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JLATA PEHGANTAH

Dengan puji syukur kupanjatkan kehadapan Tuhan - 
Yang Maha Eaa yang telah memberikan Rakhmat-Hya kepada- 
kami sehingga kami meaperoleh kekuatan* ketekunan serta 
kemauan yang besar dalam many u sun skrlpsl kami yang ber
Judul i

t.

0SAHA UNTUK MEKIHGKATKAK PENJUALAN PADA PERUSAHA 
AH CAT MATARAM SURABAYA.

Skrlpsl Ini kami susun dalam rangka memperleng * 
kapi salah satu syarat untuk mencapal gelar SarJana Eko 
nomi pada Fakultas Ekonoml Uhlversitas Airlangga*
Sami menyadari bahwa kemampuan kami s&ngat terbatas se
hingga penyusunan skrlpsl Ini masili Jauh dari sempuroa* 
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hatl kami ber- 
sedla menerima krltlk maupun saran* saran untuk kesempur 
naan dalam skrlpsl ini*

Pada kesempatan ini kami menyampalkan rasa hor - 
mat setinggl-tlngglnya dlsertai terima kaslh sedalam-da 
lamnya kehadapan yang terhormat t

1. Bapak Drs*Ec* j*D* Kuori yang dengan penuh keaa* 
baran dan ketekunannya telah membimblng kami da- 
lam menyelesaikan skrlpsl ini*

2. BSpak Hasylm Hermanu sebagai Sales Manager pada- 
Perusahaan Cat Mataram Surabaya serta karyawan -

ill
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karyawannya yang dengan segala kemurahan hati ber 
sedia menerima dan aelaangkan waktu bagl kaml un
tuk melakukan object research pada perusahaannya- 
dengan memberikan data yang sangat berguna bagl - 
penyusunan skripai lnl#

3* Ayah dan Ibu serta Anak dan Istriku yang telah - 
momberl dorongan semangat sehlngga kami dapat me- 
nyelesaikan skripsi lnl*

Dan akhirnya atas segala kebaikan dan bantuan mo- 
ril/semansat yang diberikan pada kamif tidak lupa kaai * 
harapkan dengan penuh pengharapan semoga luhan Tang Maha 
Pengaslh dan Maha Penyayang membalas segala budl baik me 
reka semua*

Amien*-

Surabaya, Desember 1977*
Penyusun.
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P B B D I H U L U A H  

Penjelasan Judul*

Dl dalam marketing apa yang disebut dengan sell* 
ing (penjualan) adalah merupakan aktivitas inti dari ti 
ap perusahaanj sebab penjualan ini merupakan ujung pang 
kal dari segala kegiatan perusahaan*

Penjualan berarti mencari peminat untuk barang - 
barang hasll produksinya* Untuk menlngkatkan penjualan- 
nya harus menentukan kebijaksanaan penjualan sedemikian 
rupa sehlngga para pembeli akan menjadi langganan tetap 
bahkan dapat menciptakan suasana di mana jumlah lang ~ 
ganan dapat diperluas*-

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut* 
maka perlu diperhatikan hal-hal antara lain a

1* Memperkerabangkan produknyat baik kwalitasnya, ke 
gunaannya, maupun pelayanannya sesuai dengan ke- 
inginan dan solera para konsumen*

2* Menetapkari harga penjualan yang sesuai dengan - 
market segment yang dituju.

5* Melakukan penyaluran barang-barang hasil produk
si dengan sabaik-baiknya dan seeffisien mungkin*
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k* Melakukan promotion dengan maksud untuk menarik* 
perhatian para konsumen yang dltuju.

Dengan mendasarkan pada faktor-faktor tersebut - 
maka suatu perusahaan akan dapat menlngkatkan penjual * 
an. Dan dari keempat hal tersebut maka skrlpsl ini di * 
eusun.

2. . Alasan Pamilihan^jrduI*

Pada rnasa dahulu Xalu lint as perdagangan masih - 
bersifat lokal artlnya apa yang dibutuhkan dalam suatu* 
daerah ter|eniu diproduksi dalam daerah itu sendlri, se 
hingga produsen dan konsumen sallng mengenal satu de # 
ngan yang lain* Karena jumlah barang atau Jasa yang di- 
tawarkan relatif kecil dan belum aemenuhi permintaan ma 
syarakat sepenuhnya, maka apa yang diproduksi akan oe - 
pat habis terjual*
Gejala perekonomian yang demikian ini dlsebut “Economic 
of Scarcityn*

Lain halnya pada masa sekarang, dengan bertambah 
majunya dunla perekonomian maka perXuIah kiranya perusa 
haan menghadapi secara serius atas perkembangan~perk«n*> 
bangan perusahaan deml untuk kelangsungan hidup suatu - 
perusahaan*

Terutama pada masa kini dinegara Indonesia yang- 
memasukl Repellta tahap kedua di mana diadakan pemba -
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ngunan di segala bidang* Mlsalnya pembangunan gedung*ge 
dung bertingkat balk berupa hotel-hotel, perkangoran - 
perkantoran, maupun bangunan rumah-rumah oleh masyara * 
kat.

Keadaan ini menlngkatkan permintaan akan cat, se 
dangkan aebaliknya akan menarik pengusaha-penguaaha ba
ru (new comers) dlbidang ini, yang di-aocenturir pula - 
oleh pemberian fasilitas untuk penanaman modal asing - 
maupun penanaman modal dalam negeri di Indonesia* Hal - 
lnl akan mengakib&tkan meningkatnya persalngan yang mem 
bahayakan market share dari Perusahaan Oat Mataram*

Untuk itulah perusahaan harus menentukan/menetap 
kan cara-cara produksi yang seeffisien mungkin yang me- 
mungkinkan untuk menghasilkan barang-barang dengan mutu 
yang mamuaskan dan harga yang dapat bersaing. Dengan di 
tun Jang oleh suatu distribution channel yang cocok dan/ 
atau sales force yang kuat serta promotion yang effek - 
tive, maka pastilah usaha^usaha dalam menlngkatkan penr- 
jualan akan berhasil dengan balk*

3* BjMLSlElESl#

Adapun tujuan kami dalam penyusunan skripsi inl- 
dapat kami keraukakan sebagal berlkut*s

1* Untuk memenuhl salah satu syarat Fakultas Ekono- 
mi Univorsitas Airlangga, di mana setiap mahasis
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. wa diharuskan/dlwajibkan untuk membuat akripsi- 
terlebih dahulu sebelum mereka berhak untuk me- 
makai gelar Sarjana Ekonoml.

2* Uhtuk mengenal keadaan dalam prakfcek*
Dengan menganalisa keadaan dalam praktek ini *

' dan membandingkannya dengan teori-teori yang te 
lah kami pelajari, kami akan mencoba memberIkan 
saran-saran deml perbaikan, dengan penuh harsp
an bahva apa yang telah kami su sun ini bermanfa 
at bagl Perusahaan Cat Mataram dan Juga bagl mm 
reka yang berainat dalam bidang pemasaran untuk 
menambah pengetahuannya*

b. Pwmasalahan Skripsi dan, Pembatasannya.

