
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.

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA - USAHA PROMOSI ... WIM TJAHJONO BOEDIHARDJO 



- 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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