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Berdasarfcan teorl yang telah dikemukakan dalam Bab
II maupun keadaan perusahaan aorta pelaksanaan pemasaran- 
yang dijalankan perusahaan yang terdapat dalam Bab III 
dan Bab IV, maka penyusun memberikan kesimpulan sebagal - 
berlkut s

a* Perusahaan Cat Mataram yang berdiri sekltar tahun- 
1951 berartl sudah berumur 20 tahun, hal lnl menun 
jukkan waktu yang cukup pan Jang bagi perusahaan un 
tuk melihat konajuan dan parkembangan perusahaan*-. 
Untuk itu dalam usahanya untuk menlngkatkan penju- 
alan perusahaan solalu berusaha memperluas sorta * 
memperbaiki cara pemasarannya*

b* Hen^enai struktur organisasi dan lokasi perusahaan 
' dalam Perusahaan Cat ffataram tidak mengalaml kosa
il tan dan tidak ada masalah* Hal ini disebabkan —

4

oleh karena struktur organ! sasinya dapat berjalan-
1

dengan balk, di mana terdapat ketegasan dan tang 
gung Jawab dari masing-masing bagian* ̂ Dan dalam > 
hal lokasi, perusahaan* Perusahaan^Cat Mataram mem* 
punyal lokasi yang memenuhi persyaratan, karena lo
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kasinya terletak ditengah kota sehingga semua fasi* 
, litas yang dibutuhkan dapat terpenuhl*

c* Perusahaan Cat Mataram dalam usahanya untuk memasar 
kan hasil produksinya selalu berusaha untuk memper* 
tahankan darj/atau lebih meningkatkan kwalitas hasil 
produksinya* Perusahaan beranggapan dan berkeyakin- 
an bahwa apabila konsumen yang pernah menggunakan - 
hasil dari Perusahaan Cat Mataram, konsumen terse-

*

but akan meapeyoAyaiflya oleh karena selain kwalltas 
harganyapun cukup bersaing*

d* saluran distribusi yang digunakan Perusahaan Cat Mi 
tar am adalah dengan menggunakan satu saluran dlstrl 
buslw Perusahaan tidak nenjual langsung kepedagang- 
pengecer oleh karena hal ini akan menambah biaya 'ba 
gi perusahaan dan perusahaan percaya pada para agen 
nya untuk menyebarkan hasil produknya*
Para agen dapat berhubungan langsung dengan perusa*

■ haan untuk memberikan order bllamana persedi&annya*
1 habis atau tlnggal sediklt sedangkan salesmen belum 
datang ketempat mereka#

i
Biaya pangiriaan ketempat Agen dalam kota Surabaya* 
dan sekitarnya dltanggung perusahaan dan biaya pe; -
nglrlman keluar kota Surabaya dltanggung oleh pembe

5 , i
11 (agen), sedangkan untuk daerah ptengiriaan di lu~ 
r ’ * 
ar pulau Jawa perusahaan menaaggung biaya hanya sam
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pal dipelabuhan.

e# Mengenai harga dari hasil produk perusahaan Cat 
. 1 *fetaratn ditentukan dengan harga di bawah harga da 
' ri hasil produk saingan yaitu dalam hal ini' ada ** 
lah hasil produk perusahaan P#H*A* (Penanamah Mo
dal Asing), akan tetapi seaajar atau dl atas darl 
harga hasll produk buatan dalam negeri*
Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan Cat Ha- 
taram selalu mempertahankan atau lebih meningkat- 
kan kwalitas hasil produksinya sehlngga kwalitas- 
nya setaraf dengan hasil produk perusahaan P.M.A*

f* Dalam hal advertising dan sales promotion peiaksa 
naan dari Perusahaan Cat fcataram masih sangat ka 
rang bila dibandingkan dengan perusahaan-perusaha 
an saingannya* Hal ini disebsbkan oleh karena ti
dak cukupnya dana yang digunakan untuk melaksana* 
kan advertising maupun sales promotion secara be- 

! sar-besaran#
Perusahaan Cat Mataram menitik beratkan advert! - 
sing dan sales proaotionnya pada daerafr-daerah pe 
masaran di luar kota-kota bQ3ar sehlngga di dalam%
kota-kota besar advertising dan sales promotion r 
darl perusahaan hampir tidak narapak* .