Menglngat pentlngnya dalam meningkatkan penjual 
an suatu perusahaan dalam usahanya untuk memaximallsa- 
sl labanya, terutama dalam menghadapi persaingan-persa 
ingan dari perusahaan-perusahaan lain sehingga perlu - 
lah klranya bagl perusahaan untuk lebih meraperhatikan 
dlbidang pemasaran*

Sebagalmana yang telah tercantum dalam judul * 
skrlpsl yaitu Ifsaha-usaha Peningkatan Penjualan, maka- 
dalam pemasalahannya kami akan menbahas mengenal usa
ha-usaha pemasarannya yang mellputl masalah produk, ma*
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aalah kebljaksanflan harga, masalah saXuran dlstribusi,- 
dan masalah prmosi*

Suatu perusahaan yang akan menlngkatkan pen^uaX- 
annya^ harus Xah memperhatikan haslX produksinya* Oleh ka 
rena itu apabila kwalitas hasil produksinya tidak sesu* 
ai dengan seXera konsumen, maka konsumen akan merasa Je 
ra untuk mengadakan pembelian lagl*

Kemudian, perusahaan harus pula menetapkan harga 
secara tepat, karena harga suatu produk merupakan suatu 
faktor yang penting yang turut menentukan permintaan pa 
sar terhadap produk tersebut* Oleh karena itu untuk me- 
netapkan harga penjualan suatu barang, maka sela\u ha - 
rus diperhatikan faktor permintaan dipasaran, dan beaya 
pembuatan barang, serta keuntungan yang hendak dicapal- 
oleh perusahaan tersebut*1

ApabiXa di daX&m masyarakat sudah mengenal ba - 
rang-barangnya, tetapi fihak produsen dalam menyalurkan 
barangnya tidak dapat memilih saluran yang tepat, se —  
hingga konsumen tidak dapat membeli barang-barang hasil 
perusahaannya dengan mudah, maka para konsumen dapat mt 
ngalihkan perhatiannya pada barang hasll produksi lain- 
nya* Oleh karena itu dalam oenyalurkan hasll produknya, 
perusahaan harus mencari penyalur-penyalur yang dapat * 
bekerja dengan baik dan dapat menyebarkan hasll produk
nya dengan cepat dan merata*
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Selanjutnya, tindakan penyebaran/penyaluran ha - 
all produk tersebut.harus dlsertai pula dengan Sales * 
Promotion*
San dalam Promotion ini hanya semata-mata untuk menarik 
perhatian masyarakat dan untuk mendorong agar supaya - 
mengadakan pembellan*

tad! dengan promotion perusahaan mengharapkafc 
penjualan akan dapat dinalkkan, dan bagl perusahaan 
yang sudah berjalan dengan balk dengan kegiatan ini 
mengharapkan agar sedikit-dikitnya market share yang te 
lah dicapal dapat dipertahankan*

Keempat faktor tersebut di atas tidak dapat dipi 
sahkan bahkan saling berhubungan dan saling mempengaru- 
hi satu sama lain*

i

Adapun sebagai pembatasan atas masalah-masalah - 
tersebut adalah dengan mengadakan pembahason mengenal - 
keempat faktor tersebut yang terkenal dengan Marketing- 
Hlr.

Namun dalam hal ini penyusun menekankan pada fak 
tor Promosl oleh karena Promo si merupakan alat yang pen 
ting dalam Non Price Competatlon, sebagaimana dijelas - 
kan oleh Ihlllips and Duncan sebagai berikut i

Sales Promotion - which, broadly considered, in* 
eludes personal selling, advertising, and related - 
activities is the first important form of nonprice*' 
competatlon that will receive our attention* The 
objective Is to Inquire am to the eflfec£_fl£-aal^£*
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promotion, particularly of advertising* On both - 
the consumer and the firm practicing it# 1)

Di damping menitik beratkan pada Promotion, fak 
tor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi usaha-usaha- 
Peningkatan Penjualan yaltu mengenal produk, masalah -

4

harga, dan saluran distribusinya akan kami singgung se 
perlunya*

§ 5* Methodologi*

Dalam menyusun suatu skripsi diporlukan suatu - 
method® kerja, agar supaya akripsi tersebut dapat ter* 
suaun dengan baik dan teratur* Adapun method© kerja da

■ *lam penyusunan skripsi ini kami pergunakan methode-me- 
thode sebagal berlkut t

1. Preliminary anrv«y.

Pada tahap ini merupakan tahap pendahuluan, di- 
mana kami mengadakan observe si umum yang kami * 
lakukan selama kami mengadakan survey pada MPa* 
brik Cat Kataram" dengan tujuan untuk memper© - 
leh gambaran secara menyoluruh tentang Perusaha 
an Cat Mataram tersebufc*

2* lAbrary__fturvey»

Sebagal pembandlng dalam praktek yang kami pero 
leh dengan survey keperusahaan, penyusun juga *
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menggunakan literatur-literatur yang d iperlukan- 
sebagai bahan baoaan guna pembahasan dalam penyu 
sunan skripsi ini*

, DI slni kami mulai mengumpulkan data-data yang *
berhubungan dengan masalah-masalah yang kami bu-
tuhkan berdasarkan raasalah-maaalah pdkok yang ka
mi sajikan dalam skripsi* Dalam tahap ini menca-
ri data-data yang berhubungan dengan proses pro-
duksl, organisasi intern, dan pemasaran darlpada

i

barang-barang hasil produksi yang kami peroleh • 
dibagian produksi, bagian admlnistrasi* dan dari 
bagian pemasaran*♦ » 
Sedangkan methode pengumpulan data yang kami per
* gunakan adalah methode survey dan methode obser- 
vasi.
Methode survey adalah methode yang untuk semper* 
oleh data-data dengan mengadakan pertanyaan-per- 
tanyaan dari bagian-bagian yang bersangkutan* ,, 
Methode observesi adalah suatu methode untuk me* 
ngumpulkan data dengan mengikuti peristiwa^peris 
tiva yang sedang berjalan balk dalam perusahaan^
» t 
maupun di luar perusahaan* Hal ini sebagai tarn

i

bahan keterangan yang kurang jelas yang Jfami per 
oleh dari methode survey*
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b. AnaUsa. tota^dan^Penyusimm datQ#

Dari data-data yang dlperoleh, kemudian diolah- 
dan dlannllsa yang selanjutnya disusun berdasar 
kan pada pedoman-pedoman dalam llteratur* 
Berdasarkan analisa darl data-data tersebut dl*4 

: ataa kemudlan kami susun aedealkian rupa sehing 
ga torjadlnya skrlpsl lnl.
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MARKETING DAN ALAI-ALAT SALES POLICY

1* £engertlan. Jferketlng.

Masalah marketing adalah masalah yang cukup aotu
11 dewasa ini dan sudah diperhatikan dlkalangan pengusa 
ha secara meluas dalam usahanya untuk memajukan dan me* 
masarkan hasil produksi suatu perusahaan.

Pada perusahaan-perusahaan yang dikatakan terma- 
auk modern dan diurus secara i 1mlah, marketing mendudu- 
ki tempat yang pentlng dibandingkan dengan fung 3i*f ung- 
si lain.

DI dalam perekonomian yang bebas* orang dengan *
i

bebas memproduksi barang dan orang dengan bebas pula r 
menggunakan uangnya untuk membeli barang yang disukal - 
nya* Sedangkan pasar darlpada barang hasil produksi pa
da umumnya tidak merupakan seller market (pasar dlta - 
ngan pen$ual) melainkan buyer market (pasar dltangan - 
pembeli) | maka akan terasa betapa perlunya pengetahuan- 
marketing*

Di dalam mempelajari marketing, biasanya dibica* 
rakan terlebih dahulu apa yang disebut marketing, yaitu 
dengan memberikan definlsi mengenal marketing* Dan de * 
ngan definlsi ini bukanlah untuk dipermasalahkan, mela- 
Inkan hanya untuk dlpergunakan sebagai pedoman dan pea-
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b&tasan*
Oleh karena Itu untuk menghindarkan kesalah fa - 

haman atau penyalah gunaan istilah marketing ini, se3&- 
uh belum ada torjemahan yang tepat kedalam iaahasa Indo
nesia maka sebaiknya tetap menggunakan ietilah market - 
ing.

