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E m  p m u m a

Dongan ncsa Allah yang raba Pongaoih dan Pcnyayang. 
Atao bcrkat rakhnat Allah Yonc l^ha Xuaca dan dengan di 
dorong oleh koingism luhor* cato borhaoillah penulio d o 
nyolocaikan okripoi dengan judul : "SUAKI HKJAUAH ffEU -
m w  nAiueetikg inz s m m i  n m  uxlaksauakait cleh p?.*x*
PiZERBIZ, SUKABAXA**

Skripoi ini dieueun g u m  diajtakan oobcgai onlah oa 

ta ojarat di dal an acncnpuh ajica Sarjaca Ekonoai Juruoan 
Kcnajcaon pada Pfckuitaa EkononL UniYoroitao Airlangga Su 

rabaya.
Ponulio ncnyadari ocpcnuhnya bahna koborfcaailem po 

m i i o ncnyclocaiknn okripoi yang bcgitu oederhima ini ti 

dak lepao dari bantuan dan dn^ungan boborapa pihak* Oloh 
karena itu, pada kocenpatan ini ponulio nengueapkan tori 
ca kaoih yang ccbooar-booamya kcpada i

1. Ibu Bra.Ec* Se&ninar Haro Raohin, yang tolah ba - 
nynk ncngorbankan cakta don t G n c g a n y a  dalea nenbin 
bine# nenbori pongarahan oorta cacehat-nasohat, oo 
hingga ponulio dapat nenyolcaaikan okripci ini.

2. Para Bapfik dan Ibu Doocn oorta Aoioton yang tolah 
nenberikon boknl ilea pengotahunn kcpada ponulio 

oolcna bolajar di Painaltao Ekononi UniYoroitao Air 

langga.
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3. Senua pihak balk cocara langcung naupun tiAok laa^ 
oariQ yang aembantu don menberikan dorongan kopada 
p ©nolle dalam nemyolcealkan ekripci ini.

Seasoga Allah SOT arabolafl kobaikan boliau-boliou ini* yang 
dengan tuluo ikhlaa telah noaborlkan bantuannya. kopada pe 
nulls.

Akhimya penulio berharap, eenoga okrlpci ini da - 
pat aenbeilkaa oumban^slh yang posiUp feagl a cotta pqmbaca.

Surabaya, Goi 1985*
Penults,
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v z n m m K n

B A B  I

1. Pnndangtan Umua

ncgara Indonesia torgolong cobagai nogam yang d o  

tang borkcnbang, diirana Xndonoeia ccdang giat-giatnya no 
lakoonakan peabangonaa dioogala bidang, Sal ah eata pcaba 
nganan penting yang aedang dllatenmkan yaita pembanganaa 
bidnng pondidikan, hal ini oangat dioadarl oloh peaorln- 
tah dinana naoih banyaknya naoyarakat Indoneoia yang bo 
l m  dapat mongenycn koocapatan pendidikan. Torakhir do - 
ngan kduaraya poratoran penorlntah ten tang tajib bolajar 
bag! oolaruh rakyat Indonooia, hal ini nenunjukkaa bahra 
pcnorlntah aangat coriuo dal an ncnaagani coktor pcn&ldifr* 
kcm.

Bilain pihak kocdaan accaocn ini ncrupakan cuatu 
koecrpatan bagl para pcnguoaha yang bcrgorak dibidang Ja 
ca pcnoxbitan buku, karcna don^an cdenya fcobijakcanaon po 
corintah toroobut, hal ini poxlu di ton Jane oloh pcngsdean 
buku-bttku yang nc^adai.

Sitoaoi dealkian tolah ncnicbolkan pcrcaln^pn-por 
oain^pn diantara para pcnguoaha yang bargorak dibidang 
torcotmt. Sal ah catu diantara pcruoahoan-porucahaan itu 
adalah P?.*£* yang borlokaoi di Surabaya, peruoahaan ini

1
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cudah cukup lana borgerak dibidang ucaha pereotakan, pe 
nerbitan dan pordagangan unun. Salon ucaha untuk neaan 
ftiatkon koccnpatan yang ada, PT *X» tolah beruoaha cans 
adakon buku-buku yang balk aorta ncaacarkannya ocaiai do 
neon narfeoting concept yang ada# akan to tap! dilain pi - 
hak odanya cuata keccnpatan yang balk ini diinibangi do

A
ncan banyak beraunculonnya porucahaan-peruoahaan saingan 
yang ocnokin hebat, dari porucahaan bora caupun poruoaha 
on lana yang sudah ncabcnahi diri.

Hal ini oenyobabkan uoaha-uoaha peoasoran yang di 
jalankaa oloh £2# banyak nongalcni tantaagan dan rin 
tangan ynng cukup berartt* Col ah catu hal penting yang 
haxuo diketahoi oloh cotlap peruoahaan adalah pongotahu 
on ynng oendolan ncngonai oikcp dan tingkah laku darlpa 
da konaunon. Karena ooporti kita kotahui batoa koncunon 
ooat ini aongat krltio dal on ccnilal dan ncnilih barang 
barang yang di inginkannya. Za akan ncnilai dari borba 
cai oudut ooboltm nelokukon cuatu penbelian, eohingga - 
koncumon akan aolalu ncnuntut cdanya poloyanan yang lo 
bih boik ootiap coat untuk dapat ccnuaoktm kobutuhaimya. 
Pcda mxanya peruoahaan ynng borgorak dalam bidong pcnor 
bitcn buku, nanghaeilkan lobih dari catu nacaa buku.
Bag! peruoahaan yang conghaoilkcn banyak nacam produk * 
biocanya akan ncngolonpokkannya kodalan boborapa dorotan
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produk, a^ar pongololaannya lobih nudoh* Ban haoil pen 
Jualan tiap dorotan produk ini oangat dipongaruhi oloh 
narfcotlnc nix strategi yanc dilafccanakan.

Hal ini jika kita kalttenn kcnbali dongan progrcn
progran yan<j hc$d*k dioapai pcorintah yaita paorataan
pcndidikon dinana obyok atau oaoaran yv.tic ckan dituju t

\
adalah ccluruh lapican cocyorakat Indonooia yang torso 
bar cooara luao diooluruh polocok tanah air, nato eaca - 
lahnyn ccnjadi jelao baci para pcsgioaha yaitu diporlu - 
krnmya cuatu narkatinc mix otrateci yang tepat untuk mo 
nyalurkan aarana pcndidikan torcobut agar dapat aoncnbuo 
paoaran luaa*

2* ronAolnonn Judul

Judul skxipai yans dipilih oloh ponulio adalah
•*uUaiu annjAOAU uakejshtg tax sm?m tak m -
UKSAIUUn OLEH P5. "I* PZHEflBIT, 81 fcURABAtA*, dapatloh 
pctmlio Jclaakan oobagai borikut t

• Suatu tinjauan adalah cuatu tindckan untuk noli- 
hat/coTifflnallco/ncrtbahao kcnbali apa-apa yang to 
lah ditorapken.

- Carkoting nix adalah cckunjwlan vari abe>varlabcl 
booorta tingfcatan- tin^cataimya yang dapat diku -
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tuml oleh porucahaan yang di gunakan untuk mcopo- 
ngaruhi pacar yang dituju.

* Strategl adalah norupakan ouatu koputuoan yang di 
anbil eaat ini borkoman dengan naea depan* kcpu 
tuoan yang diambil adolah ncngonai alokaoi ounber 
daya yang akan dapat nencntukan koberhaeilan per 
unohaan pada jangka Iona.

- PT. *X* adalah nana dari peruoahaan.
- Penerbit adalah erang perceorongan atau ouatu ba 
dim yang aelakeanakan pekorjaan nonyebar luaekan 
haeil karya atau buah dpta dari para pengarang 
atau ponulio yang torlobih dahulu telah dicumm « 
dan dicotak dal cm bemtuk barang cotakan.

- Di Surabaya adalah aenunjukkan teapat atau lokaoi 
dinana PT. bcrada.

Sehingga oeoara gario booar Judul t *£UAIU TI11JAUAIT Tdl
sato uKBXsnm ui i  s m s m i ta ts  hhak^auakau olih  p s, *  

»X* PS&JKBU, nr LUJUBAYA*, dapat diartikan oebagai pea 
bahaoon cengenai kobi J akoanaon-kebi Jakcmaan dan kcputuo 
on-kcputuoon tentang oojunlah kcglataxi ucaha yana Qung 
kin dilakoanakan oleh 7?* nXn peda caat ini yang nonca 
kup atau berkenaan dongan variabol-Yariabcl yang dapat 
dlkcndolikan peruoahaan dalan rangka ncapongaruhi pacar.
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Kcbijakonnaan atau otrategi torcobut norapakan strategi 
dacar dal on keglatan ponacaran yang bcrtujuan untuk no - 
ngatani peraaingon cehingga ncnungkinkan peruoahaan oela 
yani kauxa pelanggan oaeara lobih ocnpuma daripada oaing 
cxmya*

3. f s^^iyfuDig^

Dengan scnakln banyaknya para pocaing yang neoar* 
cufcl pocoran Jcloo nenyobabkan ocmkin eonpitnya paoar - 
yang ada oleh eebab itu setiap penguoaha yang borgorak 
dibidong induatri buku haruo borucaha dengan oogala ke 
t^npuon yang ada untuk ocsacark&n haoil produkoinyn cc - 
balk cungkin oocuai dongan conoc^t narfeoting, /Jgm tota 
pi hanya dengan bcrdacarkan concept carketing aaja hal - 
ini belun dapat cenjania torccpoinya haoil yang dilngln 
kan, nenglngat bonyaknya para ooingan yang Juga ocngguna 
kan eoneopt yang ccra dalm ocnaoarkan barangnya.
Oleh cobab itu enkn keadaan porcaingan yang ocmakin ko 
tat dal on bidang uoaha induo tri buku ini oangat ncnartk 

untuk dipelajari dan dianaliea, khuouonya ncngcnai Bar*- 
koting nix otratogl yrmg dilokoanakan oleh PT*
Hal ini pula yang nendorong penulio untuk nonyueun ckrlp 
cl dengan judul diatao*
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4« Jufaan Ponyuctman

Tujuan pcnyucunan ckripoi ini adalah t

- Hcncoba ncnbantu norumokon nasal ah yang dihadapi 
oleh PT.

- Bencoba untuk nonganalica kocdaoiv-keedaan dalaa 
praktek torutaca untuk ncnbantu ncaecahkan moo 
loh dal an nengotaoi pcrcacalahan yang dihadapi - 
oleh porucahaan tercobut.

- Dengan scnbori cunbai^on pomikiran, ootidab-tidak 
nya bcborapa kolonahcn ynnc ncnyangkut pcnacaron 
produk yon^ dilakukan P2, Mxr dapat ccgera di - 
otoci cehlngga pcdn akhimya dapat ncnin^katkan ~ 
▼olmo penjualan dan caborlknn hooil penjualan 
yang diharapkan*

- Ponullcan okripoi ini cantinya diharapkan dapat 
dipakoi nobacai bohon portinbangan untuk nencntu 
Icon langkah colanjutnya PS?* #X* penerbit.

9*

Xblcn ponyueunan okripoi ini ponulio mcng&tur co 
denikian rupa antara Bab yanc catu dengan Bab yons lain 
nya, cchinggo nenpunyai hubun^an dan colina ndcn^kapi. 
tkrlpci ini torbagi dolan 5(lim) Bab coba^ai boxdkut t
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Bab I i ?<mdahuluan*
Dolan Bab ini dikcnukakan oecara ringkao mate 
ri dari okripoi yang akan dlbahao, naliputi - 
pandangan ununt penjoloaan judul, olaean pen! 
lihan judul, tujuan penyusunan, oiotimatika - 
okripoi dan notodologi*

Bab II t Zlerupakan cuatu anoiiaa toori yang berfcabungan 
dengan topik petabahaoon, khucuonya yang nonyang 
kut isaoalah norketicg mix ctratogi*

Bab III t Oambaran maun PS* rtXe yang tordiri dari oojc* 
rah eingkat tentang peruoahaan, otruktur orga 
nieaai, nktivitae penorblton dan markotinc nix 
otratogi yang dijalankan cl oh peruoahaan*

Bab IV : ITcrupa&an penbahaean prnktlo yang bcrhubungan 
dengan naoniah carkoting nix otrategi peruoaha 
on dan icaoalah yang dihadapinya.

Bab T i Dalao Bob ini akan dikcauknkan ncngenai kecin 
pul an dari penbahaccn dal on Bab-Bab cobelunnya 
dieacpinc dikecukakan pula boborapa oaran - ca 
ran* yang cungkin dapat dlpakai cobagal balm 
portinbangan oloh porocahaan guna perbaitoan - 
perbaikan lobih Ian jut.
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Eotodolofti

6.1* Pomaaalahtm.
Scffiuo porucahaan balk peruoahaan honor tasupun per 

uoahaan kocil pada unurmya oolalu boruoaha untuk dapat 
Ecmcartea haeil produkoinya ceeuai target yang tolah di 
tontukan, dengan harapan ncnporolch laba yang cakoimal. 
Dongas ocoakin banyaknya para pocaing yang nemasuki pa 
oaron, caka jelao eemakin ccnpitlah paaar untuk ponjual 
an buku-buku haoil produkoi PT. rtX*.

M *  **X'* tolah berucaha nenjolankan aktivitaa peca 
carannya berdaaarkan koncop pcnaearan ynng M a  dengan ha 
rapan dapat ocncopai target penjualan. Kegiataa ini an 
taro lain t Balm hal produk, peruoahaan tolah nenerbit 
kan buku-buku ynng borcutu, hal ini torlihat dari ho tat 
nya colokoi yang diadakan dal on hal pcrcrlnaan nackah da 
ri para pongarang. Harga ynng ditetapkan untuk cotlap 
jenio buku yang diterbitkan dapat tcrjangkaa oleh konm 
non, dolan arti tolah dinocuolkan dengan coloruh bicya 
yang dibutuhkan untuk produkii eerta kualitas yans diha 
oilkannya, Bogltu pula dcngon rabat, komiei don potons 
an-potongan loin yang diborikan pada porantara ocpcrti 
agon , podagang bocar don toko buku oudah oukup ocsadoi 
aorta ooouai dengan ketetapan "IK/kM"*
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Dibidang promosi PT. "X" oecara borkala mengadakan pa - 
moran-pameran buku bereama penorbit-penerbit lainnya yang 
tergabung dalam "IIUPI% juga molalul iklan, penyebaran 
folder dan katalog. Dioaraping itu PT. "X" Juga mengada 
kan kerjaoama dengan unit-unit kegiatan yang ada di aeko 
lah-ookolah atau mssjid atau madrasah, ooperti koperaei, 
perpuotakaan dan aobagainya.

Dalam hal promoai ini bolah dikatakan tidak ada 
permasalahan, karena PT. HXn msmang audah oukup dikenal 
yaitu oejak didirikannya tahun 1973.- Dalaa uoahanya me 
maaarkan produknya PT. nXM tolah nenunjuk beberapa perwa 
kilan dagang aebagai lembaga porantara, dioamping toko 
buku milik peruaahaan oendiri, yang dikelola oecara ter 
pioah. Dari keaeluruhan aktivitaa pemaaaran yang 
dilakukan oleh PT. "X" ternyata haoil yang diperoleh ti 
dak memenuhi target yang diharapkan. Pada tahun 1933 - 
target yang diharapkan adalah 15% dari aeluruh volume pe 
nerbitan, namun haoil yang dicapai hanya berkisar 60* da 
ri vo'uae penerbitan.
Walaupun terdapat pengaruh aiklio dalam penjualan buku 
di paoar, namun pihak PT. "X" telah menilai bahwa angka 
targot 75% norupakan angka yang realiatia. Dari penilai 
an terhadap element-clement marketing mix, penulia berko 
oiDpulan bahwa elemen harga, pronooi dan produk pada ha-
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oil produkoi PT* HX" ini tidak dljumpai adanya masalah 
yang berarti terutama dalam kaitannya dongan volume pan 
jualan yang torus mengalami penurunan oolama ini.
Ternyata bahwa variabel yang merupakan masalah adalaiL da 
lam bidang oaluran diotribuoi.

6.2. Hipoteoa Kerja.
Selama ini peruoahaan telah menggunakan atau menuh 

Juk boberapa perwakilan dagang oebagai lerabaga perantara, 
namun penunjukkan teroebut tldak didoaari oleh auatu peng 
amatan yang cermat terhadap potenoi perantara teroebut. 
Oleh karena itu penulio ingin mongajukan ouatu hlpoteoa 
oebagai berlkut i Jika PT. "Xtt melakukan penunjukkan pa 
ra perantara aecara leblh cermat yaitu mengadakan pemi- 
llhan lembaga perantara untuk oaluran diotribuoi berda 
oarkan oelectlon criteria, maka target penjualan 15% di 
harapkan dapat tercapai.

6.3. Scope Analioa.
Marketing mix otrotegi yang dilakukan PT. "X" me 

liputi otratogi produk, otratogi harga, strategi pronooi 
dan otratogi oaluran diotribuoi. Hal ini oudah tentu oa 
ngat luao Jika dibahao ooluruhnya, karena itu untuk pem 
bahaoan oolaniutnya, penulio atan leblh nenitik beratkan
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pada ealah oatu uncur eaja dari keempat marketing rdx 
fltratofji Tans dilakukan peruoahaan teroebut yaitu ten - 
tang strategi ealuran diotribuoi* yang torutaaa diduga 
menjadi penychab nenurunnya volume penjualan PT* *1* ha 
borapa tahun terakhir ini.
ITaoun dcnlkian ke tigs unour laiimya tldak berarti di - 
abalkan, akan to tap! hanya akan dlbahaa aeperlunya oaja.

6.4* Prooedur Pcnguapulan dan Pcn^olahan Data*

- PreXittinary Surrey*
Taitu aensadflJcsa ponelitinn pcndafculuan pada PT.

untuk nonjojasi kcrJin̂ ciEitn ?em*3taahan yang 
afia dal era peruoahaan atcu yang dihodapi peruaaha 
an.

* Library Curroy.
Taitu oensuayulkan data Dlaindor dengan mcnpcHa - 
Jarl lltoratur, catntaa kuliah, curat kabar, mja 
lah dan laln-loin untuk Mcndolflai ouata pcn^otahu 
an tcntena toori y. iv; ada habuncaimya dengan pen 
bahacan pcmacalahan, ccrta data-data ysns Ada * 
kaitannya daloci pepbahanan ckripoi ini*

- Field Gurroy.
Taitu moncompulkan data intern penjualan yrsc Gda
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pada peruoahaan aorta cara peruoahaan dalam melak 
eanakan kcbijakeanaan penjualan dan ucaha * uaaha 
pcnaoaran lainnya. Ptmgunpulan data dilakukan de 
ngantehnik interview dan netode qucstionair*

- Data Procooeing dan Analysis*
Takni dari d&ta-data yantf diporoleh sebagai haoil 
dari curvoy yang dilakukan baik melalui waramcara 
maupun queotionair kcnudian diououn dan oolanjut 
nya dianalioa oecara dickriptijT cmalyols dan con>* 
parative analyoio,

- ciokriptif analyoio yaitu data kuantitatif dan 
data kualitatif dJJfcur̂ ulkan dan dikelcsnokkan , 
kcnudian diprocoo d^n dianalioa.

- Cooparativ© analytic ynita data-data kuantita 
tif dan kualitatif yrn^ tolah diprooos dart di - 
analica ternabut kcrszdian dibandingkan dengan - 
toorl yans diperoleh dari library ourrey.

Dari haoil tin&liea (fdr.tao ditarik beberapa kesim 
pulan dan kcnudian ncabcrihan caron-aaran yang - 
bercuna bagi punooahan mcalah ynng cedang diha- 
dapi 22. *X«.
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B A B II 
IA 1IDASAH TEORITIS

1, Pongcrtlon Marko tln/c Mix Strato/rl

Sobolun nonbahaa pongertian dari narkoting mix atro 
togi, torlobih dahulu akan dikcaukakan nongonai pongertian 
narkoting otratogi. Monurut Philip Xotler marketing otra
togi adalah :

lo a oat of objoetivoa, polioiea and ruloa that guidon 
over tine tho firo'a narkoting offort-its lovel nix - 
and allocatlon-partly iadopondontly and partly in roa- 
ponoo to ohanging onvironnontal and conpotltive condi
tional

</Strategi paoaoaran ini tordiri dari tiga unaur, yaitu ting 
kot pongoluaran untuk pcnaaaran, markoting mix dan alokaoi 
pooaaaran. Totapi diaini hanya akan dibahao nongonal oar - 
koting oix nya aaja, Yang diaakeud tingkat pongoluaran un
tuk penaoaran, adalah anggaron untuk pooaaaran« Bari ang - 
garan yang toraodia kooudian dialokaoikan pada produk- pro 
duk yang dihaailkannya.

Pongortian oarkoting oix conurut Philip Kotlor ada-
lah s”Ia tho aot of oontrollablo variabloo and thair lovel

othat tho fina uaoa to influenoo tho target market**.

Philip Kotlort Markotlnff Hananccont Analyoio Plan 
nln/t and Control* Prentice riall of India, Privato tin! - 
tod, bow Dolhi, 1981» Fourth Edition, Pago 88.