Demlkianlah kesimpulan yang dapat kami kemukakan* 
dalam meobahas usaha*usaha perusahaan dalam mesiasarkan -
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hasil produksinya terutama dalam menghadapi persaingan- 
porsainsan* ;

t Kemu&ian berdasarkan keslrapulan tersebut, kami - 
dapat memberlkan saran-saran yang mungkin bermanfaat ba. 
gi perusahaan agar dapat bersaing dengan ̂ perusahaan cat 
lainnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri*

2. Saran-saran,

Setolah kami meninjau dengan mengadakan survey *• 
pada Perusahaan Cat Jfetaram Surabaya untuk mengetahui « 
masalah pemasarannya dan berdasarkan pada teori-teori ** 
yang kami peroleh dari survey kepustakaan kami dapat me 
nyimpulkan dan kemudian kami dapat memberlkan saran-sa* 
ran demi untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan* 
Adapun saran-saran yang dapat kami kemukakan adalah se» 
bagai berikut i

a» Dalam usaha perusahaan untuk memasarkan hasil *» 
produksinya maka masalah hasil produk memegang ~ 
peranan yang penting dan selalu harus diporhatl-*
kan oleh pimpinan perusahaan. Oleh karena itu di 
sample perusahaan meraperhatikan raasalah kwall * 
tas hasil produksinya, maka perusahaan seharus -

i
nya juga memparkembanskan produksinya dengan mem*

d  .f
buat product line* Perluasan produk Ini dalam ba- 
nyak hal merupiakan pembuatan produk-produk baru,
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misalnya pembuatan jenis oat untuk kapal yang di ■» 
sebut "Marine paint", pembuatan cat untuk tembok « 
yang sekarang masih belum dihasilkan oleh peruaaha 
an, dan sebagainya*

b# Perantara yang merupakan extension organisasi pe?u 
sahaan adalah sebagal pembantu perusahaan dalam ** 
usahanya untuk lebih menlngkatkan penjualan, oleh- 
karena itu perusahaan harus lebih memupok hubungan 
baik dengan perantara-perantaranya.
Dan untuk lebih menlngkatkan penjualan kami nengarv* 
Jurkan untuk juga menjual langsung pada para penga 
cer pada keadaan yang dianggap perlu dan mungkin.- 
Di saraping itu dalam saluran distrlbusinya perusa
haan harus mengadakan pendekatan kepada pemborong- 
penborong bangunan untuk mengadakan penjualan lang 
sung kepada peraborong-pemborong tersebut (sebagai- 
konsumen terakhir)» Hal ini adalah penting sekali- 
oleh karena dengan demiklan secara tidak langsung- 
perusahaan Juga mengadakan advertising yaitu de - 
ngan memberikan papan reklame.' * ;
Jadi perusahaan tidak hanya menggunakan satu salur 
an distribusi melainkan harus lebih dari satu de - 
ngan ketentuan harus menjaga hubungan baik dengan- 
para §gennya*

c* Perusahaan cat Mataram dalam penentuan harga peiv*
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jualannya mcnetapkan loco gudaag produsen bag! ~ 
jaren-agennya yang berada di luar kota Surabaya, «■ 
dan para agen, maupun para retailernya menetapkan- 
fear pa penjualannya menurut ketentuan meraka seiidi 

„ri dengan mendasarkan pada harga pasaran* Dengan- 
demikian mereka dapat metnpermainkan harga dan bah 
kan dapat morusak harga paaaran* Maka untuk mBtija 
ga agar tidak terjadi hal yang demikian di sara - 
ping perusahaan harus mengadakan penelitian kere- 
taller-retailer untuk mens 11 ti harga psarannya - 
perusahaan juga mengadakan penjualan langsung key 
pada para retailer dengan harga yang sama seperti 
harga dari agennya dengan ketentuan tidak merusak 
hubungan dengan para agennya. Untukitu dalam pen- 
jualan langsungnya perusahaan mengambil barang^ba 
rangnya dari agen yang dijual langsung pada penge 
eer.