Kamun untuk mengetahui arti dan maksudnyat toa - 
ayafc definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli - 
ekonomi dan para pengarang buku akan tetapi umuanya me
reka semua berpendapat yang sama yaltu bahwa kegiatan - 
atau aktivitas daripada marketing bukan hanya seitedar - 
kegiatan menjual barang-barang atau Jasat tetapi lebih- 
luas daripada itu*

Sebagal dasar pengertian mengenal marketing, ter 
dapat boberapa pendapat sebagal berlkut %

1# Menurut Charles ?• Phillips and Delbert J* Dun - 
can i

Marketing *. which is often referred to ax Mis * 
tribution* by businessmen - Includes all the ac 
tivities necessary to place tangible goods in - 
the hands of household consumers and industrial- 
users* excluding only such activities as involve 
a significant change in the form of goods# 1) -

2* Menurut William Shultz*
■WMMPMPMiVMMNMM1*

^  Charles F. phlllips ancl Delbert J* Duncan, - 
Marketing PrinfllpKfljmLIfethgj. Richard D. Irwin, Inc, 
Homewood, Illinois, I960, halaman 3«
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Karketingf or distribution, is the performance of 
business activities connected with the movement - 
of goods and service from producers or users#2^

3* Menurut Weldon J* Taylor and Roy T* Shaw, Jr*

Marketing consists of the motion applied to mate* 
rial designed for consumption that would not be - 
necessary if the goods were consumed by their pro 
ducers*^

h* Menurut Hystrum-

Marketing includes all those activities involved* 
in the flow of goods and services from producers- 
to consumers*

Dari berbagai clef ini si mengenal marketing ini, ti
daklah berarti bahwa defini si-def inisi tersebut saling -i
bertentangan satu sama lain melainkan saling lengkap mo* 
lengkapi* Definisi-def ini si ini tidaklah berlaku rautlak, 
tetapi selalu tunduk pada peninjauan kembali terhadap po 
la-polanya yang berubah, kebiasaan-kebia saannya, hubung
an sosialnya, dan lain-lain* Jadi untuk merumuskan iseb*- 
namya, orang harus melakukan pengalaman-pengalaman yang 
konkrlt terlebih dahuluy .baru kemudian merumuskannya*

^ ̂  William J*Shultz, Outline of Iforketing; Little 
field, Adam 6 Co* toes, Iowa 1955, halaman 13*

3) Weldon J« Taylor and Roy T« Shaw, Jr, Market^
blishing company, Cincinawati, ihio* 1961, halaman ©•

*0 DTs* Tan Kiat Djwee, ^^tifig guatiQ^flnftafc, 
nrnktls* Penerbit Alumni 1975 Bandung, halaman 8*
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. Akan tetapi untuk noflbcrikon pengertian aenge - 
nal marketing maka harus digunakan definl si daripada* 
marketing sebagal pangkalAitik tolak untuk menghinda? 
kan kesalah fahaman* sebagai kesimpulan, definisi darl 
pada marketing menurut pendapat penyusun adalah seba * 
gai berlkut t

Marketing ialah semua keglatan-kegiatan usaha - 
yang diperlukan untuk mengakibatkan terjadinya pemin - 
dahan milik daripada barang atau 3asa dan untuk menye- 
lenggarakan distribusi fisiknya* Sedang sasaran daripa 
da marketing ialah arus pem.lndahan balk phisik maupun- 
pemilikan (ownership) daripada barang atau jasa sejak- 
dari produsen sampai kepada konsumen terakhir*

Jadi marketing itu merupakan semua kegiatan/ak~ 
tivitas untuk memperlancar arus barang atau 3&sa dari-' 
produsen keiconsumen secara paling effislen dengan mak-. 
sud untuk menciptakan suatu permlntaan yang effektif • 

Dengan perumusan-perumusan marketing di atas, - 
pada dasarnya pengertian marketing meliputi dalam hal-'

*

hal sebagal berlkut i

1* Semua fcegiatnn/aktivitas dalara hubungannya de ** 
ngan arus penyaluran barang-barang atau jasa^ja 
aa dari produsen kekoncunen-

2# Merupakan natter of motion/movement karena mar- 
fceting itu merupakan pembeli dan penjual dan mi
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liputi sotiap tindaksn yang menghubungkan produ 
sen dengan konsumen*

3* Merupakan keglatan yang produktif oleh karena -l 
dalam marketing keglatan/aktivitasnya dapat' men 
clptakan place utility (kegunaan karena tempat) 
time utility (kegunaan karena waktu), posecsion 
utility (kegunaan karena milik).

Jadi tujuan marketing adalah pengetahuan pelak-
sanaan darlpada keglatan usaha dan niaga yang diarah -

i
kah kepada yang bersangkutan dengan mengalirkan barang 
dan jasa dari pihak produsen sampai ketangan konsumen- 
terakhir*

6

Sebenarnya proses marketing dlmulai jauh sebe * 
lum barang-barang diproduslr, sedangkan marketing pro** 
gram dlmulai dari timbulnya idea untuk membuat suatu * 
produk seteXah diadakan penyelidikan terhadap konsumen

j

mengenal barang-barang atau jasa-jasa apa yang diingin 
kan untuk memenuhi kebutuhannya*

Marketing decision harus didasarkan atas hubung
j

an antara produk dengan pasarannya f dengan harganya, -
dan dengan sales promotionnya* Dan marketing baru ber-

i

akhir apabila keinginan konsumen telah dipenuhi atatt - 
dlpuaskan yang kadang-kadang baru terjadi beberapa wak 
tu setelah penjualan dilakukan*
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2* Masalah .Produk.

Ditinjau dari segl perusahaan agar suatu perusa
f

haan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, peru
sahaan harus mempunyai kemampuan untuk melayani dan - 
memberi kepuasan kepada konsumen-konsumennya, baik ka* 
pada perusahaan-perusahaan lain maupun kepada rumah ~ 
tangga konsumen terakhir* Oleh karena itu setiap peru- 
sahaan hendaknya dapat melakukan penelitian sehlngga * 
tahu apa yang men jadi selera dan apa yang diinginkan - 
oleh konsumen atau calon-calon konstimennya*

Demi pertanggungan Jawab perusahaan terhadap ke 
lancaran, arus barang hasll produksinyaf maka produk me. 
rupakan sal&h satu alat bagl perencanaan seluruh akti- 
vitas marketing perusahaan dl samping kebijaksanaan * 
harga, saluran distribusl sales promotion dan sebagal* 
nya*

2*1. Pengnolonpan Produk*

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dewasa inly -' 
maka macam dan corak barang hasil produksi yang diha - ‘u •1
silkan dilapangan perindustrian sudqh hampir tidak tor 
hitung lagl*

Dengan demiklan diperlukan pembahasan yang ber- 
pangkal pada suatu gambaran tertentu* yang diperolefa - ' 
dengan mengadakan klasifika si/penggolongan atas produk
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produk berdasarkan sif at- sif at yang homogen*
Dua golongan besar ialah t Consumer goods dan In 

dustrial goods* Menurut Phillips and Duncan, penggolong 
an tersebut didasarkan atas tiga hal yaitu t

1* Pasar di mana barang-barang Itu dikonsumir.
2# Tujuan untuk apa barang-barang itu dibeli.
3* Methode dengan mana barang*barang itu dipasar ~

Consumer goods itu merupakan barang-barang yang* 
dipakai oleh konsumen terakhir Individuil/keluar, tan»a 
proseslng lebih lanjut, baik yang berupa finished goods 
maupun masih berupa bahan mentah yang untuk dikonsumir* 
perlu dilakukan suatu processing di dalam rumah tangga- 
individuil (bUkan merupakan processing untuk kepenting- 
an komersiel).