^Philip Kotlor, Loo oit»

13
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Ecngonai pcngortian marketing nix stratogi» tfinardi m  - 
ngcsrakakon bafem aarkoting nix ctratogi adalah t *cuatu 
ctratogi yang nonyangkut koordinaai antara : product, - 
prioo, promotion dan placo-#**
Tang nonyangfcut product, adalah bagainana karaktcrlatik 
dim oirl-oiri ouatu produlc ditotapkan; price bcrhubungan 
donjon kobijakan penotapan hargaj promotion yaitu bocal 
cana koordinosi oara-cara pronooi digunakan; aorta plaoo 
yakni bagainana pendiotribuoiim produk dilakcanakim* 
locnpat faktor torcobut dalen litoratur coring dikonal 
iotllah *Tho four p'o a fomila*.

Solan raz^ka untuk nenoiptakan hubungen pertukar 
an yang ofoktif antara producon dan konfltnon pozitt didu 
kung oleh keaampuim-keaampuan organicaci porucahaan yang 
diarahkan kopada tujuan yang dikohondakinya. Bukungon - 
ini diwjudkan dengan adanya fcoordinaci oecara torpadu 
dari enpat p.
mien kcnyataannya, untuk dapat ncnoiptakan hubungan por 
tukaran diantara producon dan konmnon tidaklah oc=udoh 
ooporfci apa yang kita bayangfcon* calaupun tolah didukung 
oloh kccanpuaiy-kcrmpuan orcanicaoi porucahaan yang ada

Minardi, flanajcaon Pcmcaran, Penorbit CTST* Sinor 
Baru, Bandung, 19®f, nai,.
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ocrta koordinaai dari capat *p* ooc&ra terpadu mawm ha 
ruo pula diingat adanya fbktor lin^fcungan okotem yang 
perlu c&ndapat perhatian# Sohinsga dalaa hal Ini dipcr 
lukan adanya ouatu strategi yanc noncakup koordinnoi dl 
antara ko e^at *p* tersebut.

2.
Strategi produk borhubuncon dengan bag&lmana ka^ 

roktorietik dan ciri-clrl cuatu produk ditetapkan. 8cbo 
lun noncinjak pada maealah karakteriotik ouatu produk f 
cl&xt leblh Jelaanya terlobih dahnlu kita lihat bataoan 
dari cuatu produk atau deflnioi dari ouatu produk. 
Honurut Philip Kotlor, definioi dari produk adalah i

Oofpla oeouatu yan̂ j dapat ditasarkan ko pacar untuk 
diporhatikan, dibell atau dikoncuncikan; ko dalaa po 
ncortian produk tomacuk objek - objek Xifiik, Jaoa » 
tokoh-tokoh, tcnpat-tcopat, orcanioaai dan plklran 
atau idea,4

Uoaha ponoitoitan norupakon uttaha yens borcorok dalen bi
dang induetri, ncnon oebutan untuk uoaha pcnorbitan buku
cobagoi oobuah induetrl, acbeisamya tldak peraah dipercu
nakan oleh kalan^an penerbit ccndiri, nookipua oebutan 
Itu ooponuhnya saengandung kobenaian.

^Philip Kotlor, nnaaJfPrmnnrrw, Saduran 
dioounu, Baglan Pcnorbitan Pakultac Kkononi UniToroltao 
Oajah ttada, Yocyakarka, Jilid Kodua, 1980, hal. 1*
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Sobutan industrl untuk oocuatu ucaha oelalu ada kaitan - 
nya dengan no sin, dan ucaha penorbitan juga tidak dapat 
diplcahkan dari mooln, yaitu noein eotak, neckipun pcner 
bitan dan porcetakan naoinc^Eacing dapat bcrdiri oecara 
tcrpicah. Scbab lain nengapa hcapir tidak pemah tordo 
near oobutan induo tri-induo tri untuk u&aha-uoaha pener 
bitan ialah karena penerbit buku ceouai dongan Surat Xo 

putuoan Uonteri Pcndidikan dan Eebudayaan Kp« 0399/0/f77 
borada dibawah penbinaan Depart cnon Pendidikan dan Xobu 
daycan.

Rupanya pczserintah lobih nenungkinkan atau aoli- 
hat fttngoi buku oobagai salah aatu carona pendidikan da 
ripeda buku oobagai produkei indue tri. Sohingga untuk 
colanjutnya pemlio eebutken caja uoaha penerbitan ini 
cobagoi induotrl yang bergorak di bidong jaca.
Eonurut Suocno, jaca adalah t *Aktiyitaa polayanan (bo * 
oerta nanfoat atau kepuacan) ditacarkan untuk diju 
al»*5
Ada 3( tiga) karckterlotik utazca dalaa Jaca, yaitu s

a. Jaoa cololu tidak nonpok,
b. Ada hubungan langmxng antara ponyodia jaca dengan

^Succno, Hanagaraemt. Ediei 1# Lcnbaga Pendidikcn 
dan Pcngcnbangim Lonajehcn, Jakarta, Aguotuo 198t,hal.24.
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pcnakni }tsm 9

o. Pcnotol Jaca ikut borparticipacl dolea proses pro 
dukai Jaca.

Sclanjutnya Wilson ncmbcdn3:an jaca untuk koncunon dan jft 
on untuk produoen t

• Jaca untuk kowrorwm adalah jaccwjaoa yanc dinanfa 
atkan oloh rurmh tansca dan pribadl-priteli oocuai 
dengan kcmanpuan ruaah tanggp.

- Jaca untuk produccn adalah Jaca-jaca yang dinnnifr 
atkan oleh organioaci induotrl don lonbaga.®

Jaca untuk produccn ini lcbih lanjut dapat dikatcsorikan 
cobagoi bortkut s

- Jaoa peralotan, yaitu cocoa polayanan Jaoa yanc 
ada kaitannya doncan inntalaoi, ponyelcngcaraan - 
perroatan dan porbalknn pabrik, alat-alat polonc 
kap dan alat-alat operaoi, porknkao dan perabotan.

- Jaca pcmboricn keaudahan, yaitu c o m  polayanan * 
jaoa untuk nenyodlakcn carana opcraoi dan organ! 
oaci yens produktif •

- Jaoa berupa naoohat dan koncultaai, yaltn ocrma 
polayanan jaoa dencan ncnynspaikan kcahlicn den 
kooakapcn uram ccapun kteicue.

Silicon, tu'bvos, l^rn^ T L Er^ r s r m J s ^  -dlnl 1 
Puotaka Blngnan rroceindofjakarta, 19o2# nal. 47*
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Tang porlu diperhatikan dalaa induotrl ponorbitan ini oe 
lain bentuk fidk dari haoil produkoinya, adalah reputa
oi naaa peruoahaan dan garonoi.
Bentuk fioik dalaa hal ini adalah nutu cctak dan kuali- 
tao dari buku yang diterbittoonnya adalah balk, dalaa ar 
ti bahoa buku yang dlh&oilkan toroebut iolnya bormutu * 
codah dibaca, koat (dilihat dari aegi penjilidannya), ti 
dak kotor, kertaanya tidak nelipat, peootosgamaya rapi 
dan dacignya nenarik.
Roputaoi dan m  peruoahaan dianggap pcnting karena hal 
ini norupakan jeninan bahwa peruoahaan toroebut norupa 
kan pcnorfcit yang oelalu bertindak dan nenprodukei buku 
dengan kualitao otandord.
Scdangkca garonoi diongrep porlu karena dcn^tm adanya ga 
ranoi dapat nengorangi raca tidak puao koneunen, apabilo 
tordapat produk-produk yang dibali, kocudlan tidak do * 
ouai atau ada ketidak oenpumaan.

Sari uraian diataa yang pa tut nondapat pcrhati m  
adalah kotorpedunn dari otratogi produk yakni bahra co 
cua uncuivuncxir dalaa otratogi produk itu tidak bordiri 
oondiri totapi norupakan cuatu pakot yang dironconakan - 
akan dijual eooara torpadu*
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3, Stmtwd. Haaem

Konurut Baca Ccactba, harga adalah s *Junlah uang 
(ditanbah boberapa produk kalau nungkin) yang dibutuhkan
untuk nendapatkan oejunlah konbinaai dari produk dan po

7loynnannya*.
Bari dofinioi teroebut dapat dikotahni bahra harga yang 
dibay ar oloh peabeli itu sudah tormouk polayanan yang 
diborikan oleh pcnjual. Bahkan penjual Juga mengingin - 
hem oojunloh kountungan dari harga teroobut.
Eonarut Kotlcrj "Harga. jual dapat ditotapkan atao dacnr

g
biaya, pomintaan ataupun porcaingan**
Honan dioini hanya akan dijolcnkan congonai penotapaa - 
harga bordaearkcn biaya dan pomintaan oaja*

3.1. penotapan Harga Bordacarkan Biaya.
Banyak peruoahaan yang ncnotapkan harga jualnya 

dongon oara nonanbah pada biaya, cuatu proccntaco tortcn 
tu (dari biaya) oobagai laba. Ponotapan harga Jual do * 
ngan oara ini ialah .*

1. Carte * Up Pricing,
2. Coot Pluo Pricing.

7*Baeu Sraotha j)3f r*wrir-vsn V c m n m m  Hodorru Ba- 
dan Ponorblt Lcrbaga I!anajeaon,A12?7*lEMf iogyakarta,hal 
w f >  fl

\Philip Eotlor,(Saduron fladlocuEu), ftp d t . hal*5G
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Ad* 1. Uark Dp Pricing.
Salem mark up pricing ini pcnotapan harga dldaoar 
lam ataa blaya penbelian porcatuan dan biaeanya 
banyak digunakan dikalnngan pcQagang ccoron, no - 
ngonai porcontaco c a u p  nya borbeda diantara jo 
nio-jonio barang yang beriainan*

Ad* 2. Coot Pluo Prloing*
Borboda dengan nark up pricing, pada coat plus - 
pricing ponetopan harga dldac&rkan atao biqyo to 
tal* San coot plus pricing digunakan untuk ncno 
tapkan harga p «kcr J aan~p ekcr j aan yang tidak boroi 
fat rutlno, nlealnya i pekorjaan yang bercifat bo 
rongan*

Congcmai mark - up pricing tcrdapat beberapa kotcntuan 
antara lain s

- Peroantaoo oark-up, haruo bcrgcrak kearah yang - 
borlacanan dengan bicya catuan* Semakin tlnggl 
Maya catuan produk, cesakin rend ah perncntaoo - 
mark-up.

- Porocntaco mrlc-up haruo borgorok kearah yang bor 
latranan dengan porputaran (turn ever), c n m M n  - 
tlnggi porputaran penjualan, ocnakin rondah pcr- 
contaco narfc-up.
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* Penetapan poracntaoe narb-up haruo moapexfcatikan 
©laotieitaa ponaintaon, Bila claaticltas permin 
taan borubah porocntac© nark-up hcxuo pula diru - 
hah agar totap diporoloh laba ocnakoinal.

Carfc-up pricing banyak digunakan karena :
- Biaya boroifat lobih past! daripada penaintaan, do 
ngan mendafiarkan harga pada biaya catuan, penjual 
dapat ncnctapkan harcp dengan oara yang lobih oo 
derhana oobab tidak porlu nengadakan penyecuaia»- 
pcnyccuaian cetiap kali keadaan peraintaan bcru - 
bah*

• Bila Bccoa porucahaan dal an induotri ncnotapkan - 
harca jualnya berdaaarkan biaya, caka harga jual 
cendorung cam apabila biaya dan cark-up poruoaha 
an*pexusahoan torcobut cdalah cam.
Dengan dcmikian konin$djrm adanya pora ain/jan hor 
ga iiangat kooll.

- *Coot-nark up pricing11 dipendang oebagoi oara po 
netapcn tarca yang cdil, baik bag! pcnbcli caupan 
bagl ponjual. Penjual tidak ccn&gunakon kocexqpat 
an untuk ncnaikkan harcP bii& pomlntaan ncnins * 
tat, noukipun dcnikian pcnjual to tap aendapat ko 
untungan yang layak dari iiwentaainya.
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3.2* Ponotapan Harga Bordasarkan Pomintaan.

Ada eonentara ahli yang borpendapat balm oepan- 
taanya pomorintahlah yang nonjadi faktor dalaa ponotapan 
harga Jual koyokinan ini didaearl bataa harga haras dite 
tapkan bordacarkan nilai yemg diborikan oleh ponboli pa 
da barang*

Bo car kecilnya nilai ouatu barang bag! ponboli » 
torcermin dal an pomintaan moreka. Jadi harga haruo di 
t^tapkan tinggi Jika permintaan kuat dan ditotapkan ren 
dah bila permintaan leraah* Dengan denikian ponjual ha 
ran nonakoir ponilaian konmmen terhadap barang,kemudian 
oenetapkan harga yang ncnborlkan rtratio nilai barang har 
ga" oodikit lobih tinggi daripada yang ditawarkan aaing- 
an.

PlnteinlnanlJjarga.

Bontuk lain dari ponotapan harga berdaaarkan *per 
mintaan* adalah diekrinimai harga yakni barang yang sa 
ms di jual dengan harga yang bcrbeda-beda* Dlclcrinlnaol 
harga dapat dilakukan bordasarkan pemboli» vorei barang, 
tempat dan waktu#

- Diekrininaei harga bsrdaearkan pemboli.
Ter Jadi Jika baran^barang yang dljual dengan har
ga yang borlainan kepada jplongan penbeli yang ea
m *
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Serjadinya diokriminaGi harga antara ponbdi t dl 
nun$tinkan karena adanya porbedaan dal on intcnai 
tao permintaan dan pcngetahuan pcaball*

• Mokriminooi harga berdacarkon voroi barang* 
Tcrjadi apablln barang-»barang yang Dana to tap! dl 
buat oedikit berbcda don dijual dengan harga yang 
botlainan, dalon mana porbodcan harga proporoio 
nal dengan porbcdaan biaya uarginal antara barang 
barang torccbut.
ttieal t aatu judul buku dengan nenggunalcen :
- Kertaa HVS dijual dengan harga Rp* 2*500*-

- Kertas CD dljual dengan harga Rp. 2*000, ■*

* Dietainlnaal harga bordnnarkan tenpat.
Porbedaan harga berdacarkan toznpat lnl bica terja 
dl, karena tenpat juga norupakan cuatu bontuk uti 
XI ty*
deal : harga tcrspat duduk doloa cuatu pertunjufc- 

kan berbe&a^beda, karena adanya perbedaan 
dalcn intend tao pemintaan akan lokacl 
tcapat duduk yang bezlalnsm*

- Dlckrlnlnaci harga bcrdacarkan Traktu*
Terjadl karena adanya porbcdaan dalon Intend tao 
permintaan pada tnktvs-Tnktu yang berlainan.
Zlioal i intenoitoe peralntaan akan payung dicuoin
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hujan lobih beoar daripada dimoin panaa, sehing 
Ca harga payun^ dlouoim hujan ditetapkan lebih ~ 
tin£/$i darlpada dimuoim panaa.

4. P^tarJLfgmoBA

Bomi SimQtha9 dalam bukunya yan<j berjudul Hanaj®-
nen Pemaoaran Hod cm, noncatakan bahwa pronoei adalah $
*3enua Jonia kegiatan pomacaran 70x1s ditujuknn untuk,nen

adorong pernintaan*.
Dcdangkan raonurut, Kurts, tentang pronoel adalah %
"Promotion is information and pcrouatlon function, that

10influence concumoro buying decision*.

Dari kodua pongoxtian tentang pronooi taraobut di 
atas dapatlah dikatakan bahwa pronool norupakan alat un 
talc mcr:berlkan inforxsaoi dan o&npcngaruhi koncunon untuk 
mengadakan p ortukaran/pcaabcliaa* Alat-alat di dolcm nar 
koting mix yon# peranan utaaanya aon^adakan komunlkaai 
yans porcuaoivo dioobut alat^alat prooooi.
Alat-alat pro^oci yans digunakan perueahaan pada ununnya 
terdiri dari 1

^Bamx SiR&atha t!Hf Qp c lt, Hal. 337.
10Kurts, David. L*# gont?nporary Harkotln*. 4tb - 

Edition, drydon preoo, fccwlorET 1 ^ 7  T^JT
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Advertising, Personal soiling, Sales promotion, dan Vu - 
blioity* Dal an praktoknya porueatoan soring nengkom'blna 
oikon ko empat alat promooi torsebut dalaa rangka menca 
pal tujuan program ponjualoimya*
Kombinaai dari ke empat alat promooi teroebut tiering dl
sebufc* promotional mix* Eengenai promotional mix itu -
oendiri, J* Stanton mendefinisikan sebagai *
•Xombinaci otratogi yang paling balk dari variabel-varia
bel periklanan, personal colling dan alat-alat promoai
yang loin, yang keoonucnyo direncanakan untuk aoncapai

11tujuan program penjualan**
Dal am dofinisl teroebut tidak dioebutkan oocara Jelas be 
rapa variabel promotion mix sclain periklanan dan perso
nal Gelling, nsmun pada unumnya jenis-jenie promosi yang 
serlng dilakukan oleh perucahasn adalah adrerticing, per 
sonal selling, sales promotion dan publicity.

4,1. Advertising*
Dalaa rangka upaya untuk mcnjual ooouatu produk 

apalagl Jika produk terccbut Dcrupakan produk b&ru » tl

Stanton, willian J, Acao-AgnB Ilarketlnfo for jo - 
mahan Baeu Svastha DH» Penerbit Akadcai Keuangan dan Bis 
nicf Togyakarta, 1979* Kdici kc dua, hal. 23B.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU TINJAUAN TENTANG .... TAUFIK RACHIM



2G

dakloh cukup hanya dengan nenprodukoi kemudian ndcmpar 
kannya ke paenran* Tetnpi yeng lebih pontlng dari itu , 
adalah bacainami caranya cupaya konouffien/maoyurakat d o  
ngetahui bahwa barony klta oudah borodar dl pacaran. 
Untuk itu dipertukan ouatu alot prooooi yang cifhtnya - 
member!kan informal cooara lengkap kopada raaoyarakat/ - 
konmuaen* Alat ini biaca dieobut advertising* dinana pe 
Iftkoanaannya beroifat non Indiridu oorta biayanya cukup 
tinggi*
Uenurut Kotlcr, definioi advertising adalah : nAny paid
form of nonporoonal presentation and promotion* of ideas

12goods* or eorvice by an identified eponoor*«
Pcrlu diingat bahca poriklanan atau cdrcrtiBing 

dilakukan dengan ncngeluarkan cojunlah biaya, ini berbo 
da dengan public!tae yang dieiaxfcan tanpa nengoluflcrkan • 
biaya, Periklanan dapat pula dipandang sebagai keglatan 
penamron kepada euatu kcloxpok nanyorakat balk oecara 
liean ataupun dengan pcnglihatan (berupa bcrita) tentang 
suatu produk, Jaca atau ide*
tiedia periklanan yang coring diporgunakan peruoahaan an 
tara lain t aelalui majalah, curat kabar, radio, tolcvi- 
aig pootor, buku t cl open, kalonder don lain aobagainya.

*^Baou Sraotha DH» Op olt« hal* 246. (Aeafl - A sac 
Earkoting).
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Jrnigel-jCUn/tal dftrl.3dTogtl alng ntm> pcrl*! wmn.

Uomirut Baou Sractha DH# ada beborapa jftmgoi por 
iklanan antara lain x

1* Eaobcrikan infoitaafli
2* Kenbujuk atau mempengaruhi
J. tlenciptakan kecan
4* nenuaokan keinginan **
5. Sobagai alat kocnxnikafii* *

Ad* 1, jieaberikan infannaoi.
Para ahll okonomi telah nenokankan adanya faodah/ 
kagunaan ttaktu, tonpct, bontuk dan cdlik dal an po 
maoaran* Sebuah barang akan lobih bcrharga bagi 
ooceorang apabila ia dapat momporolehnya ootiap - 
waktu, pada tcrspat dan raenilikinya dengan Eudah. 
Sclain itu facdah bontuk juga noneunbah nilai dari 
pada produk, faedah lain yang tldak kalah penting 
adalah faedah informal (information utility)* 
Jodi periklanan da];at nonsobah nilai pada cuatu 
barang dengan cenboriknn informoi kcpada konru - 
non.
IKlen dapat ncaberlkan infomaoi lobih banyak da
rlpada lainnya baik tontang barangnya, harganya *
ataupun infornaci lain yang ncrapunyai kogunasm ba 
gi koncunen.

^flaeu Swactha IHI, Op cjt, Hal. 246# (Asao-Aeao - 
Haritoting).
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Hilai yang dicip taken oloh poriklanan tercobut di 
nanakan feed ah informal.
5anpa adanya infornaol ccporti Itu orong tidak - 
Akan mengotahul banyak ton tang ouatu barang. Jika 
klta molihat pada oobuah iklan di cunt kabar, kl 
ta akan noneaul balma iklan dlpakai untuk ncabori 
tahu konminon tentang penyediaan produk tortontu, 
pada lokaai tortcntu dengan harga tor tentu.
Dioini IKLon hanya boroifat untuk nemberltahu ea 
Jaf bukan untuk menbujuk.
Kadan£-kadang dijunpai bahra ponbeli nemsang 
lklan untuk mencari barang yang mereka butuhkan , 
dan ponjual mcmaoang iklan untuk bcrueaha nenjuol 
barangnya. ^engan dcaikLan periklanan nenyedia 
kan ouatu olat bagi penjualan dan pcmbeli untul: 
nenboritahukan kopada flhak lain tentang kobutuh 
an dan keinginan nerofca, cchingga kebutuban don 
keinginan toroebut dapat dipcnuhi dengan ccEg-tih 
kan pertukaran yang ncauackan.