Oleh karena penentuan harga dari Perusahaan Cat - 
Hataram di bawah harga hasil produk perusahaan - 
perusahaan P*M.A* tetapi di atas atau aama dengan 
harga hasil produk dalam negeri* maka dalam hal - 
ini perusahaan harus berani untuk lebih meningkat
kan promosinya* Karena dengan promosi berarti ad$i .**
nya penaekatan kepada konsumen sebagai pengganti-, 
tiubungan langsungnya* Oleh karena itu sebagai usa
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ha untuk menlngkatkan hasll penjualan* perusaha
an harus lebih menlngkatkan atau menyemarakkan - 
promoslnya terutama pada masa klnl dl mana persa 
ingan yang semakin tajam.
Dalam hal lnl perusahaan dapat menambah dana un^ 
tuk menlngkatkan kegiatan promosi sebab promosi*

- Akan dapat menarik langganan baru*
** Mempengaruhl dan mengingatkan konsumen terha » 
dap hasll produksi perusahaan Cat Mataram agar 
mereka tetap atau mau mempergunakan hasll pro* 
duknya*

- Dapat memperkenalkan produk-produk baru yang - 
dihasilkan perusahaan kepada masyarakat*

Promosi dapat pula dljalankan dengan meningkat ~ 
kan penjualan langsung kepada proyek-proyek be - 
sar* Penjualan langsung keproyek-proyek besar - 
lnl perlu dltlngkatkan karena kepercayaan yang - 
diperoleh darl proyek-proyek tersebut bilamana * 
dlketahul masyarakat akan memberi pengaruh yang- 
sangat besar terhadap mereka sehlngga mereka 
akan mencoba cat darl perusahaan lnl*
Peningkatan promosi-dapat pula dijalankan misal
nya dengan s
- Pemasangan papan-papan reklame, display pada - 
toko-toko dlkota besar*
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* Meningkatkan promosi pada slide dibioskop dan- 
di radio-radio.

- Lebih mengeffektifkan promosi pada surat-surat 
kabar.

- Dan lain sebagainya*

#* Juga tidak kalah pentingnya untuk menjaga hubung 
an balk dengan para penyalur mengingat produk * 
cat adalah merupakan shopping good yang harua di 
pertunjukkan karena saling bersaing dan umumnya* 
dijual melalui saluran pen^ualan tertentu/khusus. 
Penyaluran dapat pula dipergunakan sebagai alat- 
untuk mempromosikan hasil produksi perusahaan ya 
itu misalnya dengan jalan j

- Member! tempat yang menyolok bag! barang hasil 
produksi perusahaan*

- Member! keterangan yang balk kepada konsumen - 
mengenal hasil produksi perusahaan*

- Menetapkan harga yang tidak terlalu tlnggi ke
pada konsumen sehingga hasil perusahaan cepat- 
terjual*

Demikian saran*saran yang dapat kami kemukakan - 
untuk mengatasl usaha perusahaan dalam usahanya untuk * 
meningkatkan penjualan atau dalam mengatasl pemasaran - 
hasil produksinya*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA PERUSAHAAN.... AVIANTO, S. 



1087

Sentoga segala apa yang kaml bahas dalam skripsl yang se 
derhana ini sedikit banyak Ikut menyumbangkan bantuan de 
n± kebaikan perusahaan Cat Mataram Surabaya*
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