Sedangkan Industrial goods atau Business goods - 
Ialah barang-barang yang dipakai untuk membuat consumer 
goods, untuk indfcstrlal goods lainnya, untuk jasa (sexy 
vice) dan/atau untuk nelancarkan pekerjaan perusahaan * 
lain*

Jadi tergantung darlpada barang itu, apakah dibe 
H  untuk dikonsumsl ataukah untuk kepentlngan pembuatan

Phillips and Duncan, op elJfet halaman 9*-
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barang lain untuk dijuftl stnu untuk kepentingan fihak- 
lain*

Dua cara penggolongan produk yang tersebut di -
atas merupakan rangka yang berguna dan mempunyai p®**-
ranan yang terpenting untuk pelakisanaan program p#ma --
saran* karena masing-raasing golongan besar produk itu-
afchlrnya menu^u kepasar yang berlalnan dan raemerlukan* i t
method© pemasaran yang berbeda*

Ditin^au dari methods pcnasarannya Consumer • , 
goods adalah lebih sulit bila dibandingkan dengan In * 
dustrial goods* Dibidong porencanaan produksi alsalnya 
pemberiaa aerk, pengepakan, pembungkusan, warna* dan * 
ssode Masawya 5auh lebih panting untuk consumer pro *• 
ducts daripada untukindu ©trial products* Deaikian pula' 
dalam pemaaangan advertensi di mana produsen untuk Jion 
sumer goods biasanya menggunakan lebih banyak advert! 
sing daripada produsan untuk industrial goods.

Penggolongan produk-men jadi consumer goods dan- 
industrial goods masih terlalu luas} untuk itu perlu - - 
diadakan pembagian lebih lanjut dari kedua produk ter- 
sebut.

Berdasarkan Buying habits daripada konsumen * . - 
consumer goods dapat dibedakan dalam t

~ Convenience goods adalah bararig-barang konsumen 
yang blasanya dibeli borulang kali sehingga ha*
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rus mudah diperoleh dengan pcngorbanan. yang mini
■ mum# Clri-piri darlpada barang ini biasanya har* 
ganya rendah dan kurang lebih sama serta terda * 
pat dimana-mana.

* - Shopping goods adalah barang-barang yang oleh p- 
pembelinya diperbandingkan atas dasar kesesuaian 
kwalitas, dan harganya sebelum calon pembeli me* 
mtftuskan untuk membeli •
Shopping goods merupakan barang-barang yang mem- 
punyai daya tarik menurut selera pribadi* harga* 
nya biasanya rolatip aahal serta berbeda-badaj - 
dan hanya terdapat ditempat-tempat tertentu.

- Specialty goods adalah barang-barang yang berci-
' i 

ri Istimewa di dalam kwalitasnya* sorvide yang -
4

diberikan, atau karena keadaan yang khas5 dan - 
harganya pada umumnya tinggi, valaupun demiki&n-
calon pembeli bersedia berkorban dan akan berda-

i ir

• ya upaya untuk memperolehnya*

2.2, Program . JtejMembangan Produk*

1 Oipandang dari sudut perusahaan# pasar mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam hubungannya dengah - 
produk atau produk^produk yang dijual atau yang diherap 
kan untuk dijual* Oleh karena itu setiap perusahaan di- ' 
tuntut untuk selalu berusaha menyesuaikan kwalitas dari
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pads barang atau jasa-jasanya dan berusaM untuk BienoffiU- 
kan barang-^barang atau Jasa-jasa baru sehlngga akan me - 
nambah kepuasan dari konsumen atau culon-calon konsumen* 
Apabila perusahaan kurang memperh&tlkan teutang snaaalah* 
lnl, sedang saingan-salngannya memperhatikannya naica 4da 
kemungkinan besar konsumen^kontiumennya banyak yang pin - 
dah pu<i& barang~barang atau jasa-jasa yang lain yang ~ 
akan lebih memuaskan dirinya*

Program untuk raenyesuaikan mutu/kwalitas dan mene 
mukan barang atau jasa baru atau dengan istiiah terkonal 
nya "Product Development" harus betul-betul diperhatikan 
apalagi bilamaiia untuk barang-bamxg/jasa-jasa jenxs ter 
sebut konsumen atau calon koneumen dapat membandingkan * 

■*

nya dengan barang-barang atau Jasa-jasa lain* <
Menurut Fhillips and Duncan* Product Development-
t M 

disebufc juga Merchandising yang menyebutkan bahwa a

Merchandising* also known as "Product Develop * 
ment" refers to the activles of manufacturers and - 
middlemen vhich are designed to adjust the merchandi 
se produced or offered for aale-to consumer de re
mand* 6)

Sedangkan atanton dalam bukunya menyebutkan bahwa 
Merchandising sama dengan Product Planning yaitu s

In this book, Merchandising is anonymous with -

Ibid. halaaian $2C.
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product planning* That Is. merchandising includes «*
all planning activities or manufacturers and middle
men*designed.to adapt or'adjust their products to -
the market demand* 7)

t

Product planning mellputi semua tktlvltae yang *■ 
memberikan kesempatan kepada produsen dan middlemen un~ 
tuk menentukan apa yang digariskan perusahaan raengenat- 
hasil produk*

Product planning akan menjamin bahwa penarabahan- 
darlpada produk perusahaan berhubungan dengan kevrajaran 
rancangan untuk memperkuat daya persaingan perusahaan *; 
dan berhubtmgan dengan po sisi labanya •

Dalam hal ini menurut Dr* Saroso, rencana kerja- 
dalam persiapan tata niaga untuk menjajakan suatu barazg 

»
industrla terbsgi atas »

I

1* Product planning yakni rencana produksi suatu ba 
rang yang akan aijajakan dl masyarakat.

2* Merchandising selection atau cara-cara memillh f 
(menyeleksl) barang-barang yang akan ditawarkan- 
di pasaran* 8)

Yang dimaksud dengan Product planning adalah sua 
tu rencana untuk menemukan dan mejsperkembangkan hasil - 
yang baru dan perbaikan-perbaikan hasil darlpada produk 
si yang sedang berjalan* Jadi bag! suatu perusahaan dan

Wimam J. Stanton, fundamentals of Marketing'. 
Me Grav Hill Book Company* New York, Toronto, London, *■ 
second edition 1967, halaman 175*-

' ̂  Dr# Sarooo Vftrodlhardjo, pokpk«*pokok Ilmu Tft- 
ta Hlaga* P.T# Pembangunan* Jakarta, 19'64v halaman 195«
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lembaga-lemba^a yang isenampung basil produknya itu per
lu suatu rencana kerja tersebut £una menentukan produk- 
produk yang akan diproduksi dan selanjutnya cara-cora * 
tentsng penyalurarmya dlpasaran*

Sodanjr merchandising adalah oktivitas-nktlvita*- 
dari manufacturer dan middlemen yani* ditujukan untuk me 
nyesualkan barang-barang yang dihasilkan atau yang dita 
varkan trntuk dijual sesuai pormlntaan konsumen* Denman-

u

perkataan lain Morchandl ain^ merupakan sub fungsi rear * 
keting y«ig menafcankan pada penyesuaian dalam bid an g - 
produk yang dapat dil&ksnnakan oleh manufacturer maupun 
ttiddlemcn untuk bisa menjamln kcuntunpan-kountunpan*

Xorlcpas dari perbeda&n dalam peng^unaan istilth 
istilah merbhandisinf* atau product planning* product po

j

llcies inerupakan pedonan untuk menentuk&n golongan-go - 
Ionian barang apa yang akan dlbuat atsu dlprosos dan si 
fat-slfat yang baeaitnana yan£ disyaratkan*

Product policies memfcerikan aroh begl product - 
planning dan product development j jadl aerupakan dasar* 
pokok daripada ketetapan^ketotapan tentang barang yang* 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasyarakat dengan raeinbe 
rikan keuntungan#

Product development atau merchandising meliputi- 
pertimbangan dan keputusan yang hati-hati dalam hal kwa 
litas dari produk-produk yan? dihasilkan# range daripa-
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da produkj product design, packaging (psmbungkus)* dan* 
brands (cap/merk)«

2.2,11. Peaeatuan kwalltaa Produk.

