalam - 
istilah ekonomi perusahaan disebut marketing mix. -

Mengingat permasalahan yang dihadapi maka 
scope analisa penulis batasi pada masalah promotion, 
yang mana menurunnya penjualan ctihubungkan dengan 
promosi dari pabrik ubin Menara, sedangkan yang lain' 
nya penulis akan menyinggung secara sepintas lalu - 
dan ini sesjuai dengan terbatasnya tempat dan waktu.

6.4- Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

1. Field survey
Untuk mendapatkan data primer yang berhu - 
bungan dengan skripsi ini, penulis menga - 
dakan survey pada pabrik ubin Menara Sura
baya guna mengetahui permasalahan yang se- 
benarnya dihadapi oleh perusahaan terse - 
but.

2* Library survey
Di sini penulis mempelajari beberapa lite- 
ratur untuk mengetahui teori-teori yang -
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berhubungan dengan pokok permasalahan.

3* Data collecting
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data- 
secara lengkap yang menyangkut masalah., - 
baik dal am perusahaan sendiri maupun di - 
luar perusahaan, yang dianggap perlu.
Untuk raendapatkan data pada field survey - 
itu, penulis meninjau perusahaan yang ber- 
sangkutan dan mengadakan wav/an car a dengan- 
pimpinan perusahaan serta stafnya berdasar 
kan suatu daftar questionair yang telah di 
susun.

4. Data analysis dan data preparation
Data yang telah diperoleh diolah lebih lan 
jut dan kemudian dikelompokkan sesuai ke - 
butuhan dan selanjiitnya dianalisa untuk un 
tuk dapat menarik kesimpulan-kesimpulan - 
dan dapat mengemukakan saran-saran.
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M  J LIK

B A B  Ir L _ s u p i % , ‘,:"

DASAR-DASAR PEKERTIM TEORlTlS

1. Pen^ertian Promotion dan Promotion mix

Banyak orang "berpendapat bahwa istilah-istilah sell 
ing dan marketing mempunyai arti yang sama, tetapi sebenar 
nya selling hanyalah merupakan salah satu aspect dari mar- 
ke ting.

Demikian pula halnya dengan sales promotion dan pro 
motion sering dipergunakan seakan-akan mempunyai arti 
yang sama, sedangkan sales promotion hanyalah merupakan se 
bagian dari promotion. Istilah promotion di bidang pemasar 
an mengandung maksud memberikan kesan yang meyakinkan ca - 
Ion pembeli supaya ia tertarik pada barang/jasa yang ditâ - 
warkan dan melakukan pembelian.
Promotion mencakup personal selling, advertising dan sales 
promotion, promotion berarti mengembangkan/fltemajukan yakni 
penjualarw
American Marketing Association memberikan definisi dari - 
promotion sebagai berikut:

"The personal or impersonal process of assisting - 
and/or persuading a prospective customer to buy a commodi
ty Or a service or to act favorably upon an idea that Jaas- 
commercial significance to the seller",'*'

William j.Stanton, Fundamentals of Marketing.Fourth 
edition, McGraw-Hill, Inc., 1975? halaman ^67.
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Sales promotion di sini digunakan sesuai dengan yang dike 
mukakan oleh American Marketing Association, yang dikutip 
oleh Stanton yakni:

Those marketing activities, other than personal sell
ing, advertising and publicity, that stimulate consu
mer purchasing and dealer effectiveness, such as dis- 
p'lâ p?shows and expositions, demonstrations and vari
ous nonrecurrent efforts not in the ordinary routi * 
ne. 2

Dengan sistim approach yang dianut oleh banyak perusahaan 
di negara-negara yang maju dibidang pemasaran, maka pro
motion adalah suatu keharusan untuk melengkapi strategi - 
pemasaran.
Dilihat dari sudut teori Ekonomi tujuan utama dari promo
tion adalah untuk menggeser tempat dan bentuk dari kurva- 
permiritaan akan suatu barang.
Untuk xini dapat dilihat dari gambar 1 yang terdapat pada- 
halaman 16..

Dengan mengadakan promotion perusahaan niengharap - 
kan untuk meningkatkan volume penjualan pada xingkat har~ 
ga tertentu.
Perusahaan mengharapkan pula, bahwa promotion dapat mempe 
ngaruhi kemuluran permintaan dari b'arang yang dijual yai- 
tu agar supaya permintaan inelastis pada kenaikan harga - 
dan permintaan akan elastis pada penurunan harga. promoti 
on merupakan cara-cara berkomunikasi dengan para konsutnen 

p
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PERGESERAN KURVA PERMINTAAN LEBIH KEKAKM 
DARI PADA TEMPATNYA YANG SEMU1A 

KARENA ADANYA PROMOTION

dengan mem'berikan informasi dengan tujuan untuk meyakin 
kan/memikat dan mempengaruhi para konsumen* 
Ketiga-tiganya adalah. berhubungan dal am hal pengertian, 
bahwa memberikan informasi adalah meyakinkan, dan seba- 
liknya, jika seorang diyakinkan maka dia telah diberi - 
kan informasi.
Henurut P. Kotler pengertian promotional mix mencakup - 
personal selling, advertising, sales promotion dan pu - 
blicity.
Dalam menentukan promotional mix ada empat faktor yang- t 
mempengaruki yaitu :
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1) Dana-dana yang tersedia.

Jumlah dana yang ada/tersedia untuk promotion meru 
pakan faktor yang sangat merientukan. Perusahaan dengan da 
na yang cukup/keuangan yang longgar dapat lebih memanfaat 
kan advertising dengan cara yang lebih effective diban - 
dingkan dengan perusahaan yang mempunyai keuangan terba - 
tas. Sebaliknya perusahaan kecil atau yang keuangannya le 
mah lebih menyukai untuk mengadakan promotion melalui per 
sonal selling, dealer display atau mengadakan kerja sama- 
dalam bidang advertising antara manufacturer dan channel- 
of distribution,

2) Sifat daripada pasar.

Seperti dalam p&rsoalan■ lainnya dalam bidang mar - 
keting keputusan management mengenai promotional mix juga 
dipengaruhi oleh sifat daripada pasar. Sifat dari pasar- 
tersebut meliputi :

a) Luas geografis dari pasar,
Perusahaan yang hanya menjual dalam pasar-pasar lo
kal biasanya menggunakan unsur-unsur promotion

i
yang sangat berbeda dengan perusahaan yang mempu - 
nyai scope pasar nasional.
Personal selling mungkin mencukupi dalam suatu pa
sar lokal yang kecil, tetapi bila pasar semakin - 
meluas secara geografis, maka tekanan yang lebih - 
besar biasanya ditujukan pada advertising.
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b) Konsentrasi dari pasar#
Tingkat konsentrasi dari pasar mempengaruhi promoti 
on dari suatu perusahaan dengan tiga caras

1. Jika jumlah calon pembeli/langganan seluruhnya ice 
cil dan terpusat pada dae£ah-daerah tertentu, ma 
ka lebih tepat untuk menekankan pada personal - 
selling daripada advertising.

2. Jumlah daripada type-type langganan potensiil - 
yang berbeda^beda juga mempengaruhi promotional- 
mix yang digunakan.
Suatu pasar yang terkonsentrasi pada satu type - 
langganan atau industri akan mengadakan promoti
onal mix yang berbeda dengan perusahaan yang men 
jual kepada bermacam-macam langganan yang berbe
da, Perusahaan yang hanya menjual pada satu type 
langganan atau industri mungkin dapat melakukan- 
personal selling dengan effective dan sedikit ad 
vertising dalam promotion. Sebaliknya perusahaan 
yang menjual kepada bermacam-macam konsumen atau 
pun industriawan akan mengadakan promotion de - 
ngan sebagian besar berupa advertising. Personal 
selling akan terlalu mahal untuk mencapai custo
mers/users.

3. Bila perusahaan menjual dengan scope pasar nasio 
nal, tetapi pasarannya terkonsentrasi pada bebe
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rapa tempat, maka penekanan pada personal sell - 
ing dapat dibenarkan, sedangkan bila langganan - 
terseb-ar luas, maka penekanan pada personal sell 
ing kurang tepat.

c) Type dari langganan-langganan*
Strategi dalam bidang promotion dipengaruhi oleh sa 
saran perusahaan dalam kampanye penjualannya. Misal 
nya strategi yang ditujukan pada industrial user - 
bdrbeda dengan yang ditujukan pada konsumen atau - 
middlemen. Suatu kampanye perusahaan yang ditujukan 
kepada retailers akan lebih banyak menggunakan per
sonal selling daripada jika sasaran kampanye perusa 
haan ditujukan pada konsumen-konsumen akhir.

3) Sifat dari produk.

Consumers goods dan industrial goods seringkali mem 
butuhkan strategi yang berlainan, Demikian pula dalam conr 
sumers goods sendiri, promotional mix dipengaruhi oleh 
penggolongan lebih Ian jut dari consumers goods, yaitu apa- 
kah produk termasuk dalam convenience, shopping, atau spe
cialty goods*
Perusahaan yang memasarkan convenience goods pada umumnya- 
menitik beratkan pada advertising ditambah dengan dealer - 
display, sedang personal selling memegang peranan yang ku
rang menon:jol.
Untuk industrial goods juga perlu dipertimbangkan termasuk
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dalam golongan yang manakah produce yang dipasarkan itu.
He sin-mesin misalnya, biasanya ditekankan pada personal - 
selling,' karena pasar yang sangat terbatas dibandingkan de 
n^an industrial goods lainnya. Alasan lain adalah nilai - 
per unit/order tunumnya besar, mesin-mesin membutuhkan pen- 
jelasan dan perincian tertentu, dan service yang diperlu - 
kan sebelum dan sesudah penjualan.