Ad. 2* Eeobujuk atau nenpongaruhi.
Soring periklanan tlda'c hanya bercifat ccabori -
tahu coja, totapi juga boroifat aoobujuk terutama
kopada pcmbcli-peaboli potcnoial dongan raonyat̂ *
kan bahwa ouatu produk adalah lebih balk daripoda 
produk ynng lain.
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Dal am hal ini Iklan yang oif&tnya raeabujuk tcroo 
but leblh aering dipacang pada nedi^xaodla scper 
tl tolcvlsl atau majalalu Unrunnya orang tldak 
ingin dlhujuk atau didorong untuk Q&abdi produk 
yang sudah Jclao dapat ncsmaokan kobutuhan dan ko 
inginan noroka, totapl cpabila ada dua produk yang 
cojonlo, ponjual akan nengoluarkon leblh feonyak 
mktu dan tcnaga untuk mcaabujuk orang bahrca pro - 
duknya lobih balk daripeda yang lain* Pcriklanan 
yang oitatnya neobujuk dapat ncnlnbulkan kacanan 
dari orcng-orang atau kolompok tortontu, inereka 
moraoa bahtsa periKLanan teroebut dipakai untuk - 
oeaporcainkan dan ucnantaatkan koneumen y*mg tl 
dak bor-alah. Eoldn^ja pcriklanan cepertL Ini da 
pat menlobulkan akibat yanc kurang balk peda. na - 
oyarakat* lotapl ada pula iklan yang oif&tnya 
mcnbujuk juotru bcrtujuan balk. Klaalnya r aes£o 
rong orang agar gcnar ncnbaca. Ildan ccpcrti ini 
biaoanya dapat tieniabulkan cuatu pandangcm yens - 
pool tip pada na&yarakat.

Ad, 3* Itenclptakan keoan atau lmge.
Dengan eebuah iklan, orang akan ncsapunyal ouatu 
keoan tortentu tentang opa yang dliklankan, dalaa 
hal ini pemaaangan iklan oolalu borucaha untuk *
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ccnciptokan iklan yen^ cobaik-baiknya. 
llicalnya i dengan ncnc3umkon \mmaf iluetrooi , 
bcntuk dan layout yang nenarik. Kadang - lradang 
penbelian oobuah barony tidak dilakukan oecara ra 
clonal atau nonporhatikon nilai okononicnya, tota 

#■
pi lcbih terdoron# untuk nesportahankan atau no - 
nln^katkan euatu proctiaa (gangfii)* Scporti pen 
belian nobll, rokok, rumah yang negah dan caba^ai 
nya* Dari oegi lain periklanan Juga dapat noncip 
takan kocan pada naoyarakat untuk nulakukan pombo 
lian oecara rational dan okononio.

Ad* 4* ncsruaokaa Keinginan-
Sobolum meailih dan neabeli produk kadrar;-kedanc 
orans ingin diberitafca lobih datuilu, scbacai con 
toh, norokn ingin nencctahui lcbih dchulu ton tans 
harca, kualitao, Jarlaan daiipada coburh produk 
yenc akan dibslinya* Eahicn kadan^-kaians omn^ 
juga Ingin dibujuk untul: nolakuknn oecuatu ynzs 
baik bad ncrcka atca ba^i casyarakat. Ciaalnya: 
dibujuk untofc ncabanta faHr ni akin, meseranci ta 
ta fcuraf dan ccbacairya.
Jadi periklacnn ncru^o^^m cuata aljit yang dejnt
dipakni untuk raoncapai tujuan dan tujunn itu ccn 
diri berupa portukaten yens caling neajuaC&ttfu
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Ad. 5. Seba^ai alat konunihnoi.
Poriklanan adalah cuatu alat untalc nenbaka korani 
kaoi dua arah antara ponjual dan penbeli, cohing 
ga koinginan neroka dapat torponuhl dengan cara 
yang cfioicn dan ofektif. Dalaa hal Ini koauni 
kad dapat nenunjuklran oara-eara untuk ncngadakcn 
portukaran yang aaling cccuaokan* Inieiatip per 
iklanan tldak colnlu datang dari pihak pcnjual to 
tapi pembolipun juga coring nonggunakan iklan un 
tuk kopcntingannya.
Hioal : untuk noncari pckorjaan, moncaxi barang 

yang hilang atau congomkakan koluhan- ko 
luhan karena tidak oocuainya barang yang 
dibcli dcn^on yang oobcnarnya.

Iklan ccnacca ini dapat ncnborikan kesungjdnaa 
kopoda orang lain untuk conghabungi yang borcang 
kutan, oohingga akan tcrjcdi pcnbicaraan kcdua bo 
lah pihak.

4*2* Porconal Soiling#
fugao donor poruoahann cdalah ncnjual. Pungci - 

pcnjualanlah yang lobih dipcrhatikan dibaxsdingktm dengan 
fangoi pcaaaaran lainnya dolcn bidang nanajonon pcraascr 
an.
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Cukooonya coouatu ucaha torgantung daripada bagaimana 
borhaoilnya fungci penjualan toroobut dllakoanakan* Per 
conal colling norupakan oalah oatu notodo promoei untuk 
dapat nonospai tujuan toroebut, dan ucaha ini nenorlttkan 
Xoblh banyak tenaga korja atau tenaga ponjual*
I!cnurut Bgcu Sr̂ uatha, porconal colling adalah t 
*Intorakci antar individu, ealing bortcnu mute yang ditu 
jukan untuk aonciptakan, meaperbaiki, nonguacai, atau - 
ocmportahankan hubungan pertukarcn yang aaling nengun - 
tungkan dengan plhak laln#.^
Jadi porconal colling norupakan cuatu koounikaei oecara 
porooorangan, bcrboda donjon periklanan dan kogiatan pro 
cool lain yang kosninikaalnja bored fat naccal carta tidak 
boraifat pribadi.
Salon operacinya porconal colling lobih flokoibol diban 
dingkan dongan yang lain, ini dieebabkan karena tenaga 
tenaga ponjualan torcobut dapat oocara langcung mongeta- 
hni koinglnan, cotifo dan porilaku konmmon corta cckali 
guc dapat nolihat roakci konnmon, oohingga corcka lang 
cung nongadakcn pcnyocualan coperlunya.
Pronoci Jcnio ini norupakan bcntok yang kuno, akan teta 
pi to tap nesoenng peranan dalao narkoting, karena necung

1<lbid> hal. 261.
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kinkan untuk mengadakan komunikasi antara dua orang dalam 
menyampajbkan ide atau penjelasan raengenai suatu barang. 
Yang penting dalam personal selling ini ialah bahwa dalam 
proses penjualan tersebut balk konsumen, barang maupun sa 
lesmen ikut terlihat didalamnya. Bagaimanapun seorang sa
lesmen (baik regular salesmen atau missionary salesmen ) 
harus mengetahui benar "fact" tentang produknya yang di - 
jual, disamping mempunyai keahlian memberikan keterangan 
kepada calon pembeli tentang produknya tersebut.

Type-type personal selling
1. Across the counter selling,

Biasanya dilakukan oleh pedagang eceran.
2. House to house selling*

Mjalankan oleh salesmen dengan mendatangi rumah - 
rumah calon pembeli satu persatu untuk memperkenal 
kan produk dalam rangka penjualan.

3. Salesmen menghubungi pedagang perantara, yakni 
wholesaler atau retailer dalam menjual produksinya,

4. Salesmen dalam hal ini merupakan pegawai dari whole 
saler dan bertugas mengunjungi retailer.

5. Dilakukan langsung oleh pimpinan atau para ekseku - 
tif perusahaan untuk mempengaruhi langganan - lang
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ganan yang ponting, torutaca yang biaoa molokukan 
pen juaian dalam j uni oh yang booar*

6, Engineering trained salocmen.
Dilakukan oleh ealocnen khnounnya yang ncnpunyai 
pengetahoan tentang total o dari barang yang her - 
sangkutan.

4.3* Sales Promotion*
Jika pada advertising dan personal selling aJrtivi 

taonya dilakukan cecara ratine dan borulang-ulang » mka 
pada sales promotion tidaklah dcnikian, dimana pada no to 
do ini oorupakan aktivitao yang beroifat inoidoltil* 
Pronooi penjualan ndiputi borbagai car*-cara prosoni 
taktio, yang beroifat janefca pendok ditujukan untuk b o  - 
rangcang tanggcpan penboli dengan lobih ccpat f caranyc 
bica dengan neaberikan kupon, potongnn harga, nongadakan 
penoran atau ceaberikan contoh gratio. Kononuanya ini 
ditujukan pada pcnboli akhir, oedangkan untuk pcnydur - 
dapat diborikan discount, hadiah-hediah, borno dan ooba 
gainya, Pronooi penjualan ynng dltujukan pada koncuncn 
okhir berguna untuk nendorong pcnbolian irang lebih d o  -  

ring, uedangken yang ditufluksn pada pongee or adalah un 
tok nimibuat pengcoor bcrccdia nenjual produk-prodnk per 
uoahaan*
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Dongan oara procooi penjualan ini raenurut *Alt>2 Hltioc - 
ml to11 Maya yang dlkoluarkan lcbih ringan dan haoil yang 
diharapkan dapat dioapai dal on Jengka waktu yang lobih 
oingkat, Bahkan dengan caloo promotion akan lebih condo 
rong pembelian oloh konoumen, ini berarti bahrn program 
oaloo promotion nenpunyai tujuan i

- ttendidik atau member! ketorangan pada konoumen f 
nioalnya, dongan meabcrikan buku-buku podocan f 
brocur, dcnontraoi dan laliwlain,

* Ucndoronc pembelian oleh koncunon torhadap produk 
yang borcangkutan, nicalnya* dengan mobagikan - 
camplo, hcdloh dan ldn-lain.

lynr- troo jmlcn nrpratlos •

1. Pcmberian potongan harga atau hodiaMindioh* ci - 
ealnya i
- Pcnbcrlan potongan harga oocara langcung kepcda 
konoucon atan penbelian yang dilakukan.*

- Peabcrian hadiah ndalui kupon yang diundi da - 
Ion oatu porlodo tcrtontu*

2* Peregaan (dieplay) yokni dongan ncaoaorkan barang 
barang haoil produk porucahaan pada raktu, tsnpat 
don Dituani tortentu.

3. Penborlan kalondor oloh porucahaan kopada para po
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nyalur atau konounen yang dikeluorkon pada cotlap 
tahun.

4* Rabat (caoh refund).
norupakan pongu randan harga yang diborikan kepada 
para niddlcnon dan pemboli, Rabat Ini digunakan 
terutsna untuk meaporfeenalkan produk baru, juga 
dipakal untuk taondorong peabollan ulang atas eua 
tu barang yang ncoiliki nargin tinggi- Booarnya 
rabat biasanya ditontuten dongan pro centavo ter - 
tentu.

5. After caloo cervloo.
Borupa Jaalnan torhedop kualitae produto-produk * 
yang dibolinya occara kocoluruhan*

4.4# Publicity.
Uonorut Radioounu, publisitao dapat didefinleikan 

oebagai i
OtlEoIoci pernintaan torhadap eeruatu produk* corvi- 
oe* atau unit bueincoo yang bersifat non pribadi, da 
ngan oara aenempatkan bcrita tentang produk atau cor 
Tioe tersebut di aurat kabar, oajalah* radio, tanpa 
penbaynran dari oponcor.13

^Radiocum, Polltik Pemsarnn, Bagian Penerbit 
Pakultao Ekonooi UniVeroitao Gajah liada, Yogyakarta, 1980 
hal. 63*
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Dari definioi diatao dapatlah ditarik ouatu kooinpulan 
bahwa untuk xnolakukan publioitao tidak perlu mcabayar. 
Hoinilah letak perbedaan antara publioitao dcn&tn por - 
iklanon, dal on mans pcriklanan mcaorlukan oojundah pcnba 
yaran. Diccrapinc; itu publioitao Ju#i dapat bcrcifat nons 
untun^kan dapat pula morugikmi.

Sobenamya publioitao morupakan polenckop yang * 
efektif bag! alat promoei yang lain oeperti periklanan, 
personal o el line dan prorsoei penjualan. Socara gario bo 
oarnya* publioitao dapat dipioahkan kedalam dua kritoria 
yakni i

- Publioitao produk (Produot Publicity).
Taitu publioitao yans ditujukan untuk nencgaabar 
kan atau untuk neraboritahukan kopada maoyarakat / 
koncuaen tentang ouatu produk booorta pcng^unaan- 
nya>

- Publioitao kelembaeaan (Institutional Publicity). 
Taitu publioitao yanc nenyanckut tentang orcanioa 
ci pada uoumnya.

Kebaikan dan Keburukan̂ P̂ubllflltag.

a. Kcbaikannya.
• Publioitao dapat nenjangkau oranc-oranc yanc ti 
dak oau membaca oobuah iklei}*
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* Publiaitaa dapat ditaogpatkan pada ' hnlcoaan de 
pan dari cobuah curat kabar atau pada pooici la 
In yan̂ j lcbih monyolok.

- X.ebih dapat diporeaya. Jika cobuah curat kabar 
atau moolah ncrepublicitacfcon cebuah corita co 
bagai berita, ponbaca mongiaggap bahwa cerita 
torsobut raerupakan borlta, dan borlta uaurmya 
lcbih diporeaya darlpada iklan*

* Publieltao jauh lobih rnrah karena dilakokan eo 
cara bobas, tanpa dlpungut biaya.

b. Koburukanaya.
- Puhliaitao tidak dapat ncnggantikan pcranon da 
rl alat promoei yan^ lain dan public!tas aifat 
nya hanya nendukunc notodo promo si lain#

s.

Hcmrut Kurta, tontcno caluran diotribuoi odalahi
"Channel of distribution ic a flow of c°odc end oorvleoa

16from producer to ooncuncr*U
Definlsi lain tentang caluran dictribuci ini dikaralmkcn
oloh Aocrican Harkotin^ Acrociation, yang mcnyatalcnn bah

**fairts, Darid L.# Op clt, hal. 270.
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wa aaluran adalah nerupakan 3

"Suatu otruktor unit organieaci dalam peruoahaan don la 
or peruoahacn yrmg terdiri atao agcnp dealer, pedagang * 
becar don pengccer melalui nam, oobuah komoditL, produk 
atau jaca dipaoarkanO^

Dari pengertlan tcrcobut diatan, dapatlah dikata 
kan hahwa oaluran diotribuci cdalah carana yang diguna 
kan agar produk dan jaca yanc torccdia dapat dengan mi 
dah dihell dan dipcrgunakan oleh koncuaen. Dal to peroko 
*omian yanc telah naju, kobanyakan produoen tldak nenju 
al haoil produkninya nor oka ccoara langcang kcpada pema 
kal akhir* Diantara para produoen dan pemakai akhir ter 
dapat cojunlah bocar pedagang perantara yang nenjalonkan 
herbage! fUngei. Ada perantara oeperti oioalnya peda - 
gang bo ear dan pedagang eccran yang nembeli, meniliki ~ 
hak otae, dan oenjual kcaboli barang-barang yang bercang 
kutan. tlcreka ini dioebut ^acrohant middlcnontt.

Adapula perantara oeperti micalnya makelor (bro - 
ker), percakilan dagang atan agen ponjualan yang moncori 
pcaboli, nolokukan negoolad atao nama produoen, totapi

1^Baou Suaatha SH, Qp d t * hal. 273, Dlkutip, dan 
diterjezahkan dari American ISrioting Aecociation, I‘ar -
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tidak neniliki hak atac barang yang diperjual belikan,ne 
reka ini dioebut *ogen niddlcnontrt.

Penentuan caluran diotribuai norupakan ealah oatu 
diantara koputucan nanajcncn yang paling penting dibi - 
dang pcmacaran, karena *

- Caluran yang dipilih aangat neapengaruhi tiap ko 
putuoan lain dibidong pcnaoaran. Keputuoan pin - 
pi nan peruoahaan congonai harga Jual tergantung 
dari apakah peruoahaan akon nenyalurkan haoil pro 
dukainya nolalui bobcrqpa penyalur tunggal atau 
nelalui cejuriloh booar pedagang eoeran.

- Saluran ynng dipilih alum nolibatkan peruoahaan 
dalcd ikatan kocajiban yang rclatif lean dengan 
porucahaan loin. Dila porucahaan tel ah ncnunjuk 
oobuah porucahaan dacpng cobagai penyalur tuncpl 
naka porucahaan producon torcobut tidak lag! da - 
pat ncngangfcat penyalur lain didaerah penjualan 
yang can*

Hoekipun ponggunaan porantara borarti nelcpaokan cobalt 
on kokuaoaen atac bagaiaana dan kcpada tlapa barang - ba 
rang dijual, rtaoxn deniklcn tidak codikit produces yang 
ncnycrahkan oebagian dari tugao penjualan kopada pcranta 
ra*
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Alacan digunakan perantara, ncnurut Radiocunu adalah j

1* Banyan produoen yang tldak ncapunyai cumber dana 
untuk dapat nenjalankan progran-prograa pcnaaaran 
langoung.

2« Pemacaran langcung ncngharuofcon producen untuk ju 
ga nenjadi porantara bagi barang~barang konplacn 
tor yang dihaoilkan porucahaan lain, a^ar dapat - 
dioapai offioionoi diotribuoi naeoal.

3* Produoen yang oenpunyai nodal oukup untuk nonya- 
lurkan oondiri haoil produkainya, oerln$tali da 
pat memporoleh pcnorlcaan lobih banyak apabila da 
na torcobut dlguna!ran untuk nenanban inrootaoi di 
bidang lain. 18

Dari alaoazwalaoan diatao klranya dapatlah ditarik cuatu 
kooinpulan baJrra pcda ditcomya, dicunokunnya perantara 
karena porantara dianggap nsrpu nolakcanakan tugao dan 
fttngni dari peracaran dcn^pn cffiaicnci yanc tinggi. 
Perantara pcnacaran dapat ncn^hacilkan lobih brayak, fca 
rcna pcngaiamn, relaci, cpccialioani dan luao uccha co 
rcka, darlpada yang dapat dihaoilkan produoen ndnlui * 
uoaha pcnyaluron oondiri.

Titik tolok untuk pcrcncanaan oaluran diotribuci 
cooara effoktlf iolah penentuan paoar yang akan dijcdl 
kan caoaran penjualan. Ealcn ueaha nocamiki paoar yang 
tolah dlpilihnyu, ootiop produuon conentukon cara pcnya 
luran bordaaarkan karaktoriutlk pcabolinya, produk yang

dO
Rodioounu, Or? d t , hal,* 63- (P olitik  Penaoaran)i
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dihaailkannya, para porantara, saingan-aaingannya , poll 
tik pooaaaran yang dianutnya dan faktor liagkungan.

- Xarakterietik penbeli.
peoilifaan aaluran eangat dipengaruM oleh karakte 
riatik pemboli. Dila juolah penbeli banyak, para 
producon condoning menggunakan aaluran panJang i* 
ngan banyak porantara pada tiap aaluran. 
Itocendorungan ini agak bcrkurang bila lokaai geo- 
grafia dari para pcnboli loblh terpusat. 
frekuenai pcnbolian yan^ tinggi dalam Jumlah* jus 
lah codikit juga nonJLmbulkan kocendorungan ponggu 
naan caluran panjang.

- Xaraktorictik produk.
KarakterlatLk produk juga merapongaruhi penillhan 
aaluran. Boborapa ttektor yang haruo dlportimbang 
kan dari aegi barang ini antara lain i 
1* Nilai Unit,
2. Boaar dan bcrat barang,
3- ^udah rueaknya barang,
Am Si fat teknio,
5* Barang otandar dan peaanan,
6. Luaenya produot lino.

Ad. 1. Hilai Unit.
Jika nilai unit barony yang dijual relatif rcndah,
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mate protasen-produocn cendcrung untuk mengguna 
lean saluran dietribuoi yang pemjang, oobaLiknya - 
Jika nlloi unitnya relatif tinggi maka calurtm - 
diatribufllnya langcung (pondek).

Ad. 2. Bcoar dan berat barang*
Uccipertiinbangkan ongkoo angkut dalcua hubungannya 
dengan nilai barony eccara koooluruhan*
Jika ongkoo angkut booar dibandingkan dengan ni
lai barangnya oehingga tordapat boban yang borat 
bagi peruoahaan, maka oobagl an beban torcobut da 
pat dialihkan kopada porantara, Jadi porantara - 
ikut nenanggung oobagien dari ongkoa anĵ ait.

Ad. 3* Eudah rueaknya barang.
Jika barang yang dijual nadah ruoak, maka perusa 
haan tidak perlu nenggonakan per antara, jika ingin 
nonggumkannya maka haruo dipilih porantara yang 
ncniliki faoilitaa p cnyirrpanan yang cukup balk*

Ad, 4* Barang standard dan pecanan*
Jika barang yang dijual berupa barang /standard, ma 
ka dipelihara aojumlah pareediaan pada penyalur « 
demikian pula cobaliknya, kalau barang yang diju 
al berdaaarkan peoanan maka penyalur, tidak perlu 
ncnolihara porcediaon.
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Ad* 5* Luaonya produot lino*
Jika poruoahaan hnnya menbuat satu aaoam barang - 
oaja, maka penggunaan pedagang beoar oebacai pe 
nyalur adalah baik. 2otapi jika macam baron^nya 
banyak maka peruoahaan dapat monjual langoung ko 
pada para pongooer*

~ Earaktorlotik porantara.
Didalam penontuan caluran diotribuoi haras dip or 
hifcungkan kokuuton-kckuaton don kolonahanrkoleoah 
an dari berbagai typo ponyalur dal an ncnjalonkan 
bornacaEHttacao tugao pcnaoaran oeperti pongiklan 
an, penggudengan, mencari pembeli dan oebagainya. 
Aeon penjualan ni^alnya, dapat monghabun^i calon 
pcsboli dengan biaya per penboli yang rolatif ron 
dah karena biaya total torbagi diantnra oojunlah 
ponbcli. Akan totapi ueaha penjualan per colon 
peabcli acapkali tiddLlah begitu intcnui* diban- 
dingjton dengan uoaha yanc dijolankan bila pcnjual 
an dilakukan oloh calcanea peruoahaan*

- Keraktsriotik eaingon*
Penilihan oaluran diotribuoi dipengaruhi pula oleh 
oaluran yang digunakan nain^an* Para producon di 
dalam induotri-induotri tortontu, ncn^incinkan -

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU TINJAUAN TENTANG .... TAUFIK RACHIM



45

agar produk norcka dijual bordekatan dengan pro
duk oain^an. Ini bcrorti bahra para produnen tor 
aebut haruo meng^unakan caluran atau porantara 
ynng osca ooporti yang digunakan safingan.