Untuk memperXancar arus barang dari produsen ke* 
konsumen, perusahaan tidak hanya dituntut untuk membuat 
barang yang sesuai dengan selera konsumen* tetapi dittm 
tut pula agar barang yang dihasiXkan kwalitasnya sta % 
bil*

Oleh karena itu set.iap perusahaan hendaknya mala 
kukan pengawasan yang balk terhadap kwalitas dari ba - 
rang yang dih&silkan, sebab tidak jarang porusahaan, * 
yang jatuh hanya karena tidak mampu mempertahankan kwa~ 
litasnya. Setlap perusahaan hendaknya inemperhatlkan dan 
mengawasi hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang dapat menr 
pengaruhl kwalitas dari produksinya mulai dari pemberi- 

»

an bahan baku sampal barang tersebut dibeli oleh konsu- 
men-kon sumennya .

Untuk dapat mempertahankan kwalitas barang pro ~ 
dukslnya, maka kwalitas suatu barang banyak ditentukan- 
oieh i '

1* JfeteriaXs, bumbu-buabu, atau component parts*
Apabila bahan mentah/bahan pembantu yang dipakai
meinpunysi pcngaruh yang besar terhadap kwaXita®-'

\

barang yang diproduksi, maka da!a& mengadakan -
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pe&belian perusahaan harus solektif* H&l Ini dapat 
dilakukan- derigan jalan malakufean test Xaboratorlmt
atau cukup dengan panes indra berdasarkan peng^lan

i * *sn-pengalamannya*

2. Tekhnik atau cara pembuatannya* '
.Proses produksi dapat mempsngaruhi kwalitas, se - 
hingga perlu di ad akan pengavasan yang ketat* Untuk 
ini pengawasan perlu diadakan pada perraula&n pro * 
ses pi*oduksi dan diikuti hingga seleaai.

3* Tingkat keakhlian darlpada orang yang mender j akan* 
Untuk mengatasi hal ini perlu mengadakan seleksi • 
dan latihan terhadap tenaga kerja yang dlpekerjf** 
kan*

h* Engineering danlgn dan specification#
Dapat Juga terjadi bahua mesin-mesin/alat yang 01* 
gunakan dapat mempengaruhi kwalitas barang prodok- 
sinya#
Apablla denikian maka harus mengusahakau agar &e - 
sin/alat yang digunakan dapat eeoienuhi syarat^sya^ 
rat tertentu#

5* Daya tarik*
Hal ini yang sering diabaikan, oleh sebab itu kwa
litas yang baik harua meapunyai daya tarik terha - 
dap para konsumen*.
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2.2.2. Product design.

Bentuk luar atau external design daripada suatu- 
barang merupakan saleh satu faktor yang membantu* De « 
sign sebagal ujud lahiriyah yang tampak, adalah menge *- 
nal garis, bentuk, dan warns, Ketiga‘unsur lnl haruslah 
dipergunakan gedemikian harmonl soya untuk mendapatkan * 
keindahan d m  keserasian daripada produk* Tanggung Ja * 
vab tentang design dapat diserahkan pada pejabat full 
timer atau free lance designer, atau pada kedua-duanya# 
Designer harus mempunyai rasa keindahan dan feeling of- 
the good looking, harus mempunyai kemampuan kreatif* Me 
milih design haruslah pula dlhubungkon dengan tujuan *' 
memperoleh laba di dalam j&ngka panjang, oleh karena - 
Itu harus dapat ceranalkan dapat tidaknya design itu di 
terima oleh masyarakat dikemudian hari*

2.2.3. Pembungkus CPaokaglnKl.

Banyak perusahaan. yang raengabaikan masalah pen - 
bungkusan sebab pembungkus hanya dianggap mempunyai

• A

fungsl untuk membungkus sa â* Padahal sebenamya kalau* 
kita nteu memperhat£kan maka pembungkus ^uga mempunyai -

1 «

fungsl lain yang -tidak kalah pentingnya* Adapun sebagai
syarat pembungkus yang baik haruslah memperhatikan bah-*

t

va i pembungkus itu hendaknya menarik, hal ini &isebai>*
t

kan karena pembungkus yang menarik akan memberikan ke
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san b.̂ hwa barang tersebut kvailtasnys baik* Mensusaha « 
kan agar raembimt psmbungkua yang seprakti s mungkin da * 
lam arti nufiah difoawa/dinngkutfl mudah dibuka dan, ditft « 
tup kcrabali dan seba^ainya. *

Ponbungkus hnrus rmmpu melindimgi barang-barang 
yanc dlbunckusnya, agar kwalitas dari barang yang di - 
bungkijsnya tidak lekas rusak#

Disoaping itu masih banyak lagi yang diantaranyn 
harus dapat ncjnpcnsaruhi gengsi koncumen/calon konsuman 
harus dapat raerapunyai nilai tersondiri apabila barang - 
nya sudah habin, dan sebagainya#

2.2.U-. Merk(Brand)»

Pemberian merk adalah merupakan salah satu ansur 
di dalam produet development# Brand (znerk} adalah suatu 
kata> tanda, gambar, simbol, nama atau kombinasi dari * 
seauanya itu yang digunakan untuk tanda kenal diri sua
tu produk*

Merk itu dapat ditempatkan pada barangnya sendi- 
ri| pada bungkusnya? atau pada suatu tag tsrsendirl

>

yang dilekatkan pada barangnya atau pada perabungkusnya# 
Ban merk itu gunanya, untuk mempermudah mengingat kemba- 
li tcntang produk itu bagi koncuicen dan untuk menbsda - 
kan terhadap barang lain.

*

Membuat mark (branding) hcndaknya diseouaikan de 
ngan jenis barangnya, mudah diingat-ingat, mudah keli -
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ha ten, mudaii„ dibaca, uiuciaii menimbulkan assosiasi untuk* 
melakukan perabelian, dan mudab dimengerti bahwa kwali * 
tasnya balk*

Eemberikan merk pada suatu barang hendaknya pula 
mempertiaibangkan solera masyarakat, kebiasaan, don k* * 
peroayaan yang berlaku. ©an beberapa keuntungan yang dl 
berikan oleh pemberian merk yang baik antara lain i&lah 
bahwa merk itu sefcaligus ncrupakan sales promotion, mem 
berikan dorongan untuk mengadakan pembelian, melindungi 
peniruan-peniruan atau persaingan, serta memudahkan apa 
bila dikemudian .akan dikenalkan produk yang baru*

Oleh karena tidak jarang bahwa Justru merk menja
* » * 

di toed an per saingan dan pertentangan* maka jlka merk » 
yang digunakan itu ternyafta mempunyai akibat baik dan * 
diharapkan akan mempertahsnkan dalam jangka waktu yang- 
relatif panjang, sebalknya perusahaan yang menggunakan- 
nya segera mangajukan permohonan hak merk ke Department 
Kehakiman (Direktorat Patent and Vetrasi).

3* Kefeijflkaamanjatega* .