Tahap dalam siklus kehidupan produk.

Fenurut \7.J. Stanton siklus kehidupan produk dapat- 
dibagi dalam enam tahap, yaitu : introduction, growth, ma
turity, saturation, decline dan-abandonment.^

Pada tahap introduction penjual harus merangsang - 
primary demand sebelum ia berusaha untuk menarik perhatian 
konsumen terhadap permintaan suatu merk tertentu. Pada ta
hap tersebut langganan tidak mengetahui apakah ia mengi - 
nginkan produk itu. Oleh karena itu promotional strategi - 
yang dilakukan adalah memberi keterangan dan mendidik lang 
ganan potensiil. Trereka harus diberitahu tentang adanya - 
produk itu, bagaimana digunakan, apa manfaatnya yang dibe- 
rikan dalam memuaskan kebutuhan. Bila suatu perusahaan mem 
promosikan suatu produk baru atau merintis suatu pasar ba- 
ru biasanya promotion ditekankan pada personal selling, di 
antaranya house to house selling. Selain itu juga mungkin-
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trade shows dan fairs mempunyai peranan yang penting da - 
lam tahap ini, khususnya untuk industrial goods yang diju 
al langsung dari produsen ke langganan.
Pada tahap berikutnya dalam siklus kehidupan produk, pro
motional mix akan lebih meningkatkan peranan dari adver ~ 
tising. langganan sudah menyadari manfaat-manfaat dalam - 
pemuasan kebutuhan yang diberikan oleh produk yang her - 
sangkutan. Dengan demikian tugas untuk member! keterangan 
dan pendidikan dapat tetap dilakukan melalui advertising. 
Bila produk telah melalui tahap-tahap pertengahan dan me- 
narik persaingan yaxig berat, advertising lebih diarahkan- 
sebagai alat untuk memikat dan /membujuk daripada hanya se 
hagai pemberi keterangan.

Persaingan yang tajam mengakibatkan penjual-penju- 
al dituntut untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dâ - 
lam advertising dan dengan demikian mengakibatkan penurun 
an laba yang diperoleh. Ini terjadi pada tahap-tahap matu 
rity dan saturation.

Pada tahap akhir dalam siklus kehidupan produk, - 
permintaan atas produk mengalami penurunan dan kemudian - 
mungkin dikeluarkan dari pasar atau tidak diproduksi la ~ 
gi. Dengan demikian usaha-usaha promotion untuk produk - 
yang bersangkutan juga dihentikan*

2. Personal Selling

Personal selling adalah personal communication.
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Committee on Definitions dari AMA yang dikutip oleh Hii -
lip Kotler mendefinisikan Personal selling ; "Oral ptresen
tation in a conversation- with one or more prospective

kpurchasers for the purpose of making sales'1.
Personal selling dapat merupakan posisi/pekerjaan- 

yang paling sederhana sampai pada pekerjaan yaiig paling - 
kompleks di mana memerlukan penge tahuan dan kecakapan-ke- 
cakapan khusus di dalam pekerjaannya yaitu s

1. Posisi di mana pekerjaan terutama hanyalah menge - 
darkan barang saja, misalnya driver salesmen yang 
mengedarkan soft drinks, susu dan seb'againya. Kewa 
jiban penjualan di sini adalah kewajiban yang ke - 
dua, service yang baik dan personality yang menye- 
nangkan dapat menyebabkan penjualan bertambah, te- 
tapi jarang sekali menyebabkan penjualan tersebut.

2. 'Posisi di mana pekerjaan salespersons tersebut ter 
utama hanyalah merupakan inside order taker, yaitu 
misalnya retail clerks yang berdiri dibelakang me- 
ja displaysnya. Para pembeli dataxig kepadanya dan - 
sudah mempunyai angan-angan untuk apa yang ingin di 
belinya, sales clerks tersebut hanya melayaninya* -

^Philip Kotler, Marketing Management Analyses, 
Planning and Control, third edition, prentice-lall Inter
national, Inc., Xondon, 1978, halaman 337*
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la dapat juga menyarankan untuk membeli sesuatu ba 
rang, tetapi biasanya ia tidak dapat berbuat lebih- 
daripada itu.

3* Posisi di mana pekerjaan daripada salespersons terse 
but terutama hanyalah merupakan outside order 
taker®
Mereka mengunjungi para langganannya ditempat kerja 
nya, misalnya salespersons dari suatu perusahaan - 
yang mengunjungi retailers, yang menjual barang-ba- 
rang dari perusahaan tersebut dan memeriksa apakah- 
persediaan barang-barang masih cukup ataii tidak* 
Meskipun service yang baik dan personality yang me- 
nyenangkan dapat membantunya, ia tidak seberapa ba- 
nyak melakukan creative selling.

km Posisi di mana salespersons tersebut tidak diperbo- 
lehkan untuk meminta order. Pekerjaannya hanyalah - 
membentuk goodwill bagi perusahaan di man a ia beker 
ja, melaksanakan aktivitas-aktivitas promotion atau 
menyediakan service bagi para langganan. Mereka ini 
adalah missionary salespersons seperti detailmen da 
ri perusahaan farmasi.

5. Posisi di mana pekerjaan terutama ditekankan pada - 
technical product knowledge dari salespersons terse 
but, seperti pekerjaan daripada sales engineers*

1

6. Posisi di mana pekerj aannya memerlukan creative
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ZA

selling daripada prodjak-produk yang tangible seper 
ti vacuum cleaners, airplanes, encyclopedias, per- 
kakas pemboran minyak dan sebagainya.
Hi- sini pekerjaan. daripada salespersons adalah le
bih sukar, sebab customer boleh jadi masih belum - 
sadar akan. kebutuhannya akan barang tersebut atau- 
ia tidak mengetahui bagaimana barang baru tersebut 
dapat memuaskan kebutuhannya dengan lebih baik da*- 
ripada barang yang sekarang sedang digunakannya. 
Bila barang-barang tersebut terdiri dari barang-ba 
rang tehnik, maka pekerjaan dalam kategori ini me 
liputi pekerjaan daripada sales-engineers.

7, Posisi di mana pekerjaannya memerlukan creative - 
selling daripada produk-produk yang intangible se
per ti assuransi, advertising services, consulting- 
services dan sebagainya.
I'Tenurut Philip Kb tier, personal selling dapat ter
diri dari berbagai bentuk seperti : field selling,

5retail selling dan executive selling*
 ̂Karena personal selling adalah personal communica
tion, maka bila dibandingkan dengan advertising, - 
sales promotion dan alat-alat promotion lainnya, - 
personal selling mempimyai kebaikan-kebaikan ya - 
itu:
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a. Lebih. flexible dalam pelaksanaannya.
Sales people dapat menyesuaikan cara-cara pena- 
war army a untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan de
ngan motif dan behaviour dari individual custo
mers*

b. Sales people dapat melihat reaksi customer pada 
suatu sales approach dan dapat dengan- segera - 
mengadakan penyesuaian pada saat itu juga*

c. Memperkecil pemborosan.
Pada advertising, biaya untuk menyajikan berita 
tersebut banyak yang dikeluarkan kepada orang - 
orang yang sesungguhnya bukan merupakan custo - 
mer yang dituju.* Pada personal selling, perusa
haan dapat menu33-#kan usaha-usahanya pada sasar- 
an pasarnya secara effective daripada alat-alat 
promotion lainnya.

d. Dalam kebanyakan hal, maka personal selling da
pat dipakai untuk melaksanakan penjualan. Adver 
tisements dapat mjsnarik dan menyebabkan dorong- 
an untuk membeli, tetapi biasanya tidak menye - 
babkan buying action dan transfer of title. 
Seorang pembeli setelah membaca suatu adverten- 
si mengenai suatu barang, ter tar ik untuk membe
li barang tersebut di toko. Setelah samgai di - 
toko tersebut ia menjadi ragu-ragu untuk membe-
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linya, karena adanya bermacam-macam ‘barang dari-
berbagai merk dan kwalitet, sehingga terdapat ke 
mungkinan pembelian tersebu^ tidak jadi terlaksa 
na.
Jadi dalam hal ini, personal selling dapats

- Fembantu calon pembeli melakukan pilihannya.
- Memberikan petunjuk-petunjuk serta meyakinkan- 

calon pembeli yang ragu-ragu dalam mengambil - 
keputusan untuk membeli.

e. Dapat membantu management dalam.. aktivitas-akti
vitas lain yang bukan merupakan selling jobs se- 
cara keseluruhan seperti : memberikan informasi- 
mengenai kemarpuan customer untuk membayar kemba 
li kredit-kredit yang akan diberikan, sikap cus
tomer terhadap prodtuk-produk perusahaan, repair- 
services, dan bertindak sebagai fieldmen untuk - 
proyek-proyek marketing research.

— Di samping kebaikan-kebaikan tersebut di atas ma 
ka penggunaan personal selling mempunyai kelemah 
an-kelemahan juga yaitu:

1. Biaya yang tinggi.
Meskipun penggunaan daripada salesmen dapat di 
tujukan langsung pada target customernya seca 
ra lebih effective, biaya untuk memelihara - 
suatu sales force adalah tinggi. Oleh karena-
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itu, pada tingkat retailer banyak perusahaan
yang meninggalkan aktivitas personal selling 
menuju pada self service karena salah satu - 
sebab ini,

2. Pembatasan yang Iain adalah sukarnya menda - 
patkan orang-orang yang jujur dan cakap un - 
tuk melaksanakan pekerjaan ini.