- Karakteriotik peruoahaan.
Dales) pemilihan caluran, karaktoriotlk peruoahaan 
n&ics&ng peranan ponting. Ada beberapa hal yang 
perlu dipertinbanskan ccngonai karaktoriotlk por 
uoahaan antara lain t

a, Ukuran porucahaan.
Bo car kooilnya porucahaan, nenontuken luao pa 
ear dan kcnaapuan peruoahaan untuk ncndcpatkan 
korjacona dari para porantara yang dipilihnya.

b* Eokuaton financial*
JCuat lenahnya kounn^nn peruoahaan, ccnontukan 
tucao-tucao poaoaran yang dapat dilakukan por 
ucahaan eondiri dan tucao-tucao yang haruo di 
oorahton kopada para porantara*
Porucahaan yang ld^3h kcuancannya, eenderuns 
untuk cen^unakan oara diotribuoi korioi dan 
borucaha nandapattan porantara yang csspu dan 
borcedia ncnanccunc; cobasian dari biaya inven
tory, tranoit dan penjualan kredit.
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e* Product nix porucahcian*
KoaMnaol produk ycng dihaoilkan peruoahaan 
nempcngaruhi pola pcnyaluran peruoahaan* ocra 
kin bonyak Jcnio produk yang dihaoilkan 9 oc^a 
kin beaar kcnsnpuan poruoahaan untuk nengada 
kan hubungan langoung dengan para penbcllnya 9 
dan oocakin booar koconderungan untuk nengguna 
kan ponyalur *coloktif* atau •ekluoif*.

d. Poiitik pcracarcm.
Politik panacaran yang nonghondaki penyorohan 
barang cocara copat don peaberian oervioo Jropa 
da koncunon akhir, akan nenpongaruhi tugao yang 
haruo dijalankan porantara, jualah tcnpat pen 
jttolan corta tccpat peroodiaan dan cara peng - 
angkutan yang haruo digunakan.

• Karaktcriotik lingkungan*
faktor lingkungan copcrti kecdcon pcrckonoudan » 
atau poraturan pcncrintsh, booar pula pcngaruhnya 
tcrhadcp ponontuan caluran diotribuoi*
Dila kcadaan porekonooian ccnhuruk, para produoen 
akan berucaha nonyalurkan hacil produkainya ko po 
car dengan oara yang cerurah-curahnya.
Uical t dengan neaperpendek oaluran dan ocnicla 
kan pobcrian corvioo ycoag tidak eooenoial.
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rntev itental jmurnnJMJitrlfrntiJU

Uenuxut Sircanto Sutojo dalen bukuaya yang borju 
Jul crania Dacar ranajencn Peaaoaran" dikatakan bahua 
cata rantai caluran diotribuoi dapat di bagi dalcn capat 
Jalur, yaitu *

1* Producon - Agen *- * hoi cool cr - Koncunon.
Untuk daerah tortcntu, produecn aeiigan<jkat oatu - 
agon yang diator dalcn cuatu perjanjian rocai, di 
oana kegiaton penaacrcn untuk daerah vang berccag 
kutan dieerahkan kopada agcn oloh produocn.

2. Producon - f̂ ioloaalcr - Retailor - Koncuncn.
Di oini pedagemg bocar/trholccaler biea ncmeroloh 
produk dari producon dengan Jul on ncnocan long * 
Bung ko kan tor pucat atau eabang producon » atau 
nelhlui calocnon dari producon yang oecara tcratur 
congonjungi aholocalor* Kcrjaecna producon don - 
TTholccalor. Kor {antra producon dan wholesaler di 
cini biacanya tidak ditusngkan dalaa porjanjion * 
rocni*

3* Produces * Retailer * Eonruccn.
Dalcn jalur ini* kogiatan perdagangan bocar dila 
kukan oendiri oloh producon. Untuk monjenin ko 
lancaran pcngirinan barang kopada para retailor , 
producon akan nondirikan kantor eabang pada dao- 
rah atau tenpat yang otratcgio dari daorah pern 
oaron. Salocnon, biacanya ikut borperonan untuk 
aongunjungi retailor dalcn rcn^ca nonganpulken po 
canan penbelian ulonc.

4. Produccn - Koncuccn.
Dalcn hal ini cal e:.ncn atau pojabat pcnaoarnn da 
ri producon okan ncn^hubunrA calon konrancn coca 
ra langtmng untuk ncnatnrkcn produknya. Seperti - 
penyaluran barang-barang irtduo tri/induo trial cpodo 
yang ncnorlukan pencr?ngpn tohnio, tentuaya|<£ong 
haruckon penyaluran langcung dari produocn.- y

^Gi mean to 8utoio>_ranaJenen Peaaoaran. Lcdbe^i - 
Pondidikan dan Pcabinaan C&^gscn, Co taken Tortara, 1301 
hal. 166 - 167*
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Setelah ditetapkan typo oorta maccm oaluran yang 
akan digunakan bagi cuatu produk, rnka selonjutnya pcrlu 
lah ditotapkan JunLah dari tiop-tiap ©acm diotribuoi 
yang akan digunakan untuk mencapai penjualan dan keun - 
tungan oonuai dengan yang diharapkan.
Junlah porantara yang akan digunakan oangat ditontukan 
oloh tingkat "markot eacpocuro* atau tingkat ponyobaran 
yang dikohendaki produoen. Dalan hal ini produoen menpu 
nyai 3(tiga) alternatif yanc dapat ditempuhnya i

1. Diotribuoi Intensive.
Taitu menasarkan barang dongan taenggemakon cclur 
on oebanyak mun^&n untuk nondap atkan fconoumon po 
tonaiil oebanycte-banyaknya* Diotribuoi cara ini 
diporlukan terutana untuk aenaoarkan barang - bo- 
rang Jenio convcnionco, oeperti kebutuhan oehari 
hari, dongan tujuan untuk mcnudahkan koncuncn.

2. Diotribuoi Soloktif.
Taitu raemilih oaluran dengan junlah yang terbatao 
untuk nengurangi bicya penjualan, karona pembeli 
nya torbatao atau dari golongan tortontu oaja. 
Diotribuoi cara ini biacanya digunakan untuk mcma 
oarkan barang barang yang harganya rolatif agak 
nahol, dengan frokuenoi pcabolian yang tidak ting 
gi« Hiealnya i untulr baranc-barang baru.
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3# Diotrlbuai excluoive.
Pi oini produoen menganggap tldak perlu ncaaknl - 
terlalu banyak penyalur dl raana untuk dacroh tor 
tcntu h&nya ditotapkan catu penyalur*
Producon dioini nenborikan hak ekluelve kep&da - 
ponyalur untuk mond 1 otrlbuolkan produk peruoahaan 
dl daorah penjualannya nacinc-raaoing*

Setelah nenentukan type oorta jumlah perantara yang akan 
dipakal, maka langkah eelonjutnya ncnurut Philip Kotleri 
*i!ejniiih, nemborl dorongan dan oecara bcrkala menilai ha 
ell kerja perantara Individual”.20

- Uralllh on&jota oaluran.
Henilih perantara haruo didaoarkan atao penpal am 
an dalam uoaha pordagangan, pertumbuhan, aoXvabi* 
litao, kecodiaan bokerjacana dan roputaoi.
3311a perantara adalah agent penjualan, maka haruo 
dltoXitl junlah dan cl fat produk lain yang dloa 
lurkannya, Junlah cal cornea yang dlrailiklnya eerta 
tingkat turn •over* nya.

- Ucnborikan dorongan kcpada anggota oaluran.
flalah oatu cara untuk Xcblh meningkattan keglat 
an perantara daloo melakeanakan tugasnya, adalah

Philip Eotler, (caduran fiadioounu), Or? clt. Hal.
7 8 .
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dengan Jalaa menboriten perangoang kopada para po 
rantara tercebut.
Dalcn nonborikan poranccang diusahakan agar tidak 
terlalu borlobihan Juga tidak terlalu fiedikit* 
Jika dengan nembcrikan rangsangan temynta, peran 
tara rtaolh bolua terdorong, maka ada 2(dua) pilih 
an yang biea dianbil producon antara lain t

1. nenarearkan rabat yang leblh tinggi, oyarat b e  
dlt yang lebih lunak atau dongan nerubah trade 
relation mix codczdkian rupa, eehingga Bencun- 
tun$£an porantara.

2. Kencancsa atau tscn̂ adakan kontes penjualan oer 
ta pcngiklnnan yens lobih acroelf*

• Evoluaoi anecota caluran.
Produccn haruo Eongadakan pcnilaian terhadap ha - 
ell korja para porantara oecara borkala* Jika - 
ternyata tordapat on^ota caluran yang haoil fccr 
janya bcrada Jauh dibarah otaudard, hal ini perlu 
ditoliti ecbab-ccbabnja dan dioari cara untuk no 
ngataoinya. Untuk ccn*jhindari agar tidak terjedi 
o entire ta antara produccn daa para penyalur, m k a  
otanlcrd porforcanoo corta oangoi-cangci haruo 
didacorkan atao porcotajuan yang tolah diccpaksti 
bortsarsa*
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?<w<mtuan

Pada oaat-caat tortcntu, kecongkinan oioto ponya 
lurem perlu porubahon-porubohsn agar lobih accrual dengan 
fcondioi pacar yang baru. Pcrufcahan oiottn ponyaluron bi 
ca dengan oara nonaabah atau nonsurongi junlah angsota 
caluran, nonaabah atau nengurangl cara penyalursn , atau 
dongan jsongonbongkan cuatu cara baru dalaa penjualan ba 
rang di pasar*

Keputuam untuk nemnbah atau nongurangl Junlah 
porantara biaennya ccnsrlukm analica incroccmtal, tor - 
utana haruo dipcrhitun^toi pcngnruhnya terheflop laba per 
ucahaon. /.dakalnnya porueafcacn/producen ncrportir:ban~ - 
tarn untulr ncnghantikan pcnyalurnn noldui ccrua parents 
ra yttng tidak borhacil nonor̂ ai. tingkat penjualan yens 
telah ditotapfcsn untuk jcvncto naktu tcrtontu.

Kndcnc-tedang porucahaan/produccn ncnghodcpi por 
coal on opakoh calurannya untulr cor.oapai daorah gocgraflo 
ter ton tu atau nolongan ptmboll tortcntu naoih optical. 
Untuk ncnecohkrm poreoalnn torccbut haruo dibuat analica 
*break even* atau analica *rato of rotum* nongcnai cio 
ten penyaluran yang cekoreng digunakan, dan ciotcn pcnya 
luran altomatif. Ecputuccn congonal *porubahan ponya 
lurafc* yang paling oulit ncnyon#nit rcvisi ciotcn diotri 
buoi oocara i3onyoluruhf ccpcrti nicalnya ocngsanti cara
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menyoluruh, eeporti nioalnya nengsanti oara penyaluran - 
melalui a^en dongan penjualan lan^mn^j isolalui toko per 
uGahacm.

Kcpntucan oepcrti ini tidak hanjra norttbah caluran 
akan tetapi Juga berakibat fceharueaa untuk neninjou kan 
ball eebafiian booar dari unuuMtneur markoting nix dan - 
politik penacaxan.
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1. flcdftmhPemnah*Mi

PT. "X* adalah porucahaan koluarga, didirikan bor 
daoarkan akto notario SugLyanto, S.H. Ho* 9 tartan©**! 6 
J omari 1973* Sojak didirikan canpal oekaranc porucaha 
an ini bergera2c di bidanc antara lain j

a* Porcotalmn 
b. Ponorbitan
o, Pcrdaconcan dalcn arti luao, tomacuk Juga porda 

cancan antar pulau, Icrcraaoir, dictribuoi, ho * 
cccnan dan oobacni croccir nonccnai eegala caem 
barang dacangan torutrm toko buku dan peralatan 
tuliot najalah ecrta balm dalan dan luar nogori.

Pcndirian porcoroan ini tolch dioyahkan oloh rentcxi Ko 
hafrtean bordacarkan curatnya Ho* T.A. 5/253/22 pada taas 
COl 12 April 1982.
Porcoroan ini didiriknn borcar^vcasa antara :

a, Tuan tloohanad Abidin* czacta bortenpat tin^al di 
Surabaya.

b. By. Hur Adcah, ccacta bortcrrpat tinggal di Sura
baya.
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o* Tuan Saleh Bin Haji Adr, craota bortcnpat tins - 
Cai di Surabaya*

Bortindok ooba#xi Diroktur Utcra dari FT. *X* adalah tu 
an Cochcsad Abidin, acdangfcan cobacai koaiuario adalah - 
nyonya Ear Adcah. Soporti tolah dioobutkan diatao bah 
ra bidang uoaha dari PT* »X° cdalah : Porootakan, Ponor 
bit, dan Perdagan&ui tusum toratcm toko buku* Dalon turn 
hanya PT, *X* dicaisplns nonjuol buk»*baku haoil tcrbitan 
oon&Lrl, juga nonjuol buku-buku haoil tcrbitan peruoaha 
an lain. Buku~buku yan̂ j ditorbltknn oleh PT, #X* lobih 
ccapunyai opooivikani di bidrms a^asa, khnoucnya ogma - 
lolen. Btttoi-buku yanc diterbltkan PT. *X* terdirl dari 
buktt-buku untuk CD, SEP/ECT?, &IA/SHTA, Pwpwfln Tinoci 
Eadraoah Xbtitiaijah, Hadracah Tcanatlyah/Aliyoh dan buku 
buku untuk urra* yanc coliputi i

- Buku Afpsa (Acona lolcn)
- Pendidifcan t!oral Ponoacila
- Pondidikan Bahaoa Indonocia
- Pondidikan Bohaea Daorah
• Catena tika
« llna Pcngotahuan Social
• Ilnu Pcncotahuan Alea
• Oloh Roca dan Kooohatan
- Pcndidikan Kooonian.
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- Pcndidiknn Xoaojahtorasn Kduorga
- Peagetahuan I*alu Lintaa
- Pondidikan Kopondudukan
- Politik Hukun tain
* Olah Raga
- Xctronpilan
- Bahaca Inggric
- Koouo

Scporti tolah dikenukakan dalcn Bab Iy bahtax dal an ucaha 
ncnaoorkan produknya PT. rtX* tolah ncnunjuk boberapa per 
icakilan ocbagai penyalur daerah penacaran Jakarta, Yogya 
karta, Uedan, Senarang dan Banjamaoin.
Scdongkan untuk daorah-daorah pcmacaron di Jam Tinur t 
torcacuk Lonbok, Cunbarra dan Bali, PT, *X* nenggunakan - 
tonaga ealoonim eobacai polotoma penaaaran barangnyn ( 
dioenping itu juga PT* #1* ncnlllki oobuah toko buku non 
diri yang berlokaoi di tJilayah kota Surabaya* 
Tenaga-tonaga aalocnon yang boropcraai di daerah penaoar 
an Jaca Tinur tozruacok lonbok, Cunbaw dan Bali ini no - 
cguacai hanpir 40ft dari celuruh onset penjualan yang ada*

2. Struktur Or/rani oaai
Struktur organioaoi yang dijalankan oloh PT* *XQ 

adalah otruktur organicoai fttngaional (lihat haloran 50*
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Scbacai pinpinan tortincci adalah para penogantf aahaa , 
yanjj tordixl dari 2(dua) orcnc pesogans cahan* Dolan no 
lakaonakan oporaci peruoahaan, telah dioepakati untuk - 
bortindak oobacai diroktur adalah oalah aoorang dari po 
neooXiQ oahan itu eendixi yaitu yon^ boraaca Tuan Eocha- 
cad Abidin*

Dlrektor Utc=a dal an fcnl norcaliair kebijtiknamoa 
nja untuk nencapai tajuan poruoahaan dan aonjaga kdang 
aungon Mdup pcrucahaan, dibontu olch beberapa otaff di 
roktur utana yancj tordiri dari s

• Board of JUreotur
- staff Aehli.

Scdattgkan untuk pcabidangan bociciv-bacian oporaaionil - 
den bagiaxv-b&gian penunjang oporaaionil pada tahap octo 
renc adalah cobacal bozlkut 3

1. Bahian Operational.
- ^aglon Produkai/P cncrbi t, yanc coliputi t 

&• Rodakai 
b. Baklan Poroiapca

* Sokol porcajahsn
* Sokoi Suoun Buruf
- Sokoi floprodukai,.

0* Dacian Percotnkcn
d. Bacton Penyolocaicn*
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- Sekai Pelipatan
- Sekai Penjilidan
• Sekai Peootongaxu

- Bagian Pemasaraa. 
ft* bagian Toko.

- Sekai Stock
- Sekai Agen*

b. Bagian Cabang/Perwakilan.

2* Bagian Pemmjang Operaaional*
- Bahian Atoiniotraai dan Xcmangan*

Adapun peribagian togas untuk nasinc-maoing bagian atau 
jabatan dari fitruktur organieaoL teroebut diator sebagai 
berikut i

* Direktur Utama*
- Eenentukan kebijakaonaan pengeabastgan pcrueaha 
an*

* Eenetapkan ksbijakaonaan u m n  di bidang produk 
ei dan penorbitan aetalah tcrlebih dulu mende- 
ngar aaran direktur yang boreangkatan dan a tan 
staff aebli direktur utama*

- nengtoordinir dan aengarahkan togas - togac atat 
aohli.
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- Board of Blitor*
- Ucabcrlkan pcmilnian toikadap nadcah ~ naofcoh 

jang dloorahlom untab: dicdit noncatoup t

a* Kcaollan/orioinalitae mokah*
b. lobcnaran don kolayakan iol naokch*
e. fccbtmaron ilniah don kobcnaran tata bohaca.

- licnboil&nn poxtUolcn apatah iol euatu naote&h 
dapat dipertansconc jasabtem xmtuk dltcrbit 
kanf dlttnjmt darl i

a. Undang-uadanG nocara don peratuxan laimijo. 
yana borlalra.

b. Aqidtfc agrra d»h.i« agana I clan, 
o* iitilm coral dan fcocoponan u£un.
d. Kurlbulun (Jrhucucuya untuk bufcu-butoa cc!ro- 

loh).

- Staff Achli.
* Utnboxikcm portiEbanoca pada dircfctur oms^o - 
nal 2

a. rorcncanaan Janrfca pc&doft dan jtmgtea p^n- 
jan^«

b. Oogl-ooci hukun*
o, nacalah-cacalah perpajcftan, yang bci&eincn 

dcn#m porucahncn.
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- Kcnffldatam cnalica, cnraluaoi dan portlcbancan 
pertlnbangan anconal kebijakoanaai>OcobiJakca 
m a n  keuongan poruoahaan casual dongan proyck 

el perueahaan ytmg akan datang*

- Dircktur Produkai den Pcncrbitan*
- Honotapkan keblja&sanaan poroncanaan dan pen#* 

awacan pelakoanoan t

a* Produkoi/Penorbitan.
b * Pcnoliharaan ooua carom produkoi/Pcnerblt- 

an.
* Eongarahkan dan nanejfcoordinir kegiataavkogiatan 

di bidana p rodukcl /p cnorbi tan •
- Eenotapkan kebututan dan nutu/kualiflk£ici tcan 

ga kerja untuk unit prodokoi dan ponorbltan*

- Kopala Beslan Radakci*
* tlongatur dan ocnoaTOQl polokoanaan pokorjaan -* 

editor naakah yens nencakop pokor jaaiv»pGkorjaani

a. Ccn&opatkan nackah yans balk untuk diterbit- 
kan.

b* IZcnpcrtinban^kcn catknh untak ditorbiticn.

o. Hcncodit naoketo. yan^ nollputi t
- Kolayakan loi eackch.
- Kojclacan dan c^ya bahoca.
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- Kotclitlan knta (dapat dibaca) •
- Konaictonri ojaan tata bahaca.
- liccnlitao dan kecopanan.

- noncrlm, ncnclnrcntarlclr, dan nenyuoun nao 
kah-naokah yan^ nacuk ocbolun diocrahkan pa 
da banian porclapan.

- lopala Bagicn Pcrciopan.
- Cengatur dan ccnc^caoi polakoanaan pc&orjcan 
pcroiapan yan# ncncakap bidan^-bidanc pcrca 
jahan/dcoicn, layout, llluotraoi dcm montage 

cotting/flln dcm copier.

- Kepcla ̂ atflan Pcrectckan.
• Hcncatur dan ncncarad polakcanaan pekorjaan 

pcxa operator yan$ ncliputi i

a* Eooin cotak cillcr I
b. Hoaln cotok nlllor II 
e* Eoain cotak nltmrachi
d. Cocin ootalc colca 1 

o« rocin cotak colna II*

- ncn£ptur dan conccnacl oporator yans ealaZrca 

naknn pokerjaoiwpokerjaan cotak.
* Kopala Bagian Ponyolosaian.