Harga juga merupakan suatu faktor yang penting un 
tuk melancarkan lalu lintas barang-barang dan yang turut* - 5
pula menentukan permintaan pasar terhadap produk*

4

Harga Juga mwup&kan salah satu marketing tools dalam -
- T ‘ ' • *•

rangka persiapan untuk mengalirnya barang-barang dipasar
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an dan anrupnkan pu la salah satu kebl jaksanaan yang ha
m s  dll«kak«n aleh setlap perusahaan*

F.sb3gatem^ yan? dlJeXasknft d&lan bukunys Pr* 6*1 

i*n$o y'ang dinak.s«3 drmrran kebijaksanaan harpa adalah me 
rupakan suatu garie fceMJafcs&naan yang dtrencanakan
oleh soorang polaksana perusahaan parihul, harca, dalacvt
ranrfcn kelcuaĉ annya menetnplcan tliĵ kat harga penjualan*

Q) 1barrjig-bp.rannnya soattai dengan keadaan yang nyata#
TJntuk menctapkan harga penjualan yang tepat bagi 

euatu porueahaan hsruslsh disdnkan pembafaaoan mengenai*

1* Penelitlan psrnintaan bsrarLg-baran# yang dipasar 
Ran*
DaIan hal ini perlu diadaJfcan pcninjauan terhadap 
pernintaan suatu barang dipa&aran, dalam art! ~ 
baru*aha Hsrigecahul para pembeli atau golongan - 
psisbeli dari bara&g tersebut, kobiasaan-kebiasa- 
an pembeli annya* dan alasaii-alasan untuk membell 
baring ter&Qbut, serta besariaya permintaan akan* 
produk cersebut, dan sebagainya*

2. Menganalisa Harga Pokok dari produk#
Dalam menantu&aa harga suatu produk porlu dlper-* 
hitungkan berapa jumlah beaya yang dibutuhkan un

halaman 195*
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tuk meraproduksi barang tersebut*

3* Keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan* 
Dalam menetapkan harga penjualan bagi hasil pro- 
duknya, kebanyakan perusahaan menetapkan dengan- 
jalan aenambah harga pokok dengan suatu prosenta 
so tertentu yang merupakan keuntungan perusahaan 
atau apa yang dtsebut dengan "Cost plus’1*

Faktor harga memang memegang peranan yang pen * 
ting, tetapi dilain flhak ada pula yang membatasi pen - 
tingnya peranan harga dalam marketing program auatu per 
Lsaha’an* Dalam hal Ini misalnya penekanan atas kwalitas 
daripada produk, atau usaha$usaha penekanan bentuk darl 
pada produk, atau usaha-usaha promotion yang agressif -
dan meyakinkan yang dianggap lebih penting dalam usaha-

i

untuk merangsang konsumen*
Jadl valaupun harga adalah penting dalam Market

ing policy auatu perusahaan tetapi bukan merupakan satu 
satunya alat yang penting dalam menentukan suksesnya su 
atu marketing policy* Terutama dalam dunia usaha yang - 
bebae, peranan harga cukup besar untuk diberikan perha* 
tlan khusus dan dipertimbangkan secara seksama* Dan ber 
iasarkan price appeal tersebut maka suatu perusahaan da 
^at menetapkan kebijaksanaan harga sebagal berlkut *
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3.1.1. te«S3gan..hBrsBJtt.^3agAmi,.etlogin*

Bilr-s pcrsaingsn fcir*at pcaetipsa faar̂ a di ata©*- 
hsrita cain^es tld<ik «&itttulk~a rca&si.* d^lia arfei ti * 
dak cenisbalkan pcrarm barga, Biasanya tiifcla&xi aan&ik* 
kar* hcvfa dl atna harra salss*m ditobafckm olcfc k?roaa* 
fcralitao dnripadi pr̂ elj&nya adalah lebih fcnik dao/atao* 
Krk/capnya lebih ccadapat fcepercayaaa saayarafcat dari* 
pada sal!*fenayft*

Jadi fcebijnfctanaan harga di atos harca caim?na - 
dapat dltoricm apabila hal Ini dapat oenimtkathsn ting* 
lea* labartya* Untuk hal Itu hnrua torjnrin lebih dahttlu* 
bahwa terhadap baranfr itu t#rd**pnt caata Canetmer aa? - 
pins dlpis&ran*

3.1.2*

Apabila wntu perusahaan dalsa fecbijsiteanaaa p#» 
jaatapsn harfcaays di bavah harga aainpan berarti peruaa-* 
haan hgruo xsmpu mme&tm hnrp-c pekoteya lebih recdah da 
ripada nla«atH»infannya* Dalan hal led aksn ocnictbal- 
kan rtafcsi pada parusabaan lain aehinfra dapat ceoicbal 
kan parang harga* yaitu apabila coatu paraaafcaan mma - 
roakaa harpa ©aka akan diikuti oleh perasahna^perueaha 
an lairmyn*
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Ada kalonya baran* Itu dijoal di bavata fearga m g  
koa dan accsrts de-d-feian osrupalnn "loss io*d«ra" yan* * 
bcraTtl bab^a fccsan^upan ccssbadapi suatu icarujion da* 
Inn jxnJ aalnn dcnrma na&sud nntu& consrik kcmcusan a$a* 
aaraka aazball baranr-barsng lain yaaf tersadia*

3*1*3* JBEsrctigsnJw gauaff^faUAiM g. . w ta a a *

ftakaud kabiJakaanaan ini adalah fflwipertahanfcan *• 
jtnlah lasfrfnann nrfnr martkn Jao?:an lari ka produk la - 
in*

Dcngaa tarpaiiharanya patronage eotiva aaka akan 
tarcapai bahwa lanrrnaarmya tidak akan kacaua dengan * 
hcTfft sraa* casual deagaa barga paaaran pada uoosmya*

3*2* fejlicy hagFA. jranguHdaaagkan .at&a poajgi^paftba.* 

jtfs*

3*2*1* On» mica policy*

Tim* dirakaod daar?an "(tea price policy® yaitu - 
apahi&s son to paraaftham* naabebankan aata harta yang am
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ma kepada semua type pembeli yang merabeli dalam perban- 
dingan jumlah yang tertentu dari suatu hasil produk di- 
dalam waktu yang sama, Waktu dl alnl adalah penting, ka 
rena mungkin pada lain waktu harganya bisa berubah balk 
naik maupun turun*

Berbeda dengan "Single price policy" yaitu apabi 
la suatu perusahaan membebankan satu harga yang sama ke 
pada semua type pembeli yang membeli tanpa memperhati « 
kan Jualah pembelian dari suatu hasil produk dl dalam * 
vaktu yang sama^

jadi barang-barang yang mempunyai jenls yang *a- 
ma dan mutu yang tersusun dalam satu golongan dijual de 
ngan harga yang sama kepada masing-masing pembeli atau* 
golongan pembeli*

3.2.2- YatfttWfr-

Xang dlmaksud dengan "Variable price policy" ya^ 
itu apabila suatu perusahaan menjual dalam jumlah yang- 
sama kepada berbagai golongan pembeli pada waktu terten 
tu dengan harga yang berbeda-beda*

Perbedaan harga penjualan tersebut diadakan ter- 
hadap berbagai golongan konsumen, misalnya yang tergan- 
tung pada taraf hidupnya* atau pada kedudukan sosialnya

*1
ataupun juga perbedaan diadakan menurut daerahnya ma * 
sing-masi ng#
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3*3* ggUoy harga rang didasarkatt atas eeoggtfls*

Dalam usaha menetapkan harga jual perusahaan ka- 
dang-lcadang terbentur pada faktor transport yang menazn- 
bah beaya yang cukup besar, apalagi barang yang akan di 
jual tersebut harus dlangkut ketempat lain yang jatth le 
taknya darl tempat produsen. Untuk memecahkan masalah - 
penetapan penjualan karena perbedaan seoara geografia - 
tempat penjualan, maka banyak cara untuk aenetapkan har 
ga Jualnya, seperti yang akan kami kemukakan lebih lan- 
Jut.