?renurut William J. Stanton personal selling merupa 
kan unsur yang penting di dalam promotion:

a. V/hen the company is small or has insuffient funds- 
with which to carry on an adequate advertising pro 
gram,

b. V/hen the market is concentrated.
c. ''Then the personality of the salesman is needed to- 

establish rapport of create confidence, 
personal selling will also be emphasized when the- 
product;

d. Has ahigher unit value.
e. Requires demonstration.
f. Fust be fitted to the individual customer^ need,- 

as in the case of securities or insurance*
g. Is purchased infrequently, or
h. Involves a trade-in. 6

Beberapa prinsip yang dapat menunjang keberhasilan 
dalam hubungan an tar a buyer dan seller adalah:

a. The more closely matched the physical, social and- 
personality characteristics of customer and salesper
son are, the more likely a sale is to result,
b. The more believable and trustvrorthy the customer - 

perceives a salesperson to be, the more likely a - 
sale is to result.

^f&lliam j. Stanton, op cjt, halaman 4-76.
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c. The more persuasible a customer is, the more likely 
it is that a sale will result*

d. The more a salesperson can make prospective buyers- 
wiew themselves favorably, the more likely it is «- 
that a sale will result.

e. The second salesperson to call on a prospect will - 
generally have an advantage over the first one* 7

Sebelum sales people mengadakan kunjungannya mereka 
harus mengetahui sebanyak mungkin mengenai motivation dan- 
behaviour dari market segment yang akan ditujunya. Mereka 
harus diberitahukan mengenai keadaan persaingan, business- 
conditions dalam teritorialnya dan sebagainya* Mereka ha - ■ 
rus mengetahui keadaan orang-orang atau perusahaan, yang *- 
diharapkan menjadi pemakai produknya..
Produk-produk atau merk-merk apa yang sedang dipakai oleh- 
prospek tersebut pada saat ini dan bagaimana reaksi-reaksi 
fi£*spek tersebut terhadap barang-barang itu.
Mereka harus mengetahui tentang personal habits, kesukaan- 
maupun ketidak sukaannya dari prospek tersebut.
Secara umum, salespersons harus mencari semua keterangan - 
yang bisa didapatnya mengenai prospek tersebut, sehingga - 
mereka dapat memberikan cara-cara penawaran yang sesuai un 
tuk masing-masing individual buyer.

Cara penawaran tersebut harus dimulai dengan menco- 
ba untuk menarik attention dan interest dari prospek kemu- 
dian menciptakan desire pada produk yang ditawarkan dilan- 
jutkan dengan action, yaitu closing the sale dari produk -
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tersebut,
Selama proses penawaran terdapat kemungkinan adanya kebe - 
ratan-keberatan/ketidak puasan terhadap produk tersebut - 
yang secara diafli-diam ataupun secaxa tegas diutaxakan oleh 
prospek, Dalam hal ketidak puasan yang tidak diutarakan, - 
maka salespersons harus berusaha supaya prospek tersebut - 
mengutarakannya, sehingga dengan demikian ia dapat mengeta 
hui apa yang menjadi keberatannya dan dapat menekankan pa
da kebaikan-kebaikan maupun manfaat-manfaat tambahan pro - 
duk tersebut bagi si prospek.

Suatu usaha penjualan yang eft'ektif tidak hanya ber 
akhir sampai pada penerimaan order itu saja, Usaha penjual 
an yang berhasil tergantung pada repeat business, Juga se- 
orang customer yang toerasa puas akan produk kita merupakan 
pembuka jalan bagi customers yang lain,
Karenanya sebagai tahap yang terakhir dari proses penjual- 
an adalah beberapa postsale services, yang dapat membentuk 
customer's goodwill dan merupakan dasar bagi hubungan yang 
lama antara customers dengan perusahaan* Misalnya dalam - 
penjualan Industrial product seperti mesin-mesin yang be - 
sar (generators, boilers) maka salespersons tersebut dapat 
mengadakan training pada'operator-operatomya, ikut menja- 
ga mesin tersebut selama trial run untuk melihat apakah me 
sin tersebut bekerja dengan baik.
Secara umum, semua aktivitas postsale services ditujukan - 
untuk mengurangi customer^ postdecision anxiety yaitu yang
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disebut cognitive dissonance*
Cognitive dissonance biasanya timbul karena pengaruh dari- 
luar setelah customer mengambil keputusan untuk membeli - 
produk tersebut. Misalnya ada orang yang mengatakan, bahwa 
produk yang di'beli tersebux ,masih ada kekurangan-kekuranga 
annya dan ada produk yang iebin balk: daripaaa produK yang" 
telah dibeli.
Hal ini akan menyebabkan icecemasan (anxiety/dissonance) da 
ri customer tersebut, yang menyebabkan pada'kesempatan" 
yang lain tidak membeli produk kita lagi.
Dalam nal postdeciaion anxiety, sebenarnya yang aicari 
oleh customers adalah support dan jaminan dari perusahaan- 
vsalesperson), bahwa ia telah. menjatuhkan pilinannya de - 
ngan benar, sehingga segala kritik-kritik terhadap keputus 
an pembeliannya dapat ditolaknya dengan beralasan.

3* Advertising

William J, Stanton,mendefinisikan :
"Advertising consists of all the activities involv

ed in presenting to a group a nonpersonal, oral or visual, 
openly sponsored message regarding a product, service, or- 
idea" . 8

Menurut definisi tersebut di atas advertising bukan 
lah suatu personal face-to-face situation di mana two-way-

o
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communication, terjadi, melainkan merupakan suatu medium - 
to-face relationship#

Advertising media dapat berupa s

Magazine and newspaper space; radio and television, - 
outdoor displays (such as posters, signs, skywriting) 
direct mail; novelties (matchboxes, blotters, calen - 
dars); cards (car, bus), catalogs; directories and - 
references; programs and menus; and circulars* 9

Advertising dapat dipakai untuk bermacam-macam tujuan se- 
perti long term build up of the company name (institutio
nal advertising), long term build up of a particular 
brand (brand advertising), informasi mengenai penjualan - 
produk-produk/jasa-jasa tertentu ataupun suatu pemberita- 
huan adanya special sale dan sebagainya.
Meskipun advertising dapat menyebabkan terlaksananya pen
jualan, tetapi jarang sekali advertising itu sendiri yang 
menciptakan penjualan tersebut. *
Apakah seseorang customer membeli juga tergantung pada - 
produk itu sendiri (kwalitetnya), harganya, packaging, 
personal selling, services, syarat-syarat pembayarannya - 
dan aspek-aspek lain dari marketing.
Advertising adalah penting bagi suatu perusahaan bila pa~ 
sar dari produk perusahaan tersebar luas; seperti dalam - 
hal national consumer markets, advertising harus mendapat 
kan perhatian yang utama.
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Advertising juga berguna bilamana penjual ingin memberi ~ 
kan informasi kepada masyarakat dengan cepat, misalnya - 
pemberitahuan tentang pembukaan suatu bad an usaha baru, - 
pemberitahuan adanya special sale dan sebagainya.
Menurut Stanton tidak semua produk cocok untuk diadverten 
sikan.
Beberapa kriteria yang dapat menentukan "the advertisabi- 
lity", suatu produk adalah:

1. Bilamana primary demand trend dari produk tersebut 
adalah favorable.
Advertising dapat berhasil bilamana market demand- 
daripada produk berada dalam keadaan upswing. 
Advertising tidak dapat berhasil bila masyarakat - 
tidak dapat meneriraa produk yang bersangkutan. Ad
vertising juga tidak dapat menaikkan suatu primary 
demand trend yang sedang menurun.

2. Bilamana produk tersebut dapat didifferensiir dari 

produk-produk perusahaan yang lain.
Oleh karena itu maka produk;-produk hasil indu.stri- 
lebih mudah untuk diadvertensikan daripada produk- 
produk hasil bumi.
Retailers yang tidak dapat mendifferensiir product 
linesnya dari para pesaingnya dapat mend if ferensi-

^°William J.Stanton, op cit, halaman 4-76-4-77-
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ir servicenya.

3* Produk-produk tersebut harus mempunyai kwalitet -
kwalitet yang tersembunyi, sehingga penjual dapat- 
memberitahukan kepada pasar melalui advertising.

k. Adanya emotional buying motives yang kuat terhadap- 
produk tersebut,

5. Perusahaan harus cukup mempunyai dana-dana untuk - 
menyokong suatu advertising program.

Apakah tujuan daripada advertising, maksud yang ter 
utama daripada advertising untuk suatu badan usaha adalah- 
untuk membantu di dalam usaha-usaha penjualannya.

Selanjutnya Stanton mengatakan, bahwa tujuan yang - 
terutama. daripada advertising adalah : ^

1, Support personal selling program.
Di sini advertising digun&kan sebagai pembuka jalan 
bagi salesmen dan memperkenalkan prospek dengan per 
usahaan si penjual.

2. Reach people inaccessible to salesmen.
Seorang salesman mungkin tidak dapat mende^ati para 
top business executives dan orang-orang penting 
yang lain, atau ia mungkin tidak mengetahui secara- 
pasti siapaKah yang membuat keputusan pembelian da- 
lam suatu perusahaan.
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Dalam hal-hal yang demikian terdapat kemungkinanj- 
bahwa orang-orang pen ting tersebut membaca dalam ~ 
surat kabar atau media yang lain.