- tencatur dan non^raci polakoanaan pekorjaan
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p o m  operator yan^ neliputi t
a. iloaln llpat.
b. llooin potong* 

c* ttooln jilid.

* Uoncatur don noncaraol oporator yang oolakccna 

torn pckcrjacn jilid.
- JDirektur Pecaaaran.
- I!oronoamkasf ncninpin d m  non#ttjaoi fcoglatan 

pcnaoarcm yang ccliputi j

c. ncndnah eltoooi pacar dari PT. *Z*.
b. ronentukan kobljakcanaan* otratogl den tak 

tik pcnaoarcm yang ncccakup kuantltaa dan 

kaalitaa produkd, borga, procool dan loin 

lain*
V

e. Conorlca order* kontrak pada oyarat pc^ba 

yaran yang dicotujul boroana.
d. ronympumahnn keel a tan dictribuol.

- Ccnlnpln pokerjacn cdninlctraol dl baglcnnyo.
- ronyucun teodgat blaya di batflannya.

- ndnkaanakan pokcrjaan lalnnya yang dlbcbaako 

oloh atacan*
- Kopala Baklan Oabang*

- Conbantu dlroktur pcsacaraa dalan ncnguruoA - 

nacalah penjualan dl cabanc-cabang#
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• Kcpala Beslan Toko,
- tfcnbantu direktur penaoaran dengan nenjbpin ke 

glatan penjualcn di toko.

* Dlrektor Adniniotraci don Xeuangan*

- Heobantti dlrektor atom dales i&engatur kcusngan 
poruoahaan dencan nonberikan pcrtinbangan kcpa 
da dlrektor utam tcntang jalannya adninlotroai 

kimangan dan kepecanaian*

3. AMdjrlfrMJ? tnr>jeM>n

Ccnurut Hoc can Ptnbttdl, Jlfca diharaokan nenbori - 
ken deflnioi caka i

Eenorbitan adalah neapublikaalkan kopala tom, nenja 
toncahken ko khalayak re n a l* kata don gaabor ycns to 
lab dieiptakan oloh JitrwJi-Ti kreatiro kcraullon di - 
canting oloh para pcnyunting untak eclanjutnya diccn 
dakan oloh para ponooxak aorta didiatribuclknn to pa 
car yang ccmng nonjedi tujuan.1

Ban Jika pengertian ini ditorapken pada bnku nato ncra -
rut Haocan Pcsbudi pula* ncncrbitkan cdalah a
•Corupakan ronckalcn keglaian dlrnna cetlap nata rental
nya oeoara tercondiri tldak dapat dicobut oobacai fec^iat 
an ncnerbi tkan*1 *2

1H&onan pontmdl, ftur»TAnn. gftJoAX.JgmoiftlfrmJfrftn. 
Pcnerbit sinar Ilnrapan, Jakarta, 19Bl» hal. 1.

2Hocoan Poabudi, Loo clt.
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Jcdl tidaklah dapat dikatakan orong tclah nclakutoan kogl 

atan ncnorbitkan, apabila yong dilakukan hanyalnh pena - 
nganan cditorialnya oaja, tldak pula dapat dikatakan d o  

bagai mcnerbitkan ocsuatu bila yang dllakukan hanyalah 

ocncotak dan ncnjllld oaja, otcu aenjual buku eaja ataa 
ncndiotribuoifcannya aaja.

Ilaka oooara slngkat dapatlah pcnolio oinpulkan - 
bafca i Uonorbitkan buku odalah procoo torpadu dari so - 

nua kogiatan teroobut diatao, balk ycmg d i l a M a m  oloh 

posorangan atauptm oleh bcbcropa orang ocoara boroanaan* 

Sccara operoGioml, kogiatan conorbitkan buku pada P . 5 . 

"X* dapat dibagi dalca 4(cspat) bagian, antara lain t
1. Barf, an Itedakaional 
2« BaglKO Poroiapan 
3« Bagian Porcotakan 
4* Bagian Ponyolecaian.

Diootiap bagian, pcnorbit cccpunyai borbagai rokan bckor 
Ja yang commit kolonpoknya ncmntut oara bckorja ncmdi 

ri pulat ocdangkan tlop baginn toroobut acaiXlki ol£*t 

dan oara polakcanaan yang bcrbcda,

3 . 1.  B a g ia n  t t c d c k o io n i l .

Naakah toarangan aacu k  ko poruoabaan ponorbitan d o  

lalui 2(dua) oaluran, naokah ynng diboua oioh pcngorong
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nyu fiondiri dan naoknh yang dlkanmg atae pernintaan po 
norbit* tfntufc tiap naokah yang racuk dilmatkan fcartu 
naokah untuk menc&tat occaa kotorangcn yang pen ting, kar 
tu naokah oesacaa ini oancat nenbantu untuk nengiagat - 
berbagai data, fakta dan koccpakaton aorta Janji - Janji 
cmtara pengarang dan penorbit.

Langkah aral pengcaropan naokah adalah apa yang 

diktmal oebagai baca portana* Baca pertema dilakukan * 
oleh penyunting utana, tujuannya adalah untuk neaperoleh 
ffcktor-f&ktcr pcnontu yaltu akan ccnorbitkan, atau tldak 

rtirrai ncncrbitkan. Penyunting pcnbaca portana dalon kegi 

otannya tldak bekorja oondlrl caLairikan oolalu bokorja 

cam  dengan Kopala Baglan Produkoi, Baglan Diatribufii - 
(Pe=acaran)f torutana dalan hal yang borkaltan dcngon oa 
rcn-oaran dan pendapat tcntang occuatu nackah yang akan 
ditorbitkan. Faktor-faktor poncntu yang diporhatikan - 
oleh penyunting penfcaca pcrtcm ini antara lain :

* Xoooaualarcnya den^m fcobijakcanaan penorbitan yang 
cudah dlgarickan.
Tang dicokcud koconmiannya dongan kobljakoanao
pcnorbitan ialah meal ah yang ncnyangkut Jcmio ca
bjoct karcngan nioalnya i  Baku Ueud, Baku I  leu Po
ngotahnan, Buku Kana-Xlanak, Buku Agena, Buku Ru
Jukaa coporti cnaiklopcdl dan kanua, Buku 01 ah Ra 
ga, dan lain oobagainya.
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• Kclayakan untuk diterbitkcn.
*ang dimnkoud dcngon kolayakan untuk ditorbitkon 
lalah macalah-caualah yang borkaltan dengen ioi 
karangnn dan intogritao pcngarangnya. Tentang i d  
karaagan don pengarongnya pengaaat&n dilakuftan da 
ri boborapa oegl antara lain i

a* Apakah gogatum yang torkandung di dalftn karang 

an corupakas thcna yang cukup balk,
b. Apakah ceritanya oukup ccnillki daya tarlk ba 

gi peibacanya nanti. 
o. Apakah pcngarang bcnajvbenar bcrada dalnn ke - 

adaan dan kodudukan canpu untuk p ©null can cub 
3cot karengan yang dicakcud ?

d. Apakah gaga&cm dalan ooritanya oukup alrtual ? 
o* Apakah karangan boxiaikan oukup banyak xntcrl 

untuk ioi buku ? 
f* Apakah gagacaimya cerupokan gagacan baru d a  

apakah cobclunnya cudah pcmah ditorbitkan co 
bagnl buku olch ponorbit lain dongan cubjcot 

yang cana ?

- Ponyccuaian dongan cituaci pacar.
Haruoloh oololu diingat, bafcra occuatu pcnorbitan 
buku adalah ouatu imrcotaol baru, oehinggo nczsag 
perlu dladakan ponganaliccnn occara oaroat ncngo
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aal kemm^klnan loku tidaknya buku oetelah diter 
bltkan. Dalm  hoi ini porhatlan leblh dltujukan 

kopada kolonpok oalon pcnbaca terutoma ncngenal ~ 
oifat dan tln^knh laJox, voluoonya, tlngkat daya 
bcllnya dan lokanl penboli*

Setolah kotiga faktor dlatao dianaliea tentang ko 
layakannya, raaka keputuoan oegora dianbil dan dl 

berltabnkan kopada pcngarangnya untuk dltcrbitkan 

atau tldak ?

3*2* Bagian Porniapan.
Copy nackah yang cudah ooleeai diountln5 #oolcnjut 

nya diteruokan ko banian porcicpcm. Dacian porolapanini 

ooliputl bcbcropa cokol antara lain ;

• Sckoi Pornajahan*
Sokol ini oengatur tentang tata letak (pcrwajahan) 
Pcrwajahan adalah pcngaturan, pcmecrpatan, panata 
an dan uncur-uncur craflo pada cuatu halaraan ba - 
rang cotakan agar torllhat menarlk, onak dlbaca 
eerta nudah dlnengcrtl oleh pembaca*

- Sokel Sasun Huruf*
Sokol cumin huruf dalna banian ini bortogao untuk 

monyucun naokah dongan mcnporgunakan huruf- huruf 

tertontu, balk dcncan huruf lopao, huruf barlo t
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I15B, naupun foto act.
- S*koi Hcprodukel.
Reprodukci don penbuaton acuan, banian ini bertu 
gao ndakukan paootrotan dengsn auatu kamera* Kbu 
bus untuk keperluan tercobut. Setelah peraotrotan 
oeloaai langkab bcrikutnya adalah paste up/toonta- 
se yaitu mengatur dan ncmyumm oerta moncnpatkan 
oleaon-eleiMn gonbar pada ouatu leabar aatralon 
(plaatik)* tmeuai dcn^an urn ton. haiaaannya dan ke 
mudian dibu&tlah lembar action (pelat).

3.3. Bagian Porcotakan*
Tugan utaaa baglon ini adnlah mcmpor'ban.yak barony 

oetakan oeouai dcngan peoanan.

3*4* Bagian Ponyolooaian*
Bahian pcnycloaaian akhir ini neliputi pala bob© 

rapa ockoi antara lain t

- Sekoi rolipatan.
Sekoi ini bertugas nelipat lcnbaj>-lonbar lipatan 
den^an nongsunakan nccin.

- Sekoi Pen Jill daiu

Sokci ini bertugao monyucun leabar-lenbar lipatan 
hingga berurutan angka halonan bukunya, dapat di
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lakukan dcn^an oara dljahit dongas bcnang, kawat 
atau Ion* tlenjilid dilakukan dongan ponjilidon - 

oanpul kcrao (hard oovcr) /pen Jill dan biaca (paper 

back) dan pcnjilidan mckanikal*

* Sekol Penotongan.
Sokol ini bertug&o molakeanakan pomotongan hingga 

buku-buku/produk oiftp untuk dijual.

4* fortatinfU*lx Strate/ti

Dal am ran Ĵka moncapal tujuan yang tel ah ditetap - 
kan# PT* *X* toleh aolakccnalmn narkotitts nix etrate^i - 

cocual dcn^an yons toleh diRtirlckon dalao rencana pema 
caran, adapun marketing nix atrato^L yans dllokukan PT. 

"X* oolana ini ndlputi otratcci produk, harca, diotribu 

ci dan promooi* Borikut ini dijclackan carketlcg nix - 

otratcci yanc dijalankan*

4*1* Stratcci i'roduk*
Dal cm nclakukan otratcci produknya PT. "I* celalu

borucaha conorbitkan buku-bultu ynn̂  bcrnutu, hal ini ter
libat dari kotatnya colokoi yem* diedakan dalra pcncrina

an uackoh dari para pencaranc* Colokoi fcni dilokeanakan
oleh potucao d a d  porusahaan ynnq ahli dal on bidnncnya , 
atau dioobut Juga oobaeal penyunting pesnbaea portama.
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Sclokei dladafcon nenyangkut coluruh je&lo buku yang akan 

diterbitkan, meliputi i

• Dal an hoi oatorl, peruoahaan nclakoanakan oelekci 
yang kotat terhadap cotlap naokah yang macuk. 
Selekoi diadakan torutara oenyangkat daya tarik 
cerltanya, gagaoan yang torkondung dalasi corlta, 

apakah cukup aktual ? dan Juga apakah karangan - 

yang ad& boriaikan oukup banyak aateri untuk ioi 

buku.

- Dal am hal bentuk ficik, peruoahaan beruoaha cenor 
bitkan buku-buku yang dapat nonarik oolera konau 
cmn9 dengnn oolalu nolakukan penycrrpumaa^v-penycn 
purnaan dari tahun ko tahun dioaaping nemporkotat 

pcngaraoan peda cotlap bagian yang terlihat dalan 

pcnbgatan oecara £Lalkal.
m

- Untuk conjaga koporoayaan konmuaon tcrhadap
*X*t caka peruoahaan cclalu ccnjaga reputaal dan 
nana pcrucahoannya dongan oara hanya ncnei'bltkan 
buku-buku yang bernutu, molnlul oelokol yang ko 

tat oloh pora ponyuntlng yang berpcngalecan dlda 
Ian bldongnya*

• Blla tordopat buku-buku yang tidak lcn£knp/tidak

oonpuma ootakannya naka poruoahaan akan conger 
ti dongcn yang baru*
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Ilieal i tcrdcpat hnlocan yang koeong*
Hfil ini diborikan dal on rangka sorrloe fiesudah * 

ponjuolcm.

4.2. Stratogi Harga*
Dalan monentukan harga prodtak PT* *X" bcrorlcnta 

si pada coot dan demand, nalt>-nula ditotapkan bordaear 
kan coot, kcnudian ncnurut denond yaitu acnyoeualkan do 

ncan konmmcn yona dituju.

Ponetapan harca untuk oatu Judul buku diboriknn - 
dcn^an nininal ootak oojunlah 2 .5 0 0 exemplar, Jadi dalan 
hal ini porucahaan tolah mencanbil cuatu kototapan a^tr 
dapat diporoloh harga jual yanQ okononio, eetlap tcrbit 
an portana nininal harun dicotak cojunlah 2*500 cocen$las 
Pcnotapan harga ini midah toxmacuk didalanmya dlporhi - 
tungkan untuk, antara lain :

• Royality yang diborikon kopada pengarang.
- Kountuncan yen# diincinkan oleh ponorblt (I!ark -

Up),
- Uabat yanj diborikan kopada pcrwakilan/pcnyalur , 

atau para koncunen dan cobagainya*

Harga yang ditotapken untulr pcrraldlan Jakarta, Sc^arrjiG, 
Yogyakarta, ttcdan dan Banjarnatin cam, ortinya imtul: -
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buku dongan cpocivikani dan Junlah yang oasta diborikan 
harga yang oana, begltu pula untuk daerah petoaaaran Jawa 
Tidur tonaacuk Lonbok, Sunbasra don Bali Juga dikennkan 
dacar pcnotapan harga yang cxcu Onskoo kirin untuk per 
wakilan Jakarta, Dcnarang don Yogyakarta ditanggung cen 
dill olch porcakilon cacinj-tuuing, eedang untuk porwa 
kilan Ucdan dan Banjartaaoin cobalt an ongkoe klrinnya di 
taaggung olch p'A WXW.
Jan^ka raktu krodit yang diborikan kepada para ponyalur 
oolain peroakilan adalah 2(dua) bulan, ucdangktm porrca 
kilan tldak ada ketentuan khumc* hanya caja ootlop pcme 
eanan ulong dicortai dengm penbayaran untuk pocanan bu 
lan oobolunnya*

4.3* Stratogi Pronoai.
Bentukvbentuk pronoai ynng dilakukan oleh JT. "X* 

bextipa pcxaaoan^an iklon, penyobaran foldcr/katalog aorta 
promo oi penjudan dcn^an oar a mcn^lkuti pane rani pemberi 
an tabat dan pcnba^lan kalendcr* Selain itu V7* no 
ngadakan korjacana dcn^an unit kogiatan di aekolah-ceko* 
lah atau mcojid.

- Pomoan^an iklan, dilakukan nolalui najaleh- oaja 
lah dan carat k&baxv curat knbar terkenuka di Xndo 
ncoia, ccportl najolGh renji Hacyarakat, Qiblat v
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Tctrpo dan curat kabar Sinar Pcgi, J a m  Poo oerta 
Romp an*

- Penyabnran folder don katalog, terutaoa dilakukan 
pada caat terjadi acaroacara tertenttt, dealnya 
pada eaat sholat Jun!at, tholat Harl Raya, Juga 
pada caktu diadakan rucnbaqoh Tillawatil Qur’an *
( uig ).

* Prooooi penjualan, dilakoanakan dengan cara iaeng 
ikuti pot&eran-painGran buku bersama penerbit-pener 
bit lalnnya yang dikoordinlr oleh Ikatan Pcnorblt 
Indonoaia ataupun atau lnloiatip para penerbit - 
cendirl, balk paoeran ttnckat regional atau ting 
kat naalonal dimana PV. "Xu ombuka eta»d pcnjual 
an buku dengan menacarkan borbagai potongan harga 
yang ncnarlk.

- penborian rabat (each refund), dalasi hal pemberl 
an rabat ini PT* ncnotapkan cebagai berlkut 1 

Po to naan untuk oatu nacan buku.

a, Untuk toko-toko cubical bcrikut t

20,> untuk penbelian 2 o/d 25 exemplar.
252 untuk penbelian 26 e/d 99 exemplar.
30rf. untuk penbelian ^  100 exeaplar.
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b* Untuk inatanci, oekolah, organioaoi dan Iain - 
lain.

152 untuk pcnbolian 20 s/d 49 excaplar*
20^ untuk pcnbolian 50 exemplar.

* Peaborlan Calender, dilakukon ootiep porgantian 
tahun, ballc bag! para pcnyalur yang norupakanlang 
gonan dari PT. *X* atcupun ba$l para koncumon yang 
nelakukan penbalian di toko buku nilik pcnorbit*

- tlcngadokan traatu korjacana dongan unlt-unit keel 
a ten yang ada di ockolah-ookolah atau neojid, 00 

porti topcraci don kopuotakaan* Hal ini dalan - 
rangka cez^ci&enalkcn produk-produk yang ditcrbit 
kan PV- “X% cokaliguo untuk coningkatkan penjual 
cm*

4*4. Stratogi Seauron Diotrlbuci.
Untuk ccopcrlancar aruo barang/jaoa dari produces 
ko koncunen caka calob catu JDaktor pontlng yens 
tldak bolch diabolkan adalah ncnilih coluian d&o 
tribuoi. Karona kccalahcn dolan pcailihan ini da 
pat cic^orlenbat babkan dapat cocaootkan ucaha po 
nyaluran barang/jocaf volcupun barang/joca cudoh 
ooouai dongan oolora koncune®.
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PT. HXM dalam memasarkan produknya telah menunjuk 
beberapa perwakilan dagang sebagai penyalur untuk daerah 
pem&saran Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Medan dan Ban - 
jarmasin, Sedangkan untuk daerah-daerah pemasaran di Ja 
wa Timur termasuk Lombok, Sumbawa dan Bali PT. HX" meng 
gunakan tenaga-tenaga salesmennya sendiri dalam memasar 
kan produknya® - Disamping itu PT- "XM juga memiliki sebu 
ah toko buku, yang berlokasi di wilayah kota Surabaya - 
yang sekaligus merupakan penyalur untuk daerah Surabaya 
dan eekitarnya. Sehingga jika digambarkan dalam suatu 
bagah, maka saluran distribusi yang di gunakan PI. «X” , 
adalah sebagai berikut :

GAMBAH 2
SALURAN DISTRIBUSI PT. »X» PENERBIT SURABAYA

PERWAKILAN
DAGANG

PEDAGANG
BESAR

Keterangan :
Pembelian melalui toko buku penerbit, dianggap sebagai - 
pembeli biasa dengan mengingst ketentuan rabat yang ada.
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Bcgitu pula untuk toko buku-toko buku atau kloo-klofl bu 
ku yang ncngaabll dori toko buku pcnorbit, dlpcrhltung 
kan rabatnya oopertl kotcntuon yang ada,

Sal ah oatu tlndakan yang dicnbil oloh PS* "X* da 
Ion uoahanya untuk lebih neqpcrluao daerah peoaoaran pro 

duknya adalah dengan monunjuk fcoberapa perwakilan dagcng 

untuk daoraiwdaorah pecaoaran Jakarta, Scmarang, Togya - 

karta, Eedan don Banjarnaoln*
Pcmnjukkan pcrcakilaiv-percairilan degang ltd dlporkuat 

dal an ouatu perjanjlan tortullo formal dengan tracing - m  
Gina pcrrrakllan, yang nonyangkut hol-hal oobagai berl - 
kut i

- Harga* untuk tiap-tlap jtmio produk yang dijual - 

dl pueat naupun di porcakilan, harga yens dltetap 

kan adalah aaoa*
• flllayah pcnjualan, untuk tlap-tiap pera&ilanyang 

ada, tldak dlporkcnankan nolokukan penjualen dl * 
Tfilayah-tTiXayah yang cudah dlkuaoal oleh percakll 

an laiimya.
- Proccdur ponanganan order, untuk cotlap order yang 

caeuk, kan tor pucat akan oooepatnya nenguruo cop- 

ta nraenuhl pooanan torcobut.
- Service pongantaron barnng, ponjlrlnan barang-ba 
rang untuk perrakll an-p crrraldlan dl luar pulau -
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Jaca, oobaglan dari ongkoo angkutnya ditanggttng -  

olch lean tor pucat* Scdongkan pcngirlman barang 

barang untuk p eroakilan-porcakilan dl Pulaa Jacaf 

ongkoo an̂ fcut ooponuhnya ditanggung oloh perrakil 

an oojsdixl*

-  Joral nan-Janinan, Jika terdapat barang-barang yang 

ruoak atou cotakannya kurang ces^uma, mate ba - 

rang tercobut dapat dl tutor atau dikembalikan ko 

puoat*

- Jumlah inbalan, rabat yang diborikan pada perra - 
kilan adalah torbooar yaitu 40?S. Jadl pcrcakilan 
ccnbcrikan rabat kopada pedagong bo oar oobooar - 
30;$ # nalm oica rabat ynng ditorima percakilan ada 
lah 10ft. Selain itu diborikan pula bonuo oobeoar 
2A bag! porcakilan yang dapat nonoopai target pon 
jualan yang tolah ditetapknn*
Pcoborian bonuo dilakukan pada catlap akhir tahun.

toeor atom yang digunaken olch Pff. *X* dl daltn ncrillh  

pcrrakilanr-pcrtrakilan dagangannya adalah :

-  Bahaa pojrcakilasHporwakilon ycng akan ditunjuk ha 

ruo nongcnal Jcnio produk P2. "X* dab pongotahuan 

porcrakilcn tcntang pcnbcli/proXcnci penboli yang 

d io illk i poroakllan balk*
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- Luaa daerah pccasaran yang dlniliki oleh perwakil 
an yang boreangkutan oocuai yang dllnglnknn per - 
uoahaan.