3*3*11 F.Q.B. Factory/Plan,

Untuk mengafcasi perbedaan biaya transport, xaaka* 
cara yang paling mudah adalah menetapkan harga ditsmpat 
gudang penjual atau produsen, Artinya harga jual dlte -
tapkan dengan kewatfiban flhak penjual/produsen untuk me

i  ,
nempatkan barang tersebut pada alat transport yang akan 
mengangkutnya sampai ketempat pembeli, sedangkan biaya- 
tranipoft saupal ketempat pembeli menjadl tanggongan - 
pembeli*

Pada cara yang demiklan lnl dl Indonesia dlsebut 
Juga dengan f,Loco gudang produsen**
Produsen memperoleh keuntongan yang saraa darl pembeli » 
karena biaya transportnya dltanggung oleh pembeli, dan- 
satiap produsen cenderung mempunyai daerah pemasaran -
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yang semplt dalam art! radius kilometer yang tidak be- 
gltu panjang*

3*3.2. P-flllverad grloa.(BrancoSudan* Probell).

Pada eara ini merupakan kebalikan darlpada F*Q* 
B* Factory/Plan* dl mana perusahaan/produsen menetap -

%
kan harganya sampai ketempat yang dllnglnkan oleh pern*
beU*

Dengan iemikian harga ditetapkan oleh produsaxH 
sudah termasuk biaya transport sampai ketempat yang dl 
tuju, atau dengan perkataan lain biaya transport Ini - 
nienjacli beban produsen yang sudah dlperhltungkan dalam 
menetapkan harga jualnya*

Dari sudut kalkulasi harga tidak oenjadi persoal 
an apakah harga ditatapkan dang an W» 0*B* Price atau da* 
ngan Delivered Price, tetapi syarat penyerahan koco gu- 
dang produsen atau Franco gudang Pembeli mempunyai pa - 
ngaruh dalam hal resiko«

3*^. PAssmt .ftaisj.

Dalam penetapan harga jual kebanyakan perusahaan 
lebih suka menetapkan harga dengan suatu potongan (di 
count) darlpada menetapkan harga netto* Potongan harga- 
ini dapat diberlkah dalam bentuk prosentase tertentu da 
ri harga jual atau dapat dilakukan secara tidak lang « 
sung misalnya setlap pembellan barang unit akan men**
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dapat barang-sebanyak 30 unit* Sedangkan harga Jual dl*
sinl adalah harga yang dlumumkan dalam daftar harga -
‘i ‘
(price list) atau dalam advertensi yang berarti harga * 
Jual pada konsumen terakhir*

Kebljaksanaan harga yang didasarkan atas potohg-i
an lebih mudah dilaksanakan, apalagi kalau perusahaan - 
dengan menggunakan daftar harga, karena harga-harga de- 
pat berubah hanya dengan merubah discount yang dlberi * 
kan tanpa mengganti daftar tersebut. Adapun macamnya po 
tongan dapat berupa t

3.^.1. Quantity Dlscoont.

Dalam memberikan po tongan lnl perusahaan member!
kan syarat-syarat yaitu bilacaana juralah setiap kali pern
ball an dilakukan minimum sesuai dengan yang ditetapkan*
ini yang dlsebut dengan “Noncuroulatlve Discount1**

Sedangkan "Cumulative Discount" adalah dldasar -
kan atas jumlah volume (dollar atau units) yang dibeli-
dalam Jangka waktu tertentu*^

fembelian ini dilakukan dengan tujuan agar pembe
11 terdorong untuk membeli setiap kali pembelian dalam-
jumlah yang lebih besar, dengan demiklan perusahaan -

i 1 
mengharapkan omset penjualan dapat ditlngkatkan*

10  ̂William J. Stanton, op cit. halaman ¥t6»
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Sebenarnya kebijaksanaan ini kurang dapat menca- 
pai sa saran, sebab dengan pembeli an dalam jumlah besar- 
yang dilakukan oleh agent/peng ecer tidak mendorong un - 
tuk mempergiat penjualan melainkan terdarong untuk man- 
dapat potongan yang lebih besar* Dan untuk mengatasl ke 
bijaksanaan ini a^an lebih balk apablla disertai de - 
ngan kegiatan-keglatan untuk meningkatkan promooi penju 
alan sehingga akan mencegah kemungkinan menuopuknya ba* 
rang ditangan agent atau pengecer di mana akan meng - 
ganggu kelaricaran perusahaan.

3.^.2.

Trade Discount yang kadang*kadang disebut juga * 
dengan ^Fungslonal Discount* adalah merupakan potongan* 
harga dari dafftar harga yang diberikan pada middleman 
atau type segolongafi pembeli lainnjea sebagai kompenscsi 
pada mereka yang telah berjasa dalam melaksanakan fung- 
si marketing*

Lebih Jelasnya klta berikan contoh misalnya se*<* 
buah perusahaan yang memberikan daftar harga untuk peda 
gang eeeran sebesar $ ̂ 00 dengan trade discount ko per 
cfent dan 10 percent# Retailer membayar $ 2*H5 ($ **00 dl- 
kurangl dengan to) percentnya), dan Wholesaler membayar* 
pada manufacturer sebesar $ 216 (f 2̂ 0 dlkurangi 10 per

i A

centnya). Perusahaan mengharap agar 10 percent untuk me
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nutup biaya fangsi wholesaler dan selanjutnya ko per - 
cent untuk retailer* Prosent a se tersebut (kOf dan 
lassiianya tidak dikumpulkan sebagal total discount (50jf)

V

dari daftar harga karena tlap prosentase discount dalam 
saluran dlstrlbusi dlhltung atas dasar alsa jumlah sesu 
dah dlkurangi prosentase yang mendahulul*

3A.3. Caah Discount.

Yang dlmaksud dengan cash discount adalah potong
%

an harga yang dlberlkan kepada para pembeli yang aemba*
1

yar dengan cash (tunal) atau dalam period© yang lebih—  
pesndek darl yang lazlm*

Potongan harga dlhltung atas jumlah yang terhu * 
tang sesudah dlkurangl dengan Trade discount dan Quantl 
tjr discount darl harga yang mula-mula*

Adapun tujuan perusahaan raelakukan kebljaksanaan 
lnl adalah agar pembeli bisa terdorong untuk melakukan- 
peabeliannya dengan kontan atau dengan period# waktu «
yang lebih pendek** Dengan kebijaksanaan Ini perusahaan*

» t

mengharapkan agar perputaran modal kerjanya dapat lebih 
c&pat sehlngga modal ker ja produksi dapat lebih dltlng* 
katkan*

3A A .  Proaotional Plscoqat....fttan AlAwaRftfi*

Promotional discount adalah potongan harga yang-
S  • '

dlberlkan oleh penjual kepada pembeli sebagai kompensa-
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si dari sales promotion yang telah mereka laksanakan* 
Dalam pemberlan potongan sama sekali tidak tergantung * 
pada jumlah barang yang dibell9 akan tetapi semata-mata 
hanya atas dasar aktlvltas yang dilakukan oleh para pem 
beli (wholesaler atau retailer) untuk mendorong terjadi 
nya pembeli an suatu barang tertentu* misalnya memasang
advertensi*
1

t

k* Channel Policy*

**■•1* Artl dan pentlnenya Middlemen*

Dalam rangka keglatan memperlancar arus barang/- 
4asa dari produsen kekonsumen* maka salah satu faktor - 
yang tidak dapat diabalkan adalah mendlih saluran dis - 
tribusi (channel of distribution) yang akan digunakan * 
dalam usaha penyaluran barang/jasa dari produsen kekon- 
sumen#

Banyak perusahaarwperusahaan tidak dapat menca * 
pal sasaran disebabkan oleh tidak tepatnya saluran die* 
trlbusi yang digunakan* Sedangkan aparat yang dapat dl- 
gunman untuk menyampaikan barang-barang ketangan konsu 
men adalah perantara atau uMiddlemen".