3 * Improve dealer relations.
Dengan advertising perusahaan dapat menarik dealer 
dealer baru dengan memperlihatkan bagaimana mengun 
tungkannya menjual barang-barang perusahaan. 
Advertising dapat pula memberitahukan di mana pro- 
duk-produk perusahaan bisa dibeli dengan menyebut- 
kan nama-nama dan alamat daripada retailers*

b. Enter a new geographic market or attract a new 
group of customers.

5. Introduce a new product.
6* Increase sales of the product.
7. Expand the industry's sales,
8. Counteract prejudice or substitution.
9* Build goodwill for the company- and improve the re-/

putation by rendering a public service through ad
vertising or by telling of the organization behind 
the product.

Suatu bagian yang penting dari proses advertising- 
adalah bagaimana memilih suatu media yang paling tepat gu 
na membawa berita tersebut ke pasar yang dituju.
Di dalam pemilihan media mana yang akan digunakan; yaitu- 
apakah menggunakan televisi, radio, surat kabar, majalah,
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■billboards atau media lain, sekurang-kurangnya harus di -
perhatikan tiga faktor yaitu:

1. Target audience^ media habits.
Fisalnya suatu perusahaan yang memprodusir mainan- 
anak-anak yang harganya rendah di mana anak-anak - 
itu sendiri yang menentukan pembelian, dapat meng- 
gunakan media yang paling effektif dalam mencapai- 
anak-anak yaitu teleijisi,

2. Faktor yang kedua yang harus diperhatikan adalah - 
mengenai sifat daripada produk itu sendiri,
Seperti kita ketahui, bahwa bermacam-macam media - 
mempunyai potensi yang berbeda dalam hal demonstra 
tion visualization, explanation, warna-warna mau - 
pun kepercayaannya.
Berhubung karena sifat-sifat produk itu sendiri, - 
misalnya seperti Polaroid camera di mana memerlu - 
kan suatu demonstrasi yang hidup, maka media seper 
ti televisi atau trailers adalah paling tepat. 
Sedangkan produk-produk seperti pakaian di mana pe 
nonjolan wama-warna adalah penting dapat diguna - 
kan media yang dapat menonjolkan warna-warna terse 
but yaitu majalah ataupun trailers dan sebagainya.

3 . Faktor yang ketiga yang harus diperhatikan adalah- 
faktor biaya, yaitu keirtampuan akan dana-dana peru
sahaan untuk Keperluan advertising tersebut, kare-
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na biaya dari bermacam-macam media tersebut adalah 
tidak sama.
Advertisement itu sendiri sebenarnya merupakan sua 
tu sales talk, oleh karena itu suatu advertisement 
yang baik, seperti halnya dalam personal selling,- 
harus dapat menarik perhatian dan interest, mencip 
takan desire untuk produk/jasa-jasa yang ditawar - 
kan danse lanjutnya harus dapat mendorong prospek « 
kepada suatu acgion yang secara cepat atau lambat- 
menyebabkan terjadinya penjualah produk/jasa terse 
"but,
<*

4-. Sales Promotion

Dalam usaha meningkatkan volume penjualan atau mem 
perkenalkan produk baru agar dapat diterima oleh konsu - 
men, maka selain dengan advertising dapat juga dijalankan 
dengan melaksanakan sales promotion*
Sales promotion adalah suatu car a untuk mempengaruhi kon- 
sumen secara lebih langsung agar suka membeli suatu pro - 
duk dengan merfe ter ten tu.
Kalau advertising dijalanican dalam usaha mempengaruhi icon
sumen secara xidak langsung, maka dalam melaksanakan sa - 
les promotion diusahakan menghubungi pembeli/calon pembe- 
li secara langsung. Oleh karena itu dalam melaksanakan sa 
les promotion tidak melalui media xerxenxu, xetapi biasa~ 
nya dilakukan ditempat penjualan.
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Sales promotion dapat dilaku&an dengan jalan memperagakan 
cara-cara pemakaian di muka umum, mengatur etalage toko - 
lebih baik dan lebih menarik, memberikan rak-rak khusus - 
kepada pengecer untuk menempatkan barang-barangnya agar - 
dapat kelihatan lebih menyolok dan menarik.
Banyak orang berpendapat bahwa kegiatan advertising dan - 
kegiatan sales promotion adalah sama* Dengan demikian mere 
£a menganggap Kata-kata advertising dan kata-kata sales - 
promoxion adalah identik yang dapat saling mengganxiican. 
SebaliKnya ada puia yang berpendapat, bahwa advertising - 
adalah merupakan bagian dari sales promotion, sehingga de 
ngan demikian kegiatan dari sales promotionmeliputi kegi
atan advertising dan Kegiatan-kegiatan lain di luar adver 
tising misalnya melakukan pameran, demonstrasi dan seba ~ 
gainya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Dr. Saroso Wi- 
rodihardjo di mana sales promotion diartikan sebagai ber- 
ikut ;

Segala usaha-usaha yang menuju kepada perluasan penju
alan barang dengan cara-cara yang membaiva barang ter
sebut kepada perhatian khalayak ramai; sehingga dapat 
menimbulkan keinginan dan keperluan dikalangan konsu- 
men untuk membelinya. 12

Dari definisi yang diberikan oleh Dr. Saroso ini, penulis

1 pDr. Saroso ’̂ irodihardjo, Pokok-pokok Ilmu Tata - 
Niap-a CHarketing) ̂ P. T. Pembangunan, Jakarta, tahun 1964, 
Jilid 17 halaman 179 dan. seterusnya.

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



is

dapat menarik kesimpulan, bahwa advertising, publicity, - 
personal selling termasuk sebagai unsur-unsur sales promo 
tion, jadi mencakup semuanya.
Juga tidak berarti, bahwa dengan pengertian sales promo ti 
on hanya bersifat memperbesar bidang penjualannya, akan - 
tetapi juga dapat bersifat untuk mempertahankan market - 
share-nya.

Seti^p perusahaan, baik itu perusahaan industri, « 
perdagangan ataupun perusahaan pemberi jasa akan selalu - 
berusaha memperbesar volume penjualannya* Bagi masing-ma- 
sing ,perusahaan us aha-us alia untuk memperbesar volume pen- 
jualan akan mempunyai berbagai bentuk.
XJntuk maksud mana bentuk yang dipergunakan adalah perso - 
nal selling, advertising, sales promotion dan lain-lain* 
Jjfdapun tujuan dari sales promotion pada umumnya adalah se 
bagai berikut :

1. Berusaha untuk memperbesar volume penjualan atau - 
memperluas pemasarannya* Hal ini berarti bahwa ba
gi suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk me- 
ngadakan sales promotion secara teratur dalam ber« 
bagai bentuk dan cara mengenai sesuatu produk atau 
sesuatu jasa. Dengan demikian para konsumen akan - 
lebih tertarik dan timbui preferensi terhadap pro
duk atau jasa itu dan lebih banyak membelinya.

2. Berusaha untuk tetap mempertahankan market share-
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Dengan adanya sales promotion secara teratur, maka 
para konsumen akan selalu teringat terhadap produk 
/jasa itu.

3* Berusaha untuk membatasi kemungkinan timbulnya pro 
duk/jasa baru dalam pasar. Dengan adanya sales pro 
motion yang secara teratur maka kedudukan di pasar 
menjadi kuat sehingga membatasi new-comers untuk - 
masuk di pasaran tersebut*
Dalam sektor dengan rendemen tinggi dalam keadaan- 
free competition akan selalu diincar oleh pengusa- 
ha-pengusaha baru atau new-comers yang ingin mela- 
kukan investasi dari modalnya.
Di samping sales promotion, harga juga memegang pe 
ran an yang pen ting dalam pemasaran dari produk/jâ - 
sa, tetapi dalasi pembahasan skripsi ini peranart. - 
harga tidak akan kami perhatikan.

Berusaha untuk memperoleh keuntungan secara konti- 
nyu dalaja jangka waktu panjang. Apakah dengan ada
nya sales promotion ini bisa dipastikan akan diper 
oleh keuntungan secara kontinyu dalam jangka waktu 
panjang. Oleh karena itu, tujuan daripada sales - 
promotion ialah, agar maksud un.tuk memperoleh keun 
tungan secara kontinyu dalam jangka waktu panjang- 
tercapai. Basil yang dapat dicapai dengan sales - 
promotion dalam jangka waktu pendek tidak dapat di
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ketahui dengan pasti, apakah hasil ini bersifat te
rus menerus atau hanya berlaku untuk waktu yang ti 
dak lama, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari 
sales promotion dalam jangka waktu panjang dan kon 
tinyu akan mempunyai arti yang lebih besar daripa- 
da keuntungan besar yang diperoleh dalam jangka - 
waktu pendek.
Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dalam - 
jangka waktu panjang dan kon tinyu akan merupakan - 
suatu jaminan bagi perusahaan tersebut untuk dapat 
terus bertahan/berkembang dengan baik,

Suatu sales promotion dapat ditinjau dari berbagai 
sudut, seperti dari sudut kepentingan perusahaan, effisi- 
ensi, sudut beayanya dan lain-lain.
Kebanyakan perusahaan meninjaunya dari sudut kepentingan- 
perusahaan yang ditekankan pada beaya, jDengan demikian - 
timbui perkembangan apakah sales promotion dilakukan seca 
ra teratur atau secara insidentil. Kesemuanya ini diada - 
kan dengan mengingat akan kepentingan perusahaan dan bea
ya yang dikeluarkan untuk maksud tersebut,

Pembagian sales promotion dari sudut beaya meli -*
puti :

1. Tindakan-tindakan sales promotion yang sifatnya te 
tap.
Tindakan-tindakan untuk mengadakan sales promotion 
yang sifatnya tetap/routine ini dilakukan secara -
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terus menerus sepanjang tahun/dan beaya yang dikelu 
arkan untuk maksud ini sudah dapat diperhitungkan « 
terlebih dahulu, Pada urnumya beaya yang dikeluar - 
kan tidak boleh melebihi beaya yang sudah ditetap - 
kan itu.