- Jumlah tcnaga oalocaon yang diniliki oleh mnlng 
casing perrcakilan cukup cosonuhi eyarat.

• Kemaeapttan perwakilan daltrs hal penyiaspancn barang 
cukup nemcdait ini pen ting cengingat produk ?•?. 
”X” adalah Jonic produk tahan Iona, yang mxdah - 
tontu nenerlukan cuatu tenpat pcnyiopanan terccn- 
diri.

- Porcakilan yang beroangkutan ncapunyai hubungan 
yang balk dengan potenaial coneuner*

- Poruakilan hanya ncngkoncontradkan uoahanya pada 
type produk yang caca dengan produk Pt* w2*.

- Porcakilan cudah biaca Dcncfcsdcpi poroaingnn*
- Karaktor darl porrakilcn, yang dicorolnknn nolo- 
lui tingkat krodi tnya/tin^kat kcp crcayaannya, ko 
nsapuaa financial ycng diniliki dan Unseat kcpor 
cay&an cnoyarakat torhodap pcrcakilan.

Hoi ini ocperti y^ng dlkcnukakan oleh S.n* Diamond, da * 
lea bukunya yang borjjudul, Diatribution Channolo Induo 
trial Goode, bahts* ecrcening proooca niddlcmon itu noli 
putl hal-hal Bebogai borikut r

(1) Proven ability to develop aoloo voluno.
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(2) a t&llingnooo and capability for carrying phyci- 
eal inventories.

(3) Sufficient organisation to provide adoquato oar 
kot coverage.

(4) Technical knotJlcdgo of tho product lino.(5) Established contact tilth potential buyers*
(6) a concentration or area cpoclall cation in tho ty 

po of lino.
(7) ^ho cuotonary praetieo in tho trade or among eon 

potitora.(8) She imago or character of tho institution (as ro 
flootcd by or edit rating, financial stregth, and 
the industrial uoor'o opinion regarding reliabi
lity.) 5

rerun dal era pelaksanaannya oelcotion criteria yang tolah 
dltotapkan oloh M. *X« torccbut tldak oopenuhnya dito - 
ropkan pada scorn percakilan yang ada.

Solootlon criteria torccbut cooara pcnuh hanya di 
tcrapkon pada pensakilan Togyakarta dan Bnnjamasin, oo 
danglmn dal on penunjukkan porcakllan Jakarta, Sccarong , 
don ttcdan, selection oritoria tsroobut tldak oopenuhnya 
ditorapkan atau dengan kata lain, P2* *X* dal am ncmmjuk 
pcrcakilan Jakarta, bcnarong dan redan tldak rnclokukan 
oolokoi cooara ncnycluruh ooporti yang dilakukan terha 
dcp pcrcakilan Togyakarta dan Eanjarcocin.

Salaupun ccrna upaya tolah dilakukan olch "X1* 
doles rangka ncnctarkan produfcnya cecara noluac v nanun

V̂lotor P. Buell (ed), P̂ MTaocik. pJC roflfttn 
Inn, Copyright, 1970 by !!c Graw-rfill, Inc. page 3&.
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kenjataan dari hasil pcnjualan yan̂  dicapai oelana ini 
tidal: pemah mentmuhi targot yanc diharapkan, bahkon ja 
uh dibawah target.

Perlu pula dlketahul bafcca perwakilan Jakarta, So 
i&arang dan Eedan maoih merupakan koluarga dekat dari PT. 
"I*, dan bag! nereka baru untuk pertaoa kalinya ncnbuka 
uoaha sebagai perwakilan. Berboda dengan perwakilan Tog 
yakarta dan Banjaroaoln, dinana oebclun nenjadi perwakil 
an PT. *X* nercka cudah lama ncnjadi porwokilan penerbit 
loin*

Borikut ini dapat dilihat volume penjualan col ana 
beberopa tahun torakhir dari ?£. *X*, ccperti ynng terii 
hat pada Tabel 3 dibawah Ini *

i w i i W W m n t i B i i i » n a n i n i « w n n n n n n n i n n  n M B W P t H H K i » T » t t B a « t i

TABEL 3

VOLUME PEflJUALAIJ T0EA1 PT. "X* 
P&IXO&J 1981 - 1984

Index
( S* )

I 1981 t 811.898.670,15 i
» 1982 J 799.605.782,50 s
I 1983 } 778.720.744,25 I
t 1984 ; 765.800.000,00 ;

100,0 j

98,4 I
95,9 S
94,3 I

Suabtr i Eata, Intorn Perucahaan
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B A B  IV

Dalao ren^ca meningkatkan keuntungan peruoahaan f 
oaka calah satu Jalan adalah mcmin^catkan voltanc pcnjual 
cm. Akan totapl terdapat bcrbogal faktor yang dapat ncn 
jadikan volume penjnaXan tldak oocual dengan yans dircn 
canakan/ditargotkan.

Faktor-faktor toroebut diantaranya adalah t

- Faktor produk
- Faktor harga
• Fektor procoBl
• Faktor dlotribuoi
• Faktor pooaing
- Poraturan penorlntah
• Hcnsopuan namjer pemearan dal an melakaanaksn * 
marketing mix oecara topat dan selaras.

- Dan lain cebagainya*

?oktoa>faktor tercebut dlatao can^at orat kaltannya de- 
n^an keborhaoilan rcncana porucahaan untuk nenln^atkon 
keuntungan molalui peningkaten voluno penjualan. ncnpu 
atau tidaknya peruoahaan untuk aongendalikan oenua flak - 
tor tercobut akan menentukan nalk atau turunnya voluno 
penjualan.
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Pada Tabd 3 dlhalaaan 62 torlihat bates voluno pcnjual 
an PI* "I* dari tahun 19 8 1 ocnpai dengan tahun 1984 cola 
lu noncalooi pcnurunan, ccporti yang torlihat pada data 
dibaoh Ini t

Eh* 1981 1 £h* 1982 $ Th* 1983 I 5ft* 1984 
(Rapiah) ; (Rupiah) 5 (ifcpiah) ; (Rupiah)

811,898.670,15?799*605.782,50;778*720,744,10{765.800.000,00

Colain itu torlihat pula tarcot calco yans oolalu tldak 
tcrcapoi ootiap tohunnya oonakin ncninsfcat, ncncopai 9» 79# 
cscpai donean 14,913, noba^ai contoh pada tahun 1981 t o 
luna tarcot ealeo adalah Rp*900.000.000,- dan voluno rca 
licaoi oaloo Rp,811,890*070,15 onto targot tidal: - 
tcxpocuhi 1

f l R i S f t p j ,11 PSPt fi7P.t.l5 x 1003 « 9*79?'*Rp.900.000,000,- x luU/i “

Eolihat pada konyatacm yang ado, dinana Toluno pen foal an 
tcruo ncnoruo nencalani pcnurunan dan tidak pomoh nonca 
pal tarcot, mka pada tahun 1984 PT. *X* fconbali ccnurun 
tan tarcot ponjuolannya conjadi ccm coporti pada tahun 
1981, yaltu oobocar Rp, Rp,900.000.000,- 
Hc=un dcalkian rcalioaoi yans tcrjcdi pada tahun 1984 » 
torayata caoih totcp bclun dapat nczcnuhl tar got ycn^ di 
harcplcan*
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Sekarang narilah kita aenooba untuk neabahaa mo - 
ngonai marketing mix stratogi yang tolah dilaksanakan - 
oleh M *  !!XW aelaraa ini#

1* Strategi Produk
Sebolura naabahae naaalah strategi produk, terlebih 

dahulu ingin penulie Jelaokan codikit tentang produk bu 
ku.

Bahwa aetlap produk buku yang diterbltkan oleh su 
atu peruoahaan penerbit aerailiki ciri-eiri teraendiri, dl 
mana buku-buku yang diterbltkan tldak akan sama antara 
yang satu dengan yang lain, dalaa artl bahwa auatu buku 
yang dengan materi dan judul yang oama, tldak mungkin di- 
torbltkan oleh 2 (dua) peruoahaan penerbit. Hal ini dise- 
babkan adanya undang-undang hak clpta yang raelindungi ae- 
tlap peruoahaan penerbit yang tolah aondapatkan hak torao 
but. Sehlngga dalaa hal ini produk ini, peruoahaan pener
bit tldak akan menghadapi perealngan oocara mutlak, meng- 
lngat adanya aifat-aifat atau ciri-ciri khusuo dari pro - 
duk buku teroebut, dan peraalngan-peraaingan yang ada pun 
acnjadl loblh terbataa aifatnya.

Soportl kita ketahul bahwa dalaa melakukan otrategl 
produknya PI. "X" aelalu beruoaha aenerbltkan buku-buku - 
yang bormutu, hal ini terllhat dari ketatnya aolekal
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awal yang diadakan mulal naakah diterima dari para penga- 
rang oompai dengan dicetak (lihat Bab III tentang aktivi- 
taa penerbitan), aelekai ini dilaksanakan oleh petugaa 
dari peruoahaan yang ahli dibidangnya yang Bering diaebut 
sebagai penyuntlng pembaca pertama, dan aelekai menyangkut 
seluruh jenia buku yang akan diterbltkan.
Berdaaarkan pengamatan pribadi dari pimpinan P.T. "Xr'f 
bahwa pada umumnya, aetiap konaumen dalam melakukan pembe 
lian buku, yang pertaina-tama aering diperhatikan antara 
lain $ n- Hama pengarang

• Materi yang dikandung
- Cover yang monarik
- Harga yang relatif tidak terlalu mahal,"1

Hal ini Jika kita coba kaitkan dengan apa yang telah di - 
lakaanakan oleh P.T. "X1' dalam hal aelekai, aerta dengan 
melihat rata-rata dari harga buku-buku terbitan P*T, ”XW 
dimana hampir 80% nya raempunyai harga antara Rp.100»~ - 
aaopai dengan Rp.1.000,- (lihat Tabel 2 tentang harga - 
harga produk terbitan P.T, ”XH).

Maka diaini terdapat ouatu korelasi yang erat anta 
ra kebiaoaan para konoumen dalam nalakukan pembelian, dc- 
ngan kebijakan yang dijalankan P.T. "X" dalam melakoanakan 
aolekai.

Wawancara dengan Pimpinan P.T. "X" pada tanggal 2 
Fobruari 1985, Tentang kebiaaaan konoumen dalam melakukan 
pembelian buku.
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Berikut Ini dapat dilihat perbandingan antara produk terbit 
an P.T. nX %  dengan produk penerbit lain yang kurang lebih 
ttetara.

TABEL. 5
PEFU3ANDING-AN ANTARA PRODUK-PRODUX P.T. «XH 

DENGAN PRODUX-PRODUK SAINGAMYA
^\PBNERBIT Judul Buku: "TUNTUNAN SHOLJIT"

KOMPONEN^s^ P.I. "X" Toha Putra Al-Ikhlas Apollo

Jonia kertae CD CD CD CD
Ukuran 14x20,5 14x20,5 14x20,5 14x20,5
Tebal halauan 125 127 118 120
Penjilidan dijahit dijohit lem lem
Cover/oampul tipis

(nengkilat)
tipio
(biaoa)

tipis
(blasa)

tipio
(biasa)

Judul Buku: "UNDANG-UIJDANG DASAR'45 dan GBHN"
Jenio kertas CD CD CD CD
Ukuran 10x14,5 10x14,5 10x14,5 10x14,5
Tebal halaman 126 130 125 121
Penjilidan dijahit len lea lem
Covor/oampul tipio

(biasa)
tipio
(biasa)

tipio
(biasa)

tipis
(biasa)

Sunbert Data Intern dan Ekstern Perusahaan.
Dari tabel diataa ini, temyata bahwa produk P.T.

”Xn naeih mempunyai kelebihan dibandingkan produk aaingannya 
nioolnyai untuk judul buku "TUNTUNAN SHOLAT", penjilidan - 
yang dilakukan oleh P.T. "X" adalah di^ahit dengan benang, 
hal ini jelas lebih baik daripada menggunakan lem. Cover - 
yang digunakan jenio cover tipia nengkilat, eedangkan saing- 
annya menggunakan oanpul tipio biaoa.
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Dari hal-hal diataa tolah terbukti bahwa atrategi produk 
yang dllaksanakan oleh PT. HX'* audah cukup memadai.

2. Strntcfll Harga
Untuk merangaang daya boll para oalon konaumen da 

lan poraaingan ncnperebutkan pencnuhan kebutuhannya, ma- 
ka FT. WXM diaamping haruo ncnporhatikan produknya juga 
harua oemberikan harga yang wajar/aoauai dengan daya bo 
li aaayarakat Indonesia. Seperti telah diaebutkan pada 
Bab-Bab aebelu&nya bahwa dalaa nenontukan harga dari pro 
duknya FT. "XH berorientaai pada coot dan demand* Hula 
aula ditetapkan berdaaarkan coatv kemudian menurut demand 
yaitu canyeauaikan dengan konaumen yang dituju.

Dalam hal penentuan harga ini PT. MX,r tidak terla 
lu mcmperhatikan peraaingan, %otapl tltik berat adalah 
berdaaarkan kopada biaya produkai aorta biaya-biaya lain 
nya yang diperlukan dalam rangka meaaoarkan produk tor- 
aobut. Alaaan tidak torlolu diporhatikannya peraaingan 
dales penentuan harga jual produk ini, karona aeperti - 
tolah kita ketahui bahwa produk buku lobih comiliki oi - 
fot-olfat khuaua, dimana tiap produk buku yang diterbit 
kan oleh aetiap ponorbit paati borbodo, dalaa pengor- 
tian ini tidak caungkin akan dapat torjadi, dimana eobu- 
ah Judul buku dengan pongarang aorta natori yang peraia
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oama* diterbltkan oleh boberapa penerbit, hal ini die© - 
babkan adanya undang-undanc hair oipta, eehlngga penentu 
aa harga lebih beroifat konetan.

Sepertl telah dieingcunc pula dalam Bab eebeluo 
nya, bahwa untuk mendapatkan harga Jual yang ekonomio , 
PT« *£• telah menetapkan minimal oetak pertama adalah 
2.500 exemplar untuk setlap judul buku yang akan diter 
bitkan. Dalaa molakukan perhltungan untuk penentuan har 
ca jualnya teroebut PT. raencgunakan aietira cost-pluo 
pricing# Sebasai contoh perhitun^an penentuan harga ju 
al eccran dengan Biatin coot*plua adalah eebagai berlkat*

Judul Buku I fArCAiiAH SIUAR 1UHL
Oplah eetakan pertaoa: 3.000 Eknenplar.

t. DIATA PU0IXJKSI t
a, itersiapan i

- Pencotikan naokah .. Up. 20.000,~
* Imbalan untuk artioi
Kulit & dicain iai.. Up. 30.000,-

* Royalty 5ft dari har
ca Jual ocoran .... Rp.150.000,-

----------- Rp. 200.000,-
b. Biaya pembuatan i 

Faktur poroetakan: ter 
maeuk kertao, pengeiet
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Jumlah pindahan.................Rp* 200*000,-
ant pencetakan, penjilidan ........ Rp.1*000.000,-

2. BIATA m m  *

6*5$ dari harga-groair s ooluruh onset
penjualan ........**,.............** Rp* 117*000,-

3. P f t O M O S I  ............. Rp. 33«000t-
4* (UAItMnO raUIIIUHGAB ?EflERBIS 1SS dari

harga Jual eoeran ..****........ *... Rp* 450.000,*
5. RABA? REP ADA DISTRIBUTOR s

40?S dari harga Jual eooran ...... Rp, 1.200*000,-

JUULAH BIAYA ******.......... . Rp*3*000*000,-

5.000 ekocapler bulm harga Rp. 3*000*000,-
Harga jual eearan adalah Rp.3*000*000 j 5000 - Rp*€00,-

Biaya-biaya yang tcrtcra di dalam oentoh diatao, dapat - 
jug* dilihat dengan cara seperti yang terlihat pada Gan 
bar 3 halaaem 91 berikut ini*

Dari oontoh penentuan harga jual eoeran yang dito 
tapkan oleh PT. *a", torlihat bahwa harga jual eoeran - 
yang ditotapknn cudah dioeouaikan dengan biaya produlcoi, 
biays^biaya yang diperlukan dalam rangka pemasaran pro - 
dak serta keuntungan yang diinginkan penerbit* <'
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GAMBAR 3
PMBAGIAH BIAYA-BIAYA YA2JG DIBUTUHKAN UNTUK: 

SUATU PfiMBUATAK PRODUK BUKU

NASKAH +(LAYOUT) 
„ „ 1,66%

royalty 5%

BIAYA UMUM (OYKE- 
HBAD) 4% (6,5% DA 
RI HARGA GROSIR).

BIAYA PEMEU 
ATAH (MANU
FACTURE) , 

33,53%

L

RABAT
40*

PROMOSI 134

KEUHTUKGAH PE
NERBIT 15%.

DAlam hal ini penentuan harga produk lebih didaaarkan 
pada coot (biaya-biaya yang dikeluarkan), Sehingga peraai - 
ngan dalam hal harga jual menjadi relative atau terbataa. 
Hal ini diaebabkan oleh adanya aifat-aifat khuaua atau ciri 
olrl teraendiri dari raaaing-maeing penerbit dalam aemproduk 
ai atau nenerbitkan buku-bukunya.
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Berikut ini adalah perbandingan antara harga buku-buku je* 
nlo tertentu yang diterbitkau oleh P.T. HXiT dan penerbit - 
penerbit aaingannya.

TABfiL. 6
mBAHDIKGAtf HARGA JUAL AflTARA PRODUK P.*. "X1*

BA1I PRODUK SAIITOANHTA

■MUiUBtfaWBMBM
N^JUDUL Judul Buku

PjZHERBiK. "Tuntunan ShoDat" 
(Harga/exemplor)

"UUDH5 dan GBHN* 
(Harga/exemplar)

P.T. "X*
Toha Putra
Al-Ikhlaa
Apollo
■BKBBaMMM.M.B

Rp.575,- 
Rp.425,- 
Rp. 3751*■ 
Rp.400p«

■aanasnm.aB..«s*nB.B

Rp.225f-
Rp.275»-
Rp.250»-
Rp.225#-

iBBBHaaaBBaBaBBBaaammi
Suabert Data Intern dan Ekatern Perusahaan.