Adapun yang dlmaksud dengan Middlemen adalah :
J * :

"A middlemen is an individual or a business con
cern operating between the producer and the ultimate -I r
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consumer or industrial user"*^^
Dalam saluran distribusi, middlemen lnl memegang

peranan penting terutama untuk barang-*barang hasll .In -
dustri karena. f ung si yang mereka lakukan dalam manghu -
bungkan produsen dan konsumen*

Middlemen dapat dibedakan sebagal berlkut i
Merchant Middlemen yaitu middlemen yang mempu -

nyal hak milik atas produk yang mereka pasarkan dan
ga menjalankan fungsi marketing* Selanjutnya middlemens
dapat digolongkan raenjadi dua bagian yaltu t 

t ■ «.

* • Wholesaler (pedagang besar) yaltu yang terutama* 
aenjual pada middlemen lalnnya atau kepada Indus 
trla user*

- Retailer (pedagang pengecer) yaitu yang menjual* 
kepada konsumen terakhir**

, Agent Middlemen yaitu yang tidak mempunyai hak * 
mlllk atas produk yang mereka pasarkan akan tetapi mem* 
bantu secara effektif dalam pemindahan hak itu yaltu de 
ngan merundingkan mengenai pembelian dan/atau penjualan 
tanpa mempunyai hak atas produk* Adapun jenls Agent mid
dlemen antara lain i Brokers, Oommlslon Men, Purchasing
/Mentf Selling Agent, Manufactures Agent, Auction Com -

Phillips and Duncan, 9P cl.t« halaman 35*
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pan! »*
.Middlemen sebagai penghubung entara produscndan- 

konsumen merapunyai fungsi-fungsi lain sebagai berikut t

* J&ngumpulkan atau memusatkan produk-produk dari- 
berbagai produsen*

~ Membagi-bagi kwalitas menurut Jumlah yang dikehen 
daki konsumen dan menghimpun bermacam-macam jenis 
produk dalam assortimen yang diinginkan*

• Menyebarkan assortimen tersebut kepada konsumen - 
konsumen atau industrial user*

- Menclptakan utility yaitu dengan pelaksanaan dari 
pada fungsi-fungai s

■ Penyimpanan (menclptakan Time Utility)#
* Pengangkutan (menclptakan Place Utility)* 
m Penjualan (menclptakan Possesion Utility)*

*** 2*j Pemilihan.Saluran Dlstrlbusl*

Saluran Dlstribusi (Channel of Distribution) atau 
yang disebut juga dengan Trade Channel terdiri dari Mid* 
dlemen dan pembeli-pembeli atau penjual-ponjual lain - 
yang termasuk dalam proses pemindahan barang-barang dari 
produsen ke konsumen*

Menurut Stanton dengan mendasarkan bak milik, mem 
berikan defihisi sebagai berikut i

r

A Channel of Distribution (some time called a -
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trade channel) for aproduct is the route taken by the- 
title to the good# as they move from the producer to ~ 
tfae ultimate consumers or industrial users.^^

Dari definisl tersebut jelas bahwa Channii of - 
Distribution itu merupakan alat daripada produsen 
tuk menyalurkan barang hasll produksinya agar bisa sam 
pal kekonsumen terakhir atau ke Industrial users*

Dengan perkataan lain saluran distribusi menun-r 
jukkan jaian/arah yang dllalul oleh pemlndahan barang* 
balk physik maupun hak mlllk sejak dari produsen sam 
pal ketangan konsumen*

Pemillhan dan penentuan saluran distribusi yang 
akan dlgunakan dalam menyalurkan suatu barang bukanlah'

1 4

pekerjaan yang mudafa, produsen harus dapat memllih dan
t

menentukan dengan tepat saluran distribusi mana yang * 
akan dipakal* Oleh karena Itu sebelum menentukan pilih' 
ahnya mengenai saluran yang akan dlpakal) perusahaan * 
harus mempelajari dan mempertimbangkan dengan hati-ha- 
ti agar dapat dlperoleh cara penyaluran yang mempunyai 
potonsl penjualan yang taaksimum dalam jangka panjang * 
sehlngga volume penjualan dapat tercapai*

Jadl dalam memlllh dan menentukan saluran dls ~ 
trlbusi perusahaan menghadapi berbagal macam pertanya-

^  Stanton, op cit« lialaaan 2?2*
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an seperti s * leabaga. dlstrlbusi mana yang akan dlpakai, 
berapa banyak yang diperlukan, dan sampai di mana ke 
sanggupan dan kemampuannya untuk bekerja sama dengan - 
produsen, dan laiiv-lain pertanyaan lag!*

Menurut Dr. Panglaykim dan Hazil menjelaskan bah 
wa dalam menentukan saluran dlstrlbusi ada beberapa pe- 
doman sebagai berikut t

a* Apakah kita ingin mengadakan penjualan langcung 
dengan "final buyer* (konsumer) ataukah kita —  
akan mempergunakan pedagang aceran, resellers un. 
tuk melancarkan dlstrlbusi kita*
Type resellers apa yang paling tepat, apakah * 
broker, merchant dan sobagalnya, dan dilapangan* 
mana mereka berusaha*

b» Junlah resellers yang akan kita butuhkan untuk - 
mewakill kita disuatu daerah*

c* Jalan apa dan dengan cara bagaiaana kita akan - 
memperkembangkan hubungan kita dengan para resel 
ler itu* 13)

Dalam garis besarnya cara penyaluran barang dipa 
saran yang dipakai oleh prtfcdusen untuk menyalurkan ha - 
sil produksinya yang berupa barang jadl (consumer goods) 
dapat berupa s

U  Feniualan dilakukan oleh produsen langsung ke - 
konsumen terakhir.

2* Produsen +- -) Retailer (pedagang eceran (*"-*■) * 
konsumen*

. Dr* Panglaykim, Drs# Basil, Marketing Suatu- 
Penmantar^ P*T« Pembangunan, Jakarta, cetakan keempat,*
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3* Produsen *^0 Grosir *•••) Retailer ***-0 Kon.sumsn. 
 ̂ ***• Produsen,-«) Agen -«?) Retailer -*-»,) konsumen*
5# Produsen ***) Agen — *) Grosir — -0 BetaHer •— ) 
. Konsumen*

Sedangkan untuk barang-barang yang ditujukanpada 
Industrial user dapat berupa * ’

X. Produsen menjual langsung ke Industrial user*
2#- Produsen -«— ) Grosir Industrial user*
3* Produsen --*) Agen — *) Industrial user*
*f*<Produser — -) Agen— ) Grosir■*-*•) Industrial * 

user*

Saluran distribusi tersebut secara skematls dapat
4 lL)diluklskan sebagal berlkut i *

■ ■ j — H  T T T I l — I H ' l .  | | i|

Saroso Wirodihcrdjo, on olt. balaman 176 dan-
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SKEMA SAUIRAK DISTHIBOSi

Stftjbefr i Dr* Saroao Wlrodihardjo*
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P R O D O S B N

GHOSIR j GHOSIR

t ________i »

PERUSAHAAN.-PERUGAIfAAIJ imttJSlRI

t̂imber s Dr* Saroso Wlrodihardjo*s

Sefcelah perusahaan meaufcuskan mengenai saluran »
i

yang akan dlgunakan dalam menyalurkan hasil produksinya 
kepcseran, naka lanskah selan^utnya lalah kahvra perusa
haan harujj dapat memelihara saluran-saluran tersebut de 
ngan sebaik mungkin den menjaga hubungan yang ada anta*
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ra perusahaan dengan para penyalurnya* Dengan demllcl&n- 
dapat diperoleh kerja sara yang balk, sehingga akan * 
memberlkan keuntungan yang