2* i'indakan-tindakan sales promotion yang sifatnya in- 
sidentil.
xindakan-tindakan ini hanya dilakukan apabila dirâ - 
sakan perlu sekali, misalnya ;pada saat-saat volume 
penjualannya menurun dan besaxn^a Deaya untuk man; - 
sud ini lazintnya tidak dapat diperhitungkan terle - 
bih dahulu*
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GAKBARM UMuM DARI PABRIK UBIN l'OTAR A, SURABAYA

1. Se.iarah Perusahaan

Pada tanggal 26 Juni 1975 oleh Bapak Ir. Darmawan 
Sugeng didirikan sebuah perusahaan swasta nasional yang- 
berstatus u'saha Dagang. Perusahaan tersebut berkedudukan 
di jalan Manyar Sambongan nomor 55? Surabaya, perusahaan 
memprodusir jenis-jenis bahan bangunan^seperti xegel, 
eternit, sanitair dan bis beton. rada permulaan, proses - 
pembuatannya dengan mempergunakan alat-alat yang digerak 
kan oleh tenaga manusia.
Alat yang digun akan untuk pres tegel hanya ada sebuah. 
Setelah setahun bekerja perusahaan dapat menambah modal- 
nya dengan membeli sebuah mesin yang dapat digerakkan de 
ngan tenaga hydraulik yang bersifat semi otomatis dengan 
tekanan sedang. Tahun-tabun berikutnya dibeli lagi mesin 
dengan tekanan yang lebih tinggi. Dengan dibukanya real- 
estate real-estate, permintaan akan bahan bangunan ber - 
tambah, maka terbukalah kesempatan bagi perusahaan untuk 
memperbesar kapasitasnya, dengan membeli mesin-mesin ba
ru yang digerakkan dengan tenaga listrik dengan tekanan- 
sebesar 200 atmosfir. Dengan demikian kapasitas dankece- r: 
patan produksi bisa ditingkatkan. Di samping itu kwalitet
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nyapun dapat ditingkatkan* Mulai tahun 1976, dengan meli-
hat prospek pemasaran, maka perusahaan mulai mengadakan - 
spesialisasi dengan memprodusir satu macam produk saja —  
yaitu tegel.

Adapun alasan-alasan untuk memilih jalan ini ada - 
lah, karena tegel Menara sudah mulaidikenal oleh masyara- 
kat dan mempunyai rendement terbaik. Dengan spesialisasi- 
diharapkan pula mutu dari tegel yang diprodusir dapat di- 
tingkatkan. Mulai saat ini perusahaan dikenal oleh Peine - 
rintah lewat tender-tender di mana perusahaan tegel Mena- 
ra ikut ajtfbil bagian. Trengingat pembangunan masih‘'terus - 
berkembang, maka pada akhir tahun yang lalu dibeli lagi - 
mesin-mesin dengan sistim otomatik, yang memprodusir de - 
ngan sistim getaran.

Pada saat kami mengadakan survey, mesin ini masih- 
sedang dipasang, tetapi beluxa berproduksi. Kalau mesin - 
ini sudah mulai dioperasikan, maka kapasitas dapat diting 
katkan dengan produksi 300 biji per jam. Sejak saat ini - 
target market perusahaan ditujukan pada konsumen, yang - 
termasuk golongan menengah ke atas.

2. Lokasi perusahaan

Berhasil atau tidaknya kehidupan suatu perusahaan- 
sebagian juga tergantung pada keputusan untuk memilih lo
kasi yang tepat.
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Suatu perusahaan biaa mengalami kebangkrutan hanya karena 
kesalahan dalam memilih lokasi. Walaupun suatu lokasi 
yang balk, belum tentu akan menjamin kesuksesan, narnun an 

atu lokasi yang baik mempunyai keuntungan-keuntungan ter- 
hadap para pesaingnya.
Hal ini diungkapkan oleh Moore G^Pranklin secara jelas se
kali seperti berikut :

"Probably no location is so perfect as to guaran -
tee success* But bad locations can be so bad as to bank - 

- 1rupt a company".
Oleh karena itu berbagai faktor harus dipertimbang 

kan sebelum memutuskan ten tang pemilihan lokasi. Dengan - 
pertimbangan tertentu suatu perusahaan sengaja memisahkan 
tempat beroperasinya paberik dengan kantor pemasarannya1* 
Pada pabrik ubin Menara tidak terdapat pemisahan terse - 
but.
Keduanya tergabung pada suatu tempat yang berlokasi di ja
lan Manyar Sarabongan nomor 55 Surabaya*
Selanjutnya Stuart Daggett di dalam bukunya mengemukakan,
bahwa faktor-faktor yang dirasa sangat prinsipiil dalam 7

pemilihan lokasi adalah :
"market, raw materials, fuel or power, labor and - 

otransportation

*lffoore G.Franklin, Manufacturing Management. Third 
edition 1961, Richard D.IrwSn, Inc'., Homewood Illinois, - 
halaman 158*.

2Stuart Daggett, Principles of Inland Transportati 
on, Fourth edition, Harpers & Brothers Publishers New 
York, halaman 428*
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Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan - 
pimpinan pabrik. ubin Menara dapat disimpulkan, bahwa f ak- 
tor-faktor tersebut telah dipertimbangkan dalam pemilihan 
lokasi pabrik ubin Menara:

1. Fengapa di Surabaya.
2. Mengapa di Jalan Manyar Sambongan.

ad. 1. Pabrik ubin Fenara didirikan di Surabaya, karena :

a, Tersedianya bahan mentah.
Bila ditinjau dari tersedianya bahan mentah, ma 
ka lokasi pabrik ubin Menara memang baik. Pemi- 
lihan lokasi ini dipertimbangkan dengan berba - 
gai faktor yang dapat melancarkan di dalam pe - 
nyediaan bahan mentah yang akan mempengaruhi da 
lam memproduksi hasil.
Dalam hal ini letak perusahaan memang tidak ter 
lalu jauh dari daerah penghasil bahan-bahan ba«- 
ku utama seperti semen dari G-resik, marmer dari 
Tulungagung, batu-batu teraso yang didatangkan- 
dari daerah Malang.
Untuk batu-batu teraso ini perusahaan telah 
mengadakan kontrak dengan para penggali-pengga- 
li batu di daerah pegunungan Malang, sehingga - 
dia dapat memblokir daerah tersebut dari pembe- 
li lain. Akan tetapi beberapa bahan misalnya ba 
han pewarna (verf) harus didatangkan dari luar-

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



negeri seperti Jerman, Italy dan Holland'.
Juga untuk bahan-bahan yang harua diimport loka 
si di Surabaya mengunt ungkan, karena kota Sura
baya merupakan pusat komunikasi dengan luar ne
geri.

b!* Tersedianya tenaga kerja*
Padatnya penduduk kota Surabaya, karena adanya- 
perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbani- 
sasi) disertai sempitnya lapangan kerja amat - 
menguntungkan bagi pabrik,
Tersedianya tenaga kerja yang cukup seperti 
naga unskilled, semi skilled maupun yang skill
ed juga merupakan keuntungan bagi pabrikf.

adf. 2J* Pabrik ubin Menara terletak di Jalan Manyar Sam - 
bongan karena :

seperti telah diketahui pembangunan di daerah Sura 
baya berkembang kearah. Selatan dan Timur, dengan - 
dibukanya areal-areal perumahan baru. Pabrik ubin- 
Menara mengambil lokasi di Jalan Manyar Sambongan- 
nomor 55* Surabaya menurut hemat penulis adalah 7 

sangat tepat, karena termasuk dalam wilayah Suraba 
ya Timur dan dekat dengan daerah pembangunan, s e 
hingga memudahkan pemasaran hasil produksinya.
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3. Struktur Organlsasl

Struktur organiaasi adalah penting bagi perusahaan 
dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembagian kerja 
dan peningkatan effisiensi kerja. Tanpa adanya struktur - 
organ!sasi dapat raenimbulkan kesimpang-siuran wewenang 7 

dan tanggung jawab pada tiap-tiap bagian, sehlngga kerja- 
sama antara bagian yang satu dengan yang lain kurang ba «- 
Ik,

Gambaran struktur organisasi pabrik ubin Menara - 
tampak pada bagan 1 halaman 48*

Pada struktur organisasi tersebut tidak terdapat ~ 
bagian promotion tersendiri, karena pada pabrik ubin Mena 
ra ditangani oleh bagian penjualant'
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*+• Proses Produksi

rJalaupun proses produksi tidak begi-cu relevant dsw 
lam melaksanakan promotion, namun berhubung pada hakekat- 
nya pemasaran dimulai sebelum produksi dilakukan, maka un 
tuk men&apatkan gambaran yang lebih komplit, di sini kami 
kemukakan sedikit xentang proses produksi.