Dari perbandingan harga-harga diataa, ternyata harga 
buku-buku terbitan P.T. "X** rata-rata lebih rendah diban - 
dlngkan harga yang ditetapkan oleh penerbit aaingannya.
Jadi dalam hal ini audoh Jelaa bahwa dari aegi harga untuk 
produk P.T, aX" tidak ada maaalah.
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3. Strateni Promooi
Seperti dikotahui bahwa promooi yang dilQkuk&n noli 

puti advertising dan lain-lain. Oloh oobab itu baiklah ki
ta tinjau aatu peraatu alat-alat pronooi yang digunakan i
a. Advertising,

Dal an uoaha aoningkatkan voluso ponjualan produknya P.T 
"I" aelakaanakan pronooi mclalui nodia eurat kabar, na- 
Jalah, penyebaran foldor/katalog, oerta pemberian kalen 
der pada ootiap tahun.
Inti utaaa dari advertloing yang dilakukan P.T.MX* di - 
aaoping untuk nenggalakan ninat ncnbaca dari maoyarakat 
Juga untuk oenperkenalkan produk-produk terbaru yang dl 
terbitkannya* P.T.*!" aenggunakan aedia ourat kabar oe- 
bagai alat pronooi oebanyak duo kali dalan oebulan. 
Sedengkan nodia yang dlgunakan adalah duo buah aurat ka 
bar yaltu harian Sinar Pagi dan Konpao, aorta tlga buah 
najalah oiaeing-naoing Panji Han, Qiblat dan Tetapo. 
P«T.NXH beranggapan bahwa dengan caonggunaken media au - 
rat kabar dan majalah eebagai alat promooi diharapkan 
lobih aengenai cacaran yang dikehendaki9 oobab ncdia ou 
rat kabar dan najalah nenpunyai jnngkouon yang cukup lu 
an. Jika kita melihat luao daoroh ponaoaran yang dioi - 
liki oako ponglklanan yang dilakukan oudah cu -
kup ntnodai,
Menurut haoil pengaaatan penulio, ponyebaran foldor/ka-
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talog juga raempunyai dampak yang oukup ofektif ka 
rena penyebaran atau peabagian folder/ka talog Ini 
dilakukan pada moment-moaent yang topat, sebagai 
contoh; penyebaran dilakukan pada eaat diadakan 
oholat Jumfatv oholat Hari Raja dan pada vaktu di 
adakan liusabaqoh Tillawatil Qur'an (I1Tq)# hal ini 
oukup mengena mengingat produk-produk VT. m m  
punyai epeoifikaei di bidcng Agama Islam (Lihat - 
Tabel 1f mengcnai jenifl buku-buku yang diterbit 
kan oleh FT, WX* pada tahun 1983).
Dari 635 Judul buku yang diterbitkan tereebut so 
luruhnya terbagi dal ora 17 jenis, dan yang mcaabioa 
rakan ton tang Agaraa I alma berjumlah 244 judul 
atau + 40# nya. Sieanya yang + 60^ nya terbagi 
oeoara menyebar di an taro 16 Jenis buku lainnya* 
Scdangkan nengcnai pembagian kalender, dimakmxdkan 
oebagai polengkap dari promoei-prorao si yang tolah 
ada, dimana diberikan kepada para konoumen yang 
melakukan pembelian di awal-a*Kil tahun baru. 
Jembagian kalender ini diadakan mengingat aetiap 
para konsunen yang melakukan pcmbolian diakhir , 
atau diawal tahun, aerlngkali nenanyakan tentang 
kalender, sehingga untuk tidak mongeooTrakan maka 
aetiap tahun diadakan penbagian kalender.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU TINJAUAN TENTANG .... TAUFIK RACHIM



9 6 ,

fa* Sales Promotion*
?romosl penjualan yang dilakukan oleh PT* #X* ou 
kup kontinyu, terutaoa talon bontuk paraeraa-pame 
ran buku yang oelalu diikutinya, Hompir ootiap ~ 
panoran yang diadakan, hoik yang dikoordinir Ika- 
tan Pcmorbit indonocia atattpun pameran-pamoran - 
yang diadakan ataa lnlelatlf para penerbit send! 
pi, oenuanya tldak pomah diabaikan.
Dari pihak P7« *Xn ccndiri cukup raenyadari bahrca 
nolcaui pancran ini saafhrt yang bica dlrasakan 
oukup bocar torutama bagi tujuan menp orkcnalkan - 
produlo-produk terbaru ycng ditorbitkan oloh P.?, 
*Xn ockaligue noningkatknn ponjualan.
Hal ini nenurut hcnat pcnulie ricnungkinkan, karo 
na nolalui panoran para oalon koncuracn bica long 
cung nelihat dan merabandinrkan produk-produk yang 
dihacilkan FrA  *X% dan produk-produk yanc diha - 
oilkan olch penerbit lain. DAeamping itu bcrba 
gai potongan harga yang ncnarik Juga diborikan ko 
pada para koncmncn yang nelokukan pcnbolion pada 
oaat diadakan pcaeran torccbut. Bontuk ealoo pro 
notion lainnya yang dilakukan oloh PS. "X* borupa 
pemborian rabat (each refund)* Rabat ini dibcri 
kan baik kcpada para konsumen biaoa, pcngcoer, po
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dagang besar, instansi, sekolah, organisasi dan se- 
bagainya (lihat halaman 75 dan 76, tentang rabat 
yang ditetapkan P.T."X"). Rabat digunakan terutaoa 
untuk memperkenalkan produk baru dan juga dipakai 
untuk mendorong pembelian ulang atas suatu barang 
yang memiliki margin tinggi. Kerjasama yang dilaku-

* kan P.T."Xn dengan unit-unit kegiatan yang ada di- 
sekolah ataupun mesjid merupakan salah satu bentuk 
promosi yang sedang digalakkan, hal ini sangat te- 
pat mengingat akhir-akhir ini semakin banyak kegia- 
tan-kegiatan bersifat keagamaan yang dirintis atau 
dikoordinir melalui kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari sekian banyak jenis dan frekwensi promo
si yang dilakukan oleh P.T."Xn menurut hemat penu - 
lis sudah cukup memadai, keadaan ini ditunjang pula 
oleh kenyataan dimana P.T/'X" memang sudah cukup di 
kenal sejak lama, yaitu sejak didirikannya pada ta

hun 1973.
Sebagai pelengjcap, berikut ini adalah hasil peneli- 
tian penulis mengenai perbandingan jumlah masyara - 
kat yang mengenai penerbit (p.T."X") dan penerbit - 
penerbit saingannya. ‘ |

L
penulis dalam melakukan penelitian ini mengam^il se 
bagai sample sebanyak 30 (tiga puluh) kios buku/to- 
ko buku yang berada di wilayah Surabaya dan sekitar 
nya.
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IABEL. 7
PERBAHDINGAlt JUHLAH RESPOHDEN TANG HEHGENAL PENERBIT "X" 

DAN PENERBIT-PENERBIT SAIHGANKYA

1 R s R R R a R R a a
__

__
__

__
_

R

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a i

X .  K E A D A A H  

P E H E R B I ^ v
M E N G E N A L % T I D A K

H E N G E N 1 L

%

P . T . * X M 27 90 3 10
T O H A  P U T R A 19 63 11 37
A L - I K H L A S 25 83 5 17
A P P O L O

M I B M M M a B m M l

21

I a R 
—

3
1 

o
R R

9 30
a a N m a u

BUMBE3.: Haail Ponelltian Tans Dilakukan lerhadap 30 Res 
ponden Dl Wilayah Surabaja Dan Sekitarnya.

Bordaoarkan data-data dlatao ternyata bahwa dari junleh 
rocpondcn oebanyak 50 (tiga puluh) kloo buku/toko buku * 
yong nongenal penorbit "X" (P,T.HX") oobanyak 27 reopon- 
den atau 90#, yang oengenal ponorbit"Toha Putra* oeba * 
nyak 19 reopondon atau 63#» yang aengenol penerbit "A1 - 
Ikhlaa oobanyak 25 reopondon atau 83#» dan terakhlr yang 
nongenal penerbit "Appolo* oebanyak 21 roepondon atau f 
70#. Dari haail scoring ini terbukti oudah bahwa P.I."X* 
nenduduki urutan teratao, dengan kata lain penerbit MXH 
leblh dikenal dibandingkan penerbit-penerblt Bainganqya* 
Hal ini jlka kita hubungkan dengan promosi yang dilaku - 
kan P.T,HXH eelama ini, doKo penullo berkeoinpulan bahwa 
otratogi yang dijalaakan oudah cukup aeaodal*
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Doperti tolah kita kotahui, bahrsi konouncn daripa 
da buku tordiri dari jumlah yanc cukup banyak ocrta no 
nyobar aeoara luao.

Pada unnranya produk-produk yang ncapunyai junlah 
colon pcabeli yang banyak akan nongsunakan nata rental 
caluran diotribuoi panjang, yoitu donjon menggunakan ao 
3unlah aoluran dari mulai tingkat pcrcakilan oaopai pada 
tingkat pangooer yang borupa toko buku atau kioa-kioa bu 
ku»

Kalau pcnulio porhatikan channel of distribution 
dari PT. *X* (Lihat Ocabar 2)r nnka dapat dikatakan bah 
to pcailihon aaluran diotribuoi yang diporgunakan adalah 
caluron diotribuoi panjang, cca ocporti yang digunakan 
oloh poruoahaaiwperuoahaan pcnorbit lainnya. Saapai aa 
at ini PS* NX** dalaa hal nondiotribuoikan produknya balk 
untuk vilayah Jana Tinur naupun untuk nilayah diluar Ja 
m  Einur dari oogi lalu lintao cmgfcutan tidak ncngalani 
nacalah yang borarti.

Sopcrti yang telah dijelaokan pada Bab-Bab aebo * 
Itonya, bahra untuk daorah pcaacaron Jars Tinur tomnmk 
Zfonbok, Sunbatra dan Bali PT* *1° nonggtxnakan tenaga-tcna 
ga oalocaonnya eobagoi ponyalur*

4 .
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Imbalan yang ditorima aaleaaen ooperti laaiianya aeoraxtg 
karyatsan, nereka ncnorioa gaji to tap ditaabah bonus, Ji 
lea dapat Boneapai target yang ditotapkan.

Delama mcnjalankan tugoo, ecmua biaya yang dikdu 
arkan ditanggung oleh peruoahaan. Target penjualan P.T. 
*X* eecara keocluruhan adalah »

• Tahun 1981 » Rp.900.000.000,-
♦ Tahun 1982 * Rp.950.000.000,-
* Tahun 1983 * Rp*950.000.000,-
• Tahun 19&4 * Rp.9fl0*000.000,-

Dari target tercebut diadakan penbagian eebagal berlkut: 
Untuk daerah pcnaoaran Jawa Tlnur tcmanuk loiabok, Suzaba 
na dan Bali dikenakan target 40,> dari celuruh target pen 
Jualon PT. •X°, atau jika dal on bontuk nilai oboolut nan 
jadi t
- Tahun 1981 * 0,4 * Rp.900*000.000,- • Rp.360.000#000,*
- Tahun 1902 - 0,4 x Rp.950.000.000,- - Rp.380.000.000,-
- Tahun 1983 - 0,4 x Rp.950.000.000,- * Rp.380.000.000,-
- Tahun 1984 * 0,4 x Rp.900.000.000,- ■ Rp.360.000.000,-

Sedan$tan 60# aieanya norupakan target penjualan yang
dltetapkan untuk pert̂ akilan-porroakilan, yang dibagi oeca
ra oorata kopada 6(enaa) perwakilan yang ada. Sehlngga
jika dinyatakan dalaa bentuk nilai oboolut naka target 
pcnjualan yang dltetapkan untuk celuruh perwakilan cda - 
lah s
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~ Tahun 1981 *  0f6 x Rp.900.000.000,- •» Rp.540*000.000,-
- Tahun 1982 * 0»6x Rp.950.000.000,- - Rp.570.000.000,-
- Tahun 1983 -  0,6 x Rp.950.000.000,- -  Rp. 570.000.000,- 
«  Tahun 19&4 *  0,6 x Rp.900.000.000,- - Rp*540.000.000f-

Torget yax^ dltotapkan untuk naDin^-macing pensakilan 
mcnjadi >
- Tahun 1981 « Rp.540.000.000,- i 6 m Rp,90.000.000,-
- Tahun 1982 m Rp.570.000.000,- j 6 ■ Rp.95.000*000,-
- Tahun 1983 * Rp.570.000.000,- j 6 - Rp*95.000.000,-
- Tahun 1984 -  Rp.540.000.000,- t 6 «  Rp.90.000.000#-

Oeperti dikotahui bahwa untuk d&erah Java Tijsur 
tema&uk Loobok, Sumbawa dan Bali penjualan terbagl zaela 
lui 2(dua) jalur yaitu penjualan melalui toko buku jtener 
bit dan penjualan yang dilakukan nolalui tenaga - tenaga 
oalocmen.

Agar lebih Jelaonya kita lihat Tabol 5 yang tcrli 
hat pada halaman 99 berlkut ini, yang menunjukkan peaba 
glim ponjualan PT. *X" untuk wilayah Jawa Timur teztsaeuk 
Xombok, Sunbava dan Ball.

Bari Tabel 5 terlihat bahwa balk ponjualan yang 
dihaoilkan nolalui tenaga-tenaga caolamen naupun pcnjual 
an ycng dihaoilkan melalui tolco buku, kedua-duanya oenun 
Jukkan torjadinya kenaikan dari tahun ko tahun, yaitu m  
lai tahun 1981 oaopai dengan tahun 1984-
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Sehlngga aeoara koeeluruhan untuk daerah Jawa Ti 
nur terraaouk Iiorabok, Sumbawa dan Bali penjualan oetiap 
tahunnya oengalami kenaikan bahkan dapat nelanpaui tar 
Cat yang ditetapkan*

Borikut ini dapat dilihat perbandingan antara tar 
get sales dan realisasi B a l e s  dari tahun 1981 aonpai de 
ngan tahun 1984, untuk daerah panesaran Java Tinar tezma 
cuk Lonbok, Smnbatm dan Bali*

TABEL. 9
PDRBAlTDIlftJAn A1ITARA SAKQET PU1JUALAIJ JDAU IU2ALI3ASI PB8JU 

ALAfl DAJ5RAH PaASAXlAU JAVA 2IOJR TUJB1ASDX LOMBOK, 
SUHBAUA BAIT M U ,  Pi^IOB3 1981- 1984

2AHUH

!
farget Penjuai j 
an (Rupiah). ;

;

Realieosi
(Rupiah)

* SEUISIH 1
j SAHBAH / KDRAUO j
!AfcBOlut
{ ( f l u p i a h ) 51

» 1981
I 1982

i 1983
I 1984
mmmmmat
Jiun'bor

360.000.000,- ? 368.488.058,85 J 8,488.058,851 2.36;
380.000.000,- ; 385.525.814,00 ; 5.525.814,00} 1,54}
380.000.000,- j 406.899.710,30 j26,899.710,30j 7,08;
360.000.000,- j 437.092.490,15 j77.092.490,15}21,41}
mmttwmm amnmmmmmmmmmmnmmi
Bata Intom Forucahaan.

Bari Tabol 6 diatae dapat dilihat bahwa volume penju
alan di daerah Jara Tiinur tornaoulc Lombok, l>unbawa dan Ba
li ncncalazoi kenaikan dari tahun ko tahun, hingga dapat no 
lanpaui target yang ditotapkan.
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Tahun 1981, target yang melaxnpcui oeboear flp£. 488.058* 85 

atau oekltar 2» 3Qj aompai pada tahun 1984 memmjukfcan 
an£ka Rp.77.092.490,15 atau 21»4t3*

Dari haail analiaa ini dapat ditarik keairjpulan 
bahraa tururmya volume penjualan PS* *X* eeoara kooeltt- 
ruhan bukan terjadi pada daerah ptraacaran Java Ticur tor 
stacufe Lombok, Sunbana dan Ball* Hoi ini dapat dilihat 
dari data ponjualan yang ada untuk daerah tereebut, balk 
penjualan yanc nelalui toko buku penerbit ataupun pcnju 
alan ycng dilakukan oloh tenaca-tenaca oalemnen, kedua 
nya tldnk nen̂ oloni penurunan, cobaliknya dapat ndcn - 
paui targot yon̂  tolah ditotapkan*

Sokarens nari kita tinjou keadaan di portraltilon, 
pada Tabol 7 torlihat bahra penjualan total oeluruh per 
wnkilan dari tahun ke tahun ncnc&ani ponurunan , nrnan 
pcnurunan tercobut tidok torjcuU pada eonua porwakilan 
PT. «X".

Dari data yang data oda, Eenunjukkan balrca - 
rcalicaai penjualan untuk porcakilan Jakarta 5 , Jakarta 
II, Ccnarang a an ilcdan monurun ttruc culai dari tahun - 
1981 oanpci donean tahun 1534 coperti yang torlihat peda 
data halanan 102 berikut ini, dioaoping ittt torlihat pu 
la target aaleo yan# tldak torponuhi catlap tahunnya do 
kitaf 20,'i oonpai dengan 51--
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* 1981 ; 1982 j 1983 5 198*
} (Hupiah) ; (Hupiah) j (/tupiah) ; (Kupiah)

Jakarta I j71.112.700,7|63.912.700,7j54.967.785*4l43.260*434,7
Jakarta II *69.965.883,5j61.6*4.652,0j52.699.638,2;40.395.241,5
Semarong ;50.941.986,0*35.944.324,1*16.716.682,0;
H > flan *66,874.762,1;59.865«299,4i51,882.761,6j42,675.266,0

Contoh, pada tahun 1984 targot Bales untuk perwakilan Ja 
karta J adalah ftp.90.000.000,- dan rcalicaoinya sebeoar 
Bp.43.260.434,7, naka target colon yang tidak terpenuhi * 
adalah i

Rp.90,000.000*- - Rp.43.260.434,7
-------------------------------------------- lOOfl *  51.9tf

Rp.90.000*000,-
dcnikitm pula halnya dengan perhitungan untuk perwakilan
Jakarta II, Secarnng dan nodes*

Sebaliknya dari data yang ada untuk perwakilan Tog
Jakarta don Banjamacin, vdluiao penjualan mengalaai ke -
naikan teruo dari tahun 1981 canpni dengan 1984 , soperti
yang torlihat pada data dibawah ini.

* 1981 ; 1988 i 1983 i 1984
I (Hupiah) 5 (itupioh) i (Rupiah) ; (Rupiah)

Togyakarta *92,778.424,0;96.775.629,3}98.098.934i51103.031.220,0 
BanJaraaoin;91.736.855,Ot95.947.363rO;96.985.232,1; 99.345,347,6
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Xtox1 data torsebut diatas terlih&t adanya target sales - 

yang terlaopmii, setiap tabannya meneapai 3# sarapal da - 

ngan 143* Contob* tahun 1984 target sales untuk perwa 

kilan Yogyakarta adalah Rp.90.000.000,- dan realisasinya 

Rp*103*0J1.220,0 mate target yanc dapat terlampaui sobs* 

ear %

Rp. 103.031,220,0,- -  ftp*90*000.000,-
.... -...... — ------- --.. x 10Q£ * 14, m

Rp.90.000.000,-

denikian pula dengan perhituncan untuk perwakilan Banjar 

taaoin*

Adapun oebab-aebab tururmya voluiae penjualan soca 

ra teruo-mcneruc pada pciT/akilan Jakarta, Senarang dan 

Hedon soporti yanc diperllhatkan pada Tabol 7 hal&oan 104 

bcrikut in i, dapat dijclaukan ooba^ai borlkut s 

rortama-tama kita lib a t kcnbali ncngcnai kritoria  cclok 

ei yanc dijadikan daaar oltih P7* dal on monunjult per 

<raId.lan-poiT7aki.ian yang ada.

rtX° dalaa zaenunjuk por*nikilan~poraakilannya -  

borpcdonan pad* kritoria aebosai bcrikut :

- Uahr?a pom&Llan yang akan ditunjuk harus nen^o 

nal Joxiiu proauk yanj diJrit Allan V7* dan po - 

ncotohuon porvaakilan tuntanj cHon pcdboli atas - 

profcnai penboli yang d in ilik i per.:akilan cukup 

balk.
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T A B E L .  1 1

PERBANDINGAN ANTAPA TARGET SALES DENGAN 

H E A L IS A SI SALES PEPWAKILAN-PERWAKILAN 

P T .  " X n P E F IO D E  19 81  -  19 84

.. Tairjrt 1931 Tahun 1982 Tahun 1933 Tahur, 1984

( rLlp— 1)
Re s,li o tic. i

( jTU.pj.cL.1) t
'Tar-got

(rupiah.)
R ea lis e s !

( r s p ic i )
T a r je t

(ru p iah j
R ea lis a o i 

(ru p iah ) (£ .

Target 
. (rup iah )

^ e a lis a s i 
(ru.~i.Gjp.)

+/-

JAZA^HA 1 90.000.000 71. 112. 700,7 ( 20, 9) 95,OOOeOOO 63. 912. 70Q,7 ( 32, 7 ) 9^. 000.000 54. 967. 735,4 (4 2 ,0 - 90.000.000 43. 260,,: 34,7 ( 43, 1 )

JAKARTA 2 90.000.000 ;C •*' “  P ,~  "j e: -7 ( 22, 3 ) 95.000.000 61. 634. 652,0 ( 35, 1) 95.000,000 52. 669. 633,2 (44 ,6 ) 9O.COO.OCO 40. 395. 241,5 ( 55, 1 )

JOCTfAKAP.TA 90 .000,00c 92. 773.42.;, 0 3,1 95.000,000 96. 775=62^,3 * ,S‘ 95.000.000 92. 593.934,5 3,3 90.000.000 IO3.O31. 220,0 14,5

SSIARATG 90.000.000 50. 941. 936,0 (4 3 ,4 ) 95.000.000 35.944.324,1 (62 ,2 ) 95.000.000 16. 716. 632,0 ( 32, 4 )
v

90.000.000 0

9 0 .o o o eooo 66. 374*762,1 ( 25, 7 ) 9 5 . 000o000 59. 865. 225,4 ( 36, 9) 95.000.000 51. 332. 761,6 (4 5 ,4 ) 90.000.000 a . 67% 2:6,0 (5 2 ,6 )

BAITJAPHASHT 90.000.000 91.736.855,0 1,9 95.000.000 95. 947. 363,0 1 95.000.000 96.9S5*232,1 2,1 90.000.000 59.345.347,6 4 ,6

5 4 0 ,0 0 0 .oco 443. 410. 611,4 ( 18, 0 ) 570.000.000 414. 079. 963,7 (27 ,0 ) 570.000.000 371. 321.034,0 ( 35, 0 ) 540 ■> 000. 000 326.707.509,3 . ( 39, 0 )

S u m b e r  : D a t a  I n t e r n  P e r u s a h a a n .
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Hal ini diangg&p perlu oleh pt, *x* mengingat jo 
nio produk yang dihacilkan PT, *X* terdiri dari 
bonnacao-maean judul f yang cudah tentu aetaertukan 
cuatu pcngctahuan tertentu dari perwakilan yens 
beroangkutan tentang oalon konsumennya,

- Xuao daerah pemaoaran yang dimiliki oleh perwakLl 
an-perrakilan cesuai yans diinginkan PT, BX* f ya 
ltu tidak terlaLu luao juga tidak terlalu ecctpit. 
Hal ini dicakcatlkan agar terdapat batac-bataa yang 
jclas nengenai wilayah pcnaoaran bagi easing - ma 
fling porwakilan PT. "X*, cehingga keinungkinan ter 
jadinya polenggaron wilnynh penjualan oleh macing 
Baaing percakilan ??. rt.T4 bica dihindari.