Sebelum tiba pada pembicaraan proses pengerjaan te 
gel perlu diketahui bahwa jbegel terdiri dari bagian-bagi~ 
an :

a. ICepala yaitu lapisan teratas, terdiri dari campur- 
an semen putih, mill putih dan teraso.

b. Beberan yaitu lapisan kedua, terdiri dari campuran 
semen dan pasir besi ( r_-i~ .

c. Kaki yaitu lapisan ketiga, terdiri dari campuran - 
pasir dan semen.

Proses pengerjaan daripada tegel pada pabrik ubin- 
Kenara, berturut-turut dilakukan dalam :

1. Bagian Persiapan.
2. Bagian Pengepresan.
3. Bagian Pengebakan.

Bagian Slep.
5. Bagian Gosok Pinggir.
6. Bagian Penambalan.
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7. Bagian G-osok Halus.
8, Bagian Pengeringan/Pengerakan*
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MALISA XTSAHA-USAHA PROMOSI UNTUK MIKC-KATM PENJUALM 
PADA PABRIK UBIN MENARA SURABAYA

Dalam bab ini penulis skripsi akan menganalisa usa
ha- usaha promosi dazdpada pabrik ubin Menara dalam rangka- 
meningkatkan penjualannya. Usaha promosi ini meliputi per
sonal selling, advertising dan sales promotion,

Aktivitas-aktivitas tersebut sangat penting bagi - 
perusahaan untuk menunjang keberhasilan policy dibidang pe 
masaran demi tercapainya tujuan perusahaan.

Pada zaman sekarang, hampir semua perusahaan baik - 
perusahaan yang menghasilkan barang maupun yang menghasil- 
kan jasa menggunakan suatu promotional mix, terutama peru
sahaan industri dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa, di mana konsumen memegang peranan yang pen - 
ting (buyer!s market).
Dalam hal ini pabrik'ubin Menara perlu berusaha untuk mena 
rik perhatian para pembeli, agar pemakai ubin Menara tidak 
beralih pada hasil produksi perusahaan ubin yang lain atau 
pembeli yang belum mempergunakan ubin Menara mau memilih - 
hasil perusahaan tersebut.

Besar kecilnya usaha-usaha dalam bidang promosi ter 
gantung pada kemampuan dan kebutuhan perusahaan yang ber - 
sangkutan dan juga besarnya dana yang tersedia dalam peru-

5i
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sahaan yang bersangkutan.
Dalain kebijaksanaan pemasaramiya pabrik ubin T.?enara tidak 
hanya hendak mempertahankan penjualan yang sekarang, teta 
pi berusaha untuk memperluas pemasaran hasil produksi - 
nya, hingga penjualannya dapat ditingkatkan.

Di dalam usaha untuk meningkatkan dan memperluas - 
penjualannya, perusahaan memerlukan suatu alat yang dapat 
dipergunakan untuk memperkenalkan atau mengingatkan penju 
alan 'barang-'barang hasil produksinya.

Untuk keperluan ini perusahaan seyogyanya mening - 
katkan promoslnya dengan harapan agar dapat menarik konsu 
men untuk mengadakan pemhelian terhadap barang hasil pro
duksi perusahaan.

Usaha promosi ini ditujukan baik untuk memperluas- 
pasar hasil produksinya, maupun dengan maksud untuk mem - 
perkenalkan produknya kepada masyaxakat, yang belum menge 
nalnya,

Jenis barang

Tegei pada umumnya tergolong dalain consumer goods- 
yang mempunyai sifat durable seperti juga genteng, kayu - 
dan lain-lain.
Adanya sifat durable ini menentukan calon pembeli menekan 
kan pada kwalitet daripada tegel dan merupakan hah an per- 
timbangan sebelum mengadakan pembelian di samping harga - 
dan disain yang menarik.
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Ubin Menara mempunyai kwalitet yang cukup “baik dan tidak 
kalah dengan kwalitet dari pabrik ubin lainnya1.
Pemiliknya sejak kecil sudah mengenai usaha ini, karena- 
ayahnya seorang pengusaha pabrik tegel di Tegal (Jam Te 
ngah ) yang cukup terkenal. Minatnya yang besar dibidang 
ini dan pendidikannya sebagai seorang academisi dibidang 
tehnik memantapkan kwalitet ubin Menara.

Sedangkan harganya masih dibawah harga daripada - 
pabrik-pabrik tegel yang terkenal di Jawa Timur. Harga - 
tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah intf;

TABEL 1

PERBEBAAN HARGA TEGEL DARI BEBERAPA PERUSAHAAN 
SEJENIS UKURAN 30x30 cm (PER BIJI)

PADA TAHUN 1980

assesses

No1.
BBSBBSSSSSSSBS

Nama
Perusahaan

«5SSS&:8SSSSS8S9S:S23|

Warna Putih
S888S8&8&S88

K a m a  Muda
S83«SS:BCSCS8CV̂

W a m a  Tua
•

1. Ubin Indah Rtf* 460,- Rtf. 490,- Rp.550,-
2. Asli Rp*400,- Rp.450,7 Rp'.goo,-

3*. Panti Rpc.375,- Rp.400,- Rp*465»-
4'. Jenggolo Rp.335,- Rp.350#- Rp.425,-
5‘. Bahanan Rp.325,- Rp* 3451 - Rp*425f-

*

6. Nilam Rpf*475»- Rp.500,- Rp.575,-
?. Menara Rp.300,- Rp-.'330( - Rp1; 400,-

======= S8S8S8SSBSS8S:ssssssssssssssa saasassss:
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Untuk memperlihatkan produknya kepada calon kon - 
sumen, pabrik ubin Menara mengadakan semacam mini show - 
room dengan menyediakan rak-rak khusus untuk penempatan- 
tegelriya dari bermacaro-macam ukuran dan disain secara me 
narik*
Rak-rak khusus tersebut diberikan/dipasang pula pada se- 
tiap pengecer dari pabrik ubin Menara*

Cara pen^ualannva

Cara penjualan tegel baik pada pabrik ubin Menara 
maupun pada pabrik tegel lainnya pada umumnya didasarkan 
atas pesanan (job order). Untuk mendapatkan order dari - 
pemesan dibutuhkan adanya suatu kontak/hubungan dengan - 
calon pembeli baik secara langsung maupun secara tidak - 
langsung, sehingga dengan adanya hubungan tersebut tim - 
bullah minat bagi calon pembeli untuk membeli dan meme - 
sannya.

Macamnva langganan

I»angganan daripada pabrik ubin Menara terdiri da
ri :

a. Pemborong-pemborong/kontraktor-kontraktor/Real Es
tates.

b. Pemakai terakhir (ultimate consumer)
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ad. a. Pabrik ubin Menara mempunyai langganan-langganan 
pemborong-pemborong/kontraktor-kontraktor/Real - 
Estates tertentu.
Hubungan dengan para pemborong/kontraktor/Real - 
Estates tersebut selalu dipupuk dengan memberi - 
kan contoh-contoh tegel yang bermotif baru, se - 
hingga adanya kontak yang terus-menerus dan apa- 
bila membutuhkannya para pemborong/kontrakt or/ - 
Real Estates dapat segera berhubungan dengan pa
brik.

ad. b. Para pemakai terakhir (ultimate consumer) dapat- 
mengenal ubin Menara melalui orang-orang yang te 
lah memakainya, kegiatan-kegiatan sales promo - 
tion yang telah dilakukan dan papan-papan yang - 
telah dipasang dibangunan-bangunan yang memakai- 
ubin Menara.
Pabrik ubin Menara tidak mendatangi langsung pa
ra pemakai terakhir ini.

Daerah pemas aran

Daerah pemasaran pabrik ubin Menara meliputi :
a. Dipulau Jawa terutama di Jawa Timur yakai Sura - 

baya, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang dan Kediri.
b. Diluar pulau Jawa antara lain Pulau Bali, bebera 

pa kota di Pulau Kalimantan dan Timor Timur*
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Pemasaran di daerah Jawa Timur khususnya Suraba
ya agak stabil berhubung makin meningkatnya per
mintaan para pemborong/kontraktor/Real Estates - 
yang mempunyai hubungan tetap dengan pabrik ubin 
Menara seperti P.T. Modern, Manyar Tompotika 
Housing dan lain-lain.

Ciri-ciri pasar

Bentuk pasar dari perusahaan tegel menurut hemat 
penulis bisa digolongkan kedalam pasar oligopoli.
Pada oligopoli terdapat hanya sedikit penjual.
Dalam pemasaran tegel perbedaan produk ditekankan pada- 
merk dagang, disain, kwalitet, service dan sebagainya. 
Barang-barang tegel adalah sejjenis, tetapi satu dengan- 
lainnya tidak sama.
Seorang produsen dapat mengadakan sedikit perbaikan 
atau perubahan susunan fisik untuk meyakinkan kaum kon- 
sumeii, bahwa produknya adalah lebih baik daripada pro - 
duk-produk lainnya yang serupa.
Dalam pasar oligopoli lazimnya pengusaha segan melaku - 
kan price-competition.
Di sini lebih dititik beratkan pada kwalitet dan promo
si.
Usaha promosi yang telah dilakukan oleh pabrik ubin Me?--. 
nara ialah :
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1* Personal selling*
Dengan menghubungi dan memberikan contoh-contoh. te 
gel yang bermotif baru kepada pemborong-pemborong/ 
kontraktor-kontraktor/Real Estates*

2. Advertising.
- Pemasangan papan nama.
Papan nama biasanya dipasang pada setiap proyek/ 
bangunan yang mempergunakan tegel Menara terse - 
but selama proyek dikerjakan* Papan nama yang di 
pasang bertuliskan kalimat s "lagi-lagi ubin Me- 
nara'1 dengan harapan agar masyarakat mengetahui- 
banyak bangunan mempergunakan tegel buatan pa - 
brik ubin Menara*
Cara pemasangan papan nama yang demikian ini ada 
lah cara yang paling effektif dan ekonomis kare
na biayanya sangat murah.
Keuntungan lain bilamana bangunan telah selesaiy 
maka papan nama dapat dipergunakan lagi di pro - 
yek lain*

- Mencantumkan nama dengan tulisan “Tegel Menara11- 
pada kendaraan milik perusahaan tersebut yang di 
pakai untuk mengangkut hasil produksi perns aha - 
an. Secara tidak langsung nama perusahaan akan - 
terbawa kemana-mana yang akan terbaca oleh masya 
rakat banyak, baik dengan sengaja maupun secara- 
kebetulan, sehingga nama perusahaan akan dikenal
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oleh masyarakat luas.
3. Sales promotion*

- Perusahaan memberikan give aways melalui para 
agen dan pengecemya di mana kemudian diteruskan- 
kepada pemakai/langganan pabrik ubin Menara.

- Penerbitan kalender, agenda dan mengeluarkan ka - 
031 topi pet, blocknotes, ball point dan sebagai- 
nya dengan mencantumkan nama dan lambang pabrik - 
ubin Menara. Dengan mencantumkan nama perusahaan- 
tersebut pada kalender, agenda, kaos dan sebagai- 
nya, khalayak ramai diingatkan pada nama perusaha 
an dan hasil produksi pabrik ubin Menara.

Promosi dilakukan untuk peningkatan penjualan, maka beri - 
kut ini disajikan data mengenai realisasi penjualan dari - 
pabrik ubin Menara.
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TABEL 2

JUMLAH PENJUALAN TEGEL UKURAN 30 x 30 CM PER 
TAHUNNYA DARI TAHUN 1975 SAMPAI DENGAN 

TAHUN 1979

Tahun Penjualan 
(biji)

Kenaikan/Penurunan 
(biji) Persentase

1975 118.750 - t

1976 144.600 + 25.850 + 21,77

1977 210.427 + 65.827 + 45,52

1978 132.471 - 77.956 - 37,05

1979 125.139 - 7.332 - 5,53

Sumber : Perusahaan Ubin Menara Surabaya*

Dari tabel 2 di atas dapatlah dilihat bahwa penju
alan meningkat pada tahun 1976 sebanyak 25,850 biji diban 
dingkan dengan tahun 1975, yang berarti ada kenaikan sebe 
sar 21,77 %.
Kenaikan penjualan ini mencapai puncaknya pada tahun 1977 
di mana penjualan meningkat sebanyak 65.827 biji diban * 
dingkan dengan tahun 1976, yang berarti terdapat kenaikan 
sebesar 45,52

Sesudah tahun 1977 penjualan terus menurun yang di
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mulai dari tahun 1978 sebanyak 77*956 biji atau sebesar- 
37,05 %.
Tahun 1979 penjualan menurun lagi dibandingkan dengan ta 
hun 1978 sebanyak 7*332 biji atau kalau dinyatakan dalam 
persentase sebesar 5*53 %*

Sekarang marilah kita hubungkan jumlah penjualan- 
di atas dengan jumlah biaya promotion yang telah dike - 
luarkan oleh perusahaan.

TABE1 3

BIATA PROMOTION YANG DIKELUARKAN PABRIK 
UBIN MENARA DARI TAHUN 1975 
SAMPAI DENGAN TAHUN 1979

Tahun: Biaya Promotion;

1975  
1976  
1977  ...........  Rp, 1*001.700,—
1978   R^. 1:637.150,—
1979   Rtf- 713.800,—
Sumber : Perusahaan Ubin Menara Surabaya,.

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakaa, bahwa- 
pen;jualan perusahaan memang mengalami kenaikan pada ta
hun 1976 sebesar 21,77 %, akan tetapi dengan mengeluar- 
kan biaya promotion perusahaan mengalami kenaikan pen - 
jualan sebesar 45*52 %*
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Ini merupakan suatu peningkatan penjualan ubin Menara 
yang tertinggi dalam sejarah perusahaan.
Bilamana data penjualan dan biaya promotion ini dimasuk - 
kan ke dalam tabel, maka akan tampak sebagai terlihat pa
da tabel 4 halaman 62.

Dari tabel 4 tersebiit penulis dapat membagi penju
alan perusahaan dalam dua tahap.

lf. Tahap pertama dapat juga disebut tahap perkenalan- 
dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1976.
Pada tahun 1975 jumlah penjualan 118.750 biji tan- 
pa adanya promotion, sedangkan pada tahun 1976 ter 
dapat kenaikan penjualan sebesar 25.850 biji diban 
dingkan dengan tahun 1975• Juga pada tahun ini ti
dak terdapat pengeluaran -untuk promotion.

2. Tahap berikutnya dari tahun 1977 sampai dengan ta
hun 1979.
Pada tahun 1977 terdapat kenaikan penjualan sebe - 
sar 65.827 biji dibandingkan dengan tahun sebelum- 
nya dan ini merupakan kenaikan yang tertinggi da - 
lam sejarah perusahaan dengan disertai adanya pe - 
ngeluaran untuk promotion sebesar ftp.1.001.700,--. 
Namun demikian bukanlah mutlak disebabkan adanya - 
aktivitas promotion sebesar Rp.1.001.700,--.
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tetapi mungkin juga karena adanya faktor-faktor 
lain yakni perbaikan mutu, hasil personal sell
ing dari tahun-tahun terdahulu dan sebagainya. 
Pada tahun 1978 terdapat penurunan dalam pen - 
jualan sebesar 77*956 biji dibandingkan dengan- 
tahun 1977» demikian juga dengan pengeluaran - 
biaya promotion menurun dengan jumlah Rp*364550. 
Selanjutnya pada tahun 1979 besamya biaya pro
motion menjadi Rp.713*800,—  per tahunnya, jadi 
naik Rp*76*650,— , namun demikian masih terda - 
pat penurunan dalam penjualannya sebesar 7*332- 
toiji.

Hal ini menurut hemat penulis disebabkan karena 
adanya kekuatan-kekuatan baru seperti s

l.Sekitar tahun 1977 timbui kekuatan-kekuatan - 
lawan misalnya pabrik tegel Ubin Indah*
Pabrik Ubin Indah terjun dalam bidang usaha - 
nya dengan modal yang cukup besar disertai de 
ngan pemakaian mesin-raesin yang serba otoma - 
tis,
Dalam memasarkan hasil produksinya, Ubin In - 
dah mengadakan promosi yang cukup meyakinkan- 
bagi para calon konsumen, sehingga terdapat - 
kepercayaan, bahwa produksi Ubin Indah bermu- 
tu lebih tinggi, bahkan harganya yang boleh -
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dikatakan di atas harga produksi pabrik-pabrik- 
lainnya ikut membantu image ini*

2* Pada tahun itu juga pabrik tegel Asli yang nama 
nya cukup terkenal mengintensifkan promosinya'- 
dengan memasang slide pada gedung-gedung bios - 
kop dan papan-papan reklame dipinggir jalan ke- 
luar kota. Di samping itu adanya produk baru te 
gel diagonal dari pabrik tegel Asli dapat juga- 
menyebabkan menurunnya penjualan pada pabrik - 
ubin Nenara.

3. Harga yang murah ternyata mempunyai effek yang- 
kurang favourable bagi pabrik ubin Menara, ka—  
rena memberikan kesan, bahwa kwalitet ubin Mena 
ra masih dibawah kwalitet ubin Indah dan Asli.

Dengan demikian penulis bisa menarik kesimpulan, - 
bahwa promosi dari pabrik ubin Menara tidak effektif lagi 
dengan hanya memberikan ball-point, kaos-kaos dan lain-la 
in yang bertuliskan Menara, sedangkan kwalitetnya kurang- 
ditonjolkan, sehingga promosi yang demikian tidak ma£ipu - 
melawan kekuatan-kekuatan baru seperti di atas.
Dengan menurunnya penjualan karena adanya persaingan dari 
perusahaan-perusahaan lain, maka produksi tidak dapat ter 

laksan&’ .seperti yang diharapkan.
Jika hal yang demikian dibiarkan terus menerus, akan mem- 
bahayakan perusahaan.
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Penulis beranggapan, bahwa promosi yang tepat sangat di- 
perlukan, terutama dalam persaingan yang tajam sekali se 
perti pada saat sekarang ini.

Untuk ini penulis berpendapat, pabrik ubin Menara 
perlu mengadakan peningkatan dalam promosinya dengan ja« 
lan j

1* Membuat leaflet di mana di dalamnya ditonjolkan - 
adanya pemakaian mesin-mesin yang otomatis serta- 
adanya tenaga-tenaga akhli yang memimpin per us aha 
an tersebut. Dengan demikian para konsumen akan - 
diyakinkan, bahwa kwalitet ubin T'enara tidak ka - 
lah dengan ubin-ubin lainnya*

2. remperluas aktivitas promosi dengan mengintensif- 
kan approach pada pemborong-pemborong dan proyek- 
proyek besar yang berada di daerah pemasaran per
usahaan.

3. Mengadakan komunikasi dengan calon pembeli seba -
i

gai pemakai terakhir melalui media yang tersedia- 
dan sesuai dengan target market yang dituju seper 
ti ;

- Harian.
- Radio*

- fiajalah.
- Slides pada gedung bioskop.
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KESIHHJXACT DAN- SA,IM - SjffiM

Setelah diuraikan kegiatan us aha-us aha promosi ~ 
yang dijalankan oleh pabrik ubin Menara, maka dapatlah - 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut t

1. Kesimpulan

a. Perusahaan ubin llenara, Surabaya dapatlah dikata- 
kan sebuah perusahaan yang baru berdiri, oleh ka
rena masih berusia kira-kira 5 (lima) tahun. 
lleskipun demikian dalam usahanya untuk meningkat- 
kan penjualannya, perusahaan mengalami suatu kema 
juan*

b. pada struktur organisasi perusahaan ubin I!enara - 
terdapat fungsi-fungsi yang dirangkap oleh seorang 
kepala bagian yaitu bagian pembelian, penjualan - 
dan keuangan.
Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip mana
gement, sehingga menyulitkan control dan dapat me 
nimbulkan fraude.

c. Ifengenai lokasi perusahaan tidak mengalami kesu - 
litan dan tidak ada masalah, karena terletak de -
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kat daerah Real Estate dalam kota Surabaya yang - 
merupakan kota Tndamardi (Industri, Dagang, ?!ari- 
tim dan Pendidikan), sehingga semua fasilitas 
yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

d. Sistim penjualan dari perusahaan-perusahaan tegel 
pada umumnya dan perusahaan ubin Menara khususnya 
didasarkan atas job orders, sehingga perusahaan - 
baru memprodusir setelah adanya order atau pesan- 
an dari pembeli/konsumen.

e. Perusahaan ubin Menara dalam usahanya untuk mema- 
sarkan hasil produksinya selalu berusaha untuk - 
mempertahankan, bahkan meningkatkan kwalitet ha - 
sil produksinya#
Perusahaan ingin, bahwa konsumen yang pemah meng 
gunakan hasil dari perusahaan ubin Menara, akan - 
puas baik mengenai kwalitetnya maupun harganya.

f. Pada tahun 1978 penjualan perusahaan mulai menu - 
run.
Hal ini disebabkan* karena adanya kekuatan baru,- 
yakni dengan masuknya pabrik Ubin Indah dalam pa- 
sar tegel dan meningkatnya aktivitas promosi dari 
pabrik tegel li.
Kegiatan promosi pabrik ubin Menara, yang sangat- 
terbatas, ternyata tidak effektif lagi.
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Dengan adanya persaingan-persaingan yang tajam, - 
terutama dengan berdirinya pabrik Ubin Indah dan mening- 
katnya aktivitas promosi pabrik tegel Asli, maka pabrik- 
ubin Fenara harus merubah marketing mix-nya,
Dalam perubahan marketing mix ini, penulis memberikan sa 
ran-saran sebagai berikut :

1* Pabrik ubin Fenara harus meningkatkan komunikasi- 
nya dengan konsumen, dengan membuat leaflet yang- 

* memuat gambar mesin-mesin pres tegel disertai ke
terangan cara-cara pengerjaannya.
2hi perlu untuk menunjukkan, bahwa mesin-mesin 
yang digunakan oleh pabrik ubin Menara tidak ka - 
' lah dengan mesin-mesin yang digunakan oleh pesa - 
ing-pe s aingnya.
Juga diberi penjelasan, bahwa pabrik ubin Menara- 
dipimpin langsung oleh pemilikaya sebagai seorang 
academisi yang cukup berpengalaman dalam bidang - 
tegel.
Semuanya ini untuk meyakinkan para calon konsumen, 
bahwa kwalitet ubin Menara tidak kalah dengan kwa 
litet abin lainnya yang cukup terkenal seperti - 
Ubin Indah dan Asli.
Di samping itu dapat dimuat juga gambar dari te - 
gel dengan bermacam-macam ukuran dan disain yang-
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menarik.
Dengan dibuatnya leaflet berwama, memudahkan pa«- 
brik ubin Menara untuk memperlihatkan produknya ke
pada calon pembeli, tanpa membawa contoh-contoh te
gel yang cukup berat*

2. Kebijaksanaan harga yang dijalankan oleh pabrik
9 ubin Menara ternyata tidak favourable, karena itu - 

sebaiknya harga tersebut disesuaikan dalam arti di- 
naikkan, sehingga menjadi sama dengan harga dari - 
pabrik-pabrik tegel yang leading lainnya*
Bagi pemborong-pemborong maupun pemakai terakhir - 
yang membeli dalam jumlah besar supaya diberikan - 
quantity discount.
Besarnya discount ini dapat disesuaikan dengan be - 
samya jumlah tegel yang dibeli, bahkan pada jumlah 
jumlah yang besar, sebaiknya pabrik ubin Menara da
pat memberikan discount yang lebih besar daripada - 
para pesaingnya.

3* Dalam menyalurkan produksinya di Surabaya, pabrik - 
ubin Menara dapat menambah pengecer di daerah-dae - 
rah di mana terdapat pembangunan pabrik-pabrik dan- 
rumah-rumah seperti : Industrial Estate Rungkut, - 
Dukuh Kupang, Keddangsari, Gayungsari dan lain-la - 
in, sehingga yang membutuhkannya tidak us ah datang- 
ke pabrik sendiri.
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Pada setiap pengecer supaya diberikan rak-rak dis
play dengan contoh-contoh tegel dari bermacam-ma - 
cam disain.

k* a. Perusahaan ubin Menara hendaknya- mengadakan ap
proach secara lebih intensif kepada pemborong - 
pemborong/kontrakter-kontraktor/Real Estates, - 
baik yang'telah menjadi langganan maupun yang - 
beluiti.
Hal ini dapat dilakukan dengan mendatangi pembo 
rong-pemborong/kontraktor-kontraktor/Real Esta
tes tersebut d6ngan memberikan contoh-contoh te 
gel dan leaflets.
Penjualan langsung ke proyek-proyek akan membe
rikan pengaruh yang sangat besar terhadap masya 
rakat, maka perlu di-exposed karena kepercayaan 
yang diperoleh dari proyek-proyek tersebut akan- 
mempunyai effek yang favourable bagi pabrik ubin 
Menara.

b. Sebaiknya pabrik ubin Menara ikut serta pada pa 
meran industri yang berarti, dengan demikian pa 
brik ubin Menara dapat memperkenalkan hasil pro 
duksinya secara lebih luas kepada khalayak ra - 

mai.

c* Seperti telah diketahui, bahwa pemakai ubin Me
nara terdiri dari :
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- Pemborong- pemborong/kon tr ak tor-kon traktor/Real 
Estates.

- Pemakai terakhir.

Bilamana pada pemborong-pemborong/kontraktor-kon 
traktor/Real Estates pabrik ubin Menara mengada- 
kan personal approach, maka cara pendekatan pada 
para pemakai terakhir, pabrik ubin Menara sebaik 
nya menggunakan dengan cara mass-selling yakni - 
dengan cara advertising melalui media yang diang 
gap effektif yang biayanya per pembaca/pendengar 
lebih rendah, misalnya s

- Radio:
Pemakaian radio sebagai media sebenamya cukup 
menguntungkan, karena di samping biayanya yang 
relatif mxarah juga bisa terjangkau daerah pema 
sax an yang cukup luas.

- Majalah:
Usaha-us aha promosi dengan melalui pemasangan- 
pada majalah mengingat pembacanya cukup luas - 
sedangkan biasanya majalah dibaca berulang 
ulang.

- Slides pada bioskop:
Perusahaan dapat juga melaksanakan promosi de- 
-ngan memasang slides pada gedung-gedung bios - 
kop, yang biayanya relatif murah.
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- Surat kabar atau Harlans
■7alaupun biaya ikian di Surat kabar/Harian sa
ngat mahal, namun pada waktu-waktu tertentu se 
baiknya pabrik ubin Menara memasang ikian, 
mengingat pembaca Surat kabar/Harian *;ukup ba- 
nyak dan tersebar.
Dengan menambahkan pada media di atas, maka na
ma Menara akan dikenal oleh masyarakat luas, - 
sehingga meningkatkan brand-imagenya*

5. Sebaiknya pabrik ubin Menara mengadakan persediaan- 
tegel teraso putih ukuran 30 cm x 30 cm dan tegel - 
abu-abu ukuran 20 cm x 20 sm yang lazimnya sering - 
dipakai, sehingga dapat melayani para konsumen yang 
membutuhkannya dengan segera*
B?ompt delivery dari persediaan ini dapat menimbul- 
kan brand-preference terhadap tegel-tegel pabrik - 
ubin iTenara tersebut di atas dan dapat pula menarik 
perh'atian para konsumen terhadap lain-lain tegel da 
ri pabrik ubin Menara.

* •
6. Temang dalam perusahaan kecil, fungsi vermenging ti 

dak dapat dihindarkan, nainun mempertimbangkan pen - 
tingnya aktivitas pemasaran/penjualan bagi suatu - 
perusahaan,maka sebaiknya ucltuk aktivitas ini sedi- 
kit-dikitnya ditmjuk seorang petugas khusus yang - 
menguFus dan bertanggung- jawab atas pemasaran/penju
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alan pabrik ubin Menara*

Demikianlah saran-saran yang penulis dapat mengemu 
kakan. Semoga sarazi-saran tersebut dapat bermanfaat bagi- 
pabrik ubin Menara khususnya dan mereka yang membaca skrip 
si ini umumnya.
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