- Juni ah tonanalecuen y*j^ uiailiki oleh nasing 
caring perwakilan harua cuhip ncacnuhi oyarat, ka 
rciw nanticya diharapkzm akcn oanpu untuk nengaa 
bangkan volume penjualan cotiap o&at.

• Komaapuan perwakilan dalaa hal penyimpanan barang 
haruo cukup meaadai hal ini di jadikan dacar per - 
timbangan ncngingat produk PT. *x* adalah jonio 
produk tahan lam, yang cudah tontu mgmerlukan - 
cuatu tenpat penyinpanan tarcendiri.

* Pcrrakilan ycng akcn ditunjuk lobih diutanakan *
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yang sudah ncnpunyol hubungan hoik dengan pcnbo- 
li/langganaa* Karena PT. "X* mcnganggap hubungpn 
yen" balk dengan langcanan norupakan oyarat cu * 
tledt untuk terjadinya pembelian ulang dan boroi 
£at Jangka panjang*

- Porwakilan yang akan ditunjuk haruo aen^khneuckan 
uoahanya peda typo produk yang oaaa dongan produk 
?T« *X*f hal ini dimaknudkan agar porwakilan yang 
beraangkutan bloa lebih berkonoontraoi dalaa Den
- jalankan ucohanya.

- Forcakilan yang ditunjuk diutcnakan yang sudah * 
torbiasa nenghadapl porcoincan* Kita ketalmi bah 
pa ucaha dibidang pcnorbitnn nerupakan jenis uoa 
ha yang cedong popular di Indonesia, dicana soti 
op tahun cclalu bernunculcn pcncrbit-penorbit ba 
ru, hal ini oudah tentu norupakan tantangon bagi 
Pff. *X% Oleh cobab itu py, "X* ncnganggap pcrlu 
ncnilih perrakilan-porrakilon ysng cudah terbiaoa 
ncnghadepi pereaingan.

- Eorakter yang diniliki oleh poixakilan-pcrvrcMlan 
beroangkutan hcrus bail:, ternacuk dalcn pcngerti 
an ini adalah kensaapuan kcucnoan yang diniliki * 
pornakilan oukup dapat dinndolkan, porcakilanyang 
boroangkutan haruo dopat dipcrcaya dan citra ma -
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eyarakat tcrhadap pcrwakilan cukup balk. Hal Ini 
dinilai penting# mongincat PT. *X* ncnaruh oojum 
lah bocar baranc-baran^ pada pcrcakilan dlmana da 
car utananya adalah kepcrcayaa.

Heumin dalaa kenyataannya dari daear aclection cri 
toria yang telah ditetapkan PS. “X* hanya menerapkan oe 
oara penuh pada pcrrokilan Yogyaiuirta dan Banjannaain f 
eedangkan untuk pcrwakHan-permkilan Jakarta, Senarang, 
dan Hcdcm yanj kobotulan naoih ncnpunyai hubungan kdu- 
arga, oolootion criteria torccbut tldak celuruhnya dito 
rapkan oloh PS. "I".

Bcrikut ini adalah alaoaiv-alaoan yang digunatom 
oleh PS* "X* pada raktu nenunjuk pcrrzkilan Jakarta, Do 
narang dan Hodan, antara lain t

- BOhra pornakHan-pcrwakilan Jakarta, l*cnarans dan 
LTcdan dian^cap oudah cukup ncngonal jenlo produk 
PS. WX* dcnikian pula pcn^otahuan noroka tcntang 
caion konmmon yans akan dituju tidak bogitu non 
Jadi isaoalah, karona pon^otahuan ten tan/; pcrbuku 
an cudah untuk dipelajori dan ootiap perwakilan - 
yanc bereangkutan dipcrkirakan manpu untuk nenpo 
lajari pencjotahuan toroobut, bogitu pula nonconnl 
calon-oolon koneunon yan̂ j akan dituju.
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nal ini berboda dcncan Jenia-Jenia produk induotrl 
berat, oeperti taecin-nooin dan acbagainya, dinana 
dipczCLukan pongotahuan khucuo untuk bica ncngenal 
Jenio produknya occara balk.

* Iiuoa daerah yang akan digunakan untuk penaoaran 
produknya ooouai dengan jring dlkehondaki oleh 
»XB*

- Hcrcica aanccup ncnyiapkan tcnaca-tcnaca penjual ae 
Cara ncrrcdai untuk luao daerah peracarsn ymg diha 
dapinye, dirnnn racinc-ratiES pcrcaMJLcn cicniliki 
3(11m) oron^ tcnn^i calccnen yan# bdeorja ecoara 
full tiner*

- Ekroka hanya nenckoneentracikan ucshsnya khucuo dl 
bidon^ porb^kuan, ini cocuai dancan Criteria yens 
dltotapkan.

* racln^-cacing perwakilan yanc boroangkutan ncaili- 
kl tcspat penyinrpanan barang (percudan^an) ycng cu 
kup ncaadai.

- rexeka neniliki focilitao perkcntoran dan tranopor 
taai yanc cxcup balk untuk kqpcrluan di daerah pa 
maoarrjinya *

Sernyata dari beberapa alacan yan^ dlgunaknn PS* «X* da - 
Ian ncmmjuk pcrcakilan Jakarta, Scnaran^ dan I!odan tarda
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pat bobornpa krlteria yang cobenarnya tldak bica dipo - 
aahi oloh por®akilan«piurakilan yanc boreantfiittim totapi 
karena ooGuatu don lain hal loloe dari pcngemtan/oolok* 
el yang dilakukan.
Kri torio-tritoria toroobut antara lain t

- Eongonal kcmampuan pert&kilan yang bcrcangkutcn - 
dalcum menghadapi peroalngan.

• Hubungim yang balk dengan pcnboli/limgGanan.
* Earaktor yang diciliki portnkiltm-porcakllan yang 
bcroangkutan*

Padahal tee tiga krltcrla torccbut diatao, ncnurut homat 
pcnulio ncrupnkcn hal penting yanc ochartunya diniliki 
oloh pormkiln&-pcrv.-,akilan bcrcargkutan.

Ilcrcna ccpcrti diLotairui bahca ucoha yang dijalon 
kan olch 11’. rtX ' aialch di bidang pcnorbitsn, dicana hi 
dang ucriia ini cod one berkembang di Indonesia dan cotiap 
tahun ocmkin banyak cajn penerbit-pcnorbit bam yang - 
berouncolan. uloh rcbab itu faktor licirsopuon dal an her 
saing, oobcnamya eangat penting untuk diniliki perwakil 
an-perc^±llon torccbut.

Jcaikicn pula faJctor hubun^nn balk yang diniliki 
perwaiiilan dongan pcnboli/longgonan hal ini juga ccharuo 
nya mcmjadi porhation PV. al* dolon mcnunjuk poi^akilan-
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perwakiiaimya, karma untuk nendapatkan lanscarsm-langsan 
an jb&q  aetiap coat, falrtor haboncan balk ini norupakan - 
sal ah catu eyarat utena, balk lan*cpnan itu borupa toko 
buku, kioa buku maupun koncuncn langcung.
Terakhir adalah naeolah karakter yanc diniliki oleh oa * 
sing-caking porcakilan yrivy bercangkutan. Faktor karak 
ter ini tidak kolah pcnting dibaniin^tan don^cm faktor - 
faktor ininnya, bafckan mnckin $cbih porting, nenglngat - 
perca!rLlon-porcakilan teruobut banyan nencrlna/ ncnyicpan 
bartmn 11* nA* hanya a tan daear knpcicayaAiu

tjohincca tomktor ini roharuonya mtlak ncnja 
dl dacar adokoi. Vcmacuk dolan ccq! kerakter ini ada - 
lah kcrmpuan fcouancan dari porcr£rllan yan£ boraanctotan, 
tlnckat kcporcayaon naryarakat tcrhadap porcakilim#

berdaaarkan pcn^pratan yanc dilaku?;cn oXch pihak 
p?, "X** fccrhadop toko buku-toko buku yraî  mcrurjakan lang 
ganan porsnkilan untuk daerah Eodan, diperoloh kotorancan 
bahwa ccrin̂ Itnll tcrjndi bartm^-baranc di pcrcakilan ko - 
sonc P&&0 cant toko buku-toko buku yang bcrcancfcutan mo 
mintanya, hnl ini Jika dihubun^kan dengan pcn^akuan dari 
PS?. *X° oendlrl yana conyatakan bahwa pecbcrian order da 
rl perwakilan to pada pt. (putat) ncnans cerlnckali - 
terlanbat* snka dapatlah dienbil kccinpulan bahra kcko - 
eongan barang di perwakilan Lodan torcobut lebih dlcobab
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ken karena eering torlanbatnya pihak pcrwakilan dalcm men 
berikan order kcpada PT* *X" (pueat), oohincga mengakl 
batkan pula kotorlcnbatan datongnya barang ko porraldlan 
yang dituju.

Don! Id on pula dongan adanya fcoluhan fihak PT* •£* 
mongcnai coring tor.lcdinya Ircterlcnbatan pccbayarntt dari 
pihak ponsakilan di Ccnarang, nalah hanpir flcring momrng- 
gak* Koadann ini nengakibatknn pula torcondntnya cuplai 
barang-barang dari PT* (pur/it) ko perrakilan di flena 
rang, Gebab dengan ceringnya pih?£ porwakilan ncmnsgak # 
otomatio pihak PT* *X* lobih bcrhati-hati dalaa centmplai 
barangnyo, bogitu pula pihak porcakilan nenjedi ragu tin - 
tuk menberlkon order kcpada PT* *XQ*

Akibatnya adalah barang-barnng nilik "X11 dipcr 
wokilan Scnarang Bonjadl oering kocong, dan tcrakhir ditu 
tupnya pcrrakilcn Eenarang karcna mdah dlanggap enna so 
kali tidak monguntungkan. (lihat Sfebcl 7, untuk perwakil 
an Scnarang) # Pada Tabol 7 torccbut terlihat volunc pen 
jualan untuk pcrryJiilan ‘Jcrmrnn^ ccngraosii pcnurunan coca 
ra dractio dari tahun ko tahun, drn bcrokhir dengan dita 
tupnya pcraakilan Lcnarang tahun 1934*

BCgitu pula dengan adanya parwakilan * pcrrakilan 
yang meiapcrbanyak buki-buku tcrbitan 2*. cj£b cooara ille
gal atau ncaba^ak, hal ini torbulitl ucn^an olanya bebora
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pa judul buku terbitan PT* *X* haail bajakan, yang dite 
cokon oleh pihak PT. "X* di daerah Jakarta dan oeSdtar 
nya, yang nana hoi tcroobut mcngakibatfcan penjualan buku 
buku P2. **X** cjclalui perwakilan-pcrtyakilannya di Jakarta 
nolalu uenurun ootiap tahunnya. Berdaaarkan informaoi 
yang diperoleh PS* *X*« keodaan ini cudah berlangeung cu 
kup lama, nonon pihak PT* *X* ogeknya mongaleni keculit 
an untuk canindaknya*

J)ari oernm keadaan-koadann ynn* terjadi pada per 
wakilon-porvrnkilnn Jakarta, Serrtamng dan lledan, commit 
hemat ponulio hal teroebut diocbabkan kurang baiknya co 
gi karakter yang diniliki oleh rmoin^cacing pernakilan 
yang bofraangkuton. Solain itu oepcrti diketahui » bahwa 
pada coat porrcakllan Jakarta, Scaarang don I!cdan ditunjuk 
oleh p$« *X0* nerc&a baru pcrtana kali aenjadi porwakil 
an yang bcrgcrak di Mlcng ucaha buku, den cebeluoiya - 
tidak pomah/tida-i aenjadi porcakilon dari penerbit lain. 
Sehingga pcncalacan ynng ncreka niliki rckatif aaoih oa- 
ngat td'batac, ecperti nicalnya ntrcka bolua torbiaaa 
menghadapi pcrcaincan* hubungcn dengan potonoiai buycro 
beluza topjalin Lccara baifo. Scodaan-kcadGati torcobut me 
ngaklbatkan pula kcoanpuan yang diniliki macing - macing 
pemakilfin untuk ucngenbangkan cnlao voluno naaih rondah*
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Dari kajadian-kejadian diatao dapat diombil keain 
pul on balrea knrcna tidal: ditcTaptamya selection crite
ria d o c o t o  pozxah terhadap peruakiian Jakarta, Seciaranc 
dan tlcdcji mcnycbabfcan voluno penjualan dl daerah perra 
kllan torccbut aclalu mental cnl pcnurunan, berbeda de - 
ngan pervrakllan Togyakarta don Banjamasin dlnana colu- 
ruh oolcction crltcrla yanc ditctaphcn oleh PT# *Xn dito 
rapkan cccara pciruh cchingca hatil yanc diporolch dari 
pcnjuslannya cclnlu noncalaal kcjniian bahlcan bii:a mclaa 
paui target*

Jodi dalaa hal ini tolnh torbukti, kr»,rcna kuranc 
cermatnya *x* dalcn nenonnkan oelootlon crltcrla - 
torhadap perwakAlruvport^kilan yanc khuEuoiTa pervra 
kilon Jakarta, Ccrarons dan ::cdrn ncnyobabksn tururoiya 
volume ponjualsn 2$. °In eecara keeeluruhan dan tldak * 
torcapainya tarcot yanc dlharc^krn.
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KBSXUPULAIT Bin SARAH
B A B Y

1* Kocippulm

1. Berdaaarkan anali oa pada Bab IT ncnunjukkan bafcsa 
karena korong eorcatnya PT. •X* dalaa aelakeana 
kan oelootion criteria toitodcp pertaSdJlcawpoxcD* 
kilan yang ada, torutena porcakilan Jakarta, Sena 
rang dan Hedan ncnyohaWm voluno penjualan pada 
pexrrakilan-poruakil cn yang beroanfikutan ncmumn , 
yang pada akhimya nonycbablmn pula turunnya to - 
luae penjualan PT. *X° cooara keoeluruhan, diccn 
ping tarcot penjualan ytmg tidak pernah torcapaU 
01 oh karena itu hipotcca yang dirunuokan ponulio 
dalaa penulican okripoi ini hica diterlna.

2. Bari oegi produk, PT. nXa tolah beruoaha ncnorbit 
kan buku-buku yang dapat ccnarik col ora koneuaen, 
balk dari oegi natori caopun dari cogi bontuk pi 
oik. Ban PT. *X* oolalu nolekufcan ponytnpurnaca- 
penyenpurnaan prodoknya dari caktu ko coktu, di 
capping conlngkatkan pcn^wncan pada eotiap bagi 
an-baglon yang torlibat dalcn ouatu peabuatan fcu 
ku, dari oulai naokah cacuk caqpai dengan dieotak 
dalcn bcntak buku.
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Selain hal-hal diatao p.T. nxH juga memberikan after 
ealoo serrice berupa pemborian ganti dengan yang baru 
bag! buku-buku yang kedapatan kurang sempuma cetakan 
nya. Dengan mengingat pula adanya oifat-elfat khuaua 
atau olri-ciri tersendiri dari tiap produk buku yang 
diterbltkan oleh nasing-maoing penerbit, maka penulio 
berkesinpulan bahwa atrategi produk yang dijalankan - 
PT. NX” aelama ini sudah oukup oeoadai.

5* PT. NZn dalam menentukan harga jual produknya mendaear 
kan kepada coet dan demand* mula-mula ditetapkan ber - 
dasarkan coat, teraudian monurut demand yaitu menyeaual 
kan dengan konaumen yang dituju.
Jadi disini audah torlihat Jelao bahwa dalasi menentukan 
harga Jualnya P.T. WX" juga oudah nengukur daya bell 
dari maayarakatnya, hal ini dapat dilihat dari usaha 
yang dilakukan oleh P.T. "X" dengan cara berusaha raeno 
kan harga jualnya aeekonomio mungkin.
Dengan mengingat pula adanya oifat-oifat khusua dari 
produk buku Baka penulio oenganggap uaaha yang dilaku
kan P.T. "I" dalan nenetapkan harga jualnya adalah ou
dah tepat*

4. Pronooi-pronooi yang dilakukan oleh P.T* "X", balk dari 
oegi jonie atau frekwenainya nenurut hemat penulio au
dah oomadai aerta oukup mengarah.
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5* Sotclah kita lihat dari data-data penjualan yan^ 
ada untuk daorah poacaran Jara Ticur toxnacuk * 
Lonbok, Sunbatra don Soli (Lihat Tabd 5) temyata 
balk penjualan yan̂ j noldui toko buku naupun pen 
jual an yons dilakukan oloh tonaga-tcnaga calocncn 
nya, kedu^-duanya tldak nonsalani pcnuruncn, coha 
llknya nalah torjadi ponln^katan dari tahun ko ta 
hun. Dari kcadaan tarcobut bica dltarik koainpul 
an bahoa ncnurunnya voluno penjualan PT* oeca 
ra keoeluruhan, bukan dicobabkan dari dacrah p a a  
car an Jara Tinur tercaruk Lombok, Sunbara dan Bn 
11.

6. Bahra pcnyobab ncnurunnya rolunc ponjualtm PT. •X* 
oocara koooluruhan tcrlotak pada pcrtrakilan-porwa 
kilnn, hal ini bica dilihat dari voluno penjualan 
nya, yanq toruo ccncolaai pcnurunon dari tahun ko 
tahun.

~ Tahun 1981 Rp.443.410.611,30
- Tahun 1982 Rp.414.079.968*50
- Tahtm 1983 Rp.371.821.033,95
• Tahun 1984 Rp.328.707.509* 85

7. Don£an dilatar belakangi oloh faktor potcnai pa - 
car dari Dacing-naDlng pcrcakilcn yang oukup lo»
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ob* aorta dengan ncnperhatikan bahca buku cudah - 
norupakcn caloh catu kcbutuhan yang cukup pen ting 
bag1 naoyarokat, p?. *X* cobotulnya ncapunyal proo 
pek praooaran yang balk untuk ncningkatkan volxco 
pcnjualcnnya nolalui porrakll an~p ertmkll frnnya ycng 
ada. Akan totapi knrona JS* *X* kurtmg eemat do 
Id  nenllih porrnkllcn-pcrcakllamiya, torutana • 
percakilan Jakarta* Scnarang don Eedan nonyebab 
kan p ercakilaa-p ercakil on yang bcroangkutan ku - 
rang lusupu nonjalanlmn tugacnya dengan baik, yang 
pada akhimya berpon^aruh kopada porkobangan vo 
luno penjualan dari moinfj-naoing perrrakilon yang 
bcroangkutan, dinana roluno penjualan teruo ncng 
alami pemmman aojak tahun 1981 oenpai dengan ta 
hun 1904, diaasping targot yang tidak poraah tor 
capai.

8. Diterapkannya oiotln target penjualan rata - rata 
torhadcp oenua port^kilci>^ercakllan PT. *X* do - 
ngaa tidak nenperhatilmn potcnoi yang dlnlllfti - 
oleh nacing-nacing pcrcakilcn dalcn nercalicir 
target ynng ditatapken, ncnunjukkan PS. ku - 
rang cercat dalcn ccnboat colco forcoaatlng.

9. Pada perwakilan Togynkarta dan Ban jamatin,dinana 
Vfm °X° ncncrapkan colcotion oritcria cccara cozv
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oat pada atsslnya, tornyata volteaa penjualan di 
daorah tcrootrut dari tahun ko tahun cukup balk , 
dan bica ndopaui diatao target yans ditentukan.

2. S a r a n

1* Hendaknya PV. «x* nrapcrtahsmkon kobijakcanacav-ko 
bijakoanaan product, price dan promotion yang eu 
dah borjolan cccara baik dan oolarao* yan*$ ter - 
utoa haruo dipertahankan adalah oogi kosalarooca 
nya. Jedl tldak ncnut^p kcrun^klnan adanya bobo 
rapa porubahan strategi yen# dilakukan Jika oi - 
tuaoi dan kondioi pcsang ccn^hondaki cdanya per 
ubaha»-pcrubahanf ncrun pcrubahan apapun yaagokm 
dilakukan koaolaracsn haruo totap diperhatikan.

2. Untuk yens akan datan^ Jika PT. *X* akan mcnunjuk 
pornakilan-portrcQcilan yens baru* m k a  cebaiknya - 
dipilih percakilen yang cudah jadi, dalm arti do 
belufci nonjadi porokilan PI. nXB aoreka cudah non 
Jadi pcrcnMlan dari penerbit lain*

3* Dalcn ccnotapkan tarcot penjualan untuk porc^kil
ca-porcakilan yang ada coharucnya PT. *X* colihat
kcpada fccnyataan kcnmpuan casino-aaaing percakil
an yanc ada dalcn ncrcali cooikan tar got ytms dibo 
bantam tcrcobut.
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Sehingca tidak tcrjadi odanya penetapan target - 
penjualan y a n g  terlalu b o E a r  atau terlalu kecil.

4* Siotim penentuan target occara rata-rota yang di 
lakukan oleh PT* *X* terhadap perfrakilaa-pervakll 
amiya oobailmya ditinjau kembali.

?. PT. *X* harue menbuat target penjualan yang lebih 
epeolflk untuk maaine-oaGing perwakilan yang ada.

M  1LI K
PE R P U STA K A A N

u n i v e r s i t a s  a i r l a n g o a -  

S U R A B A Y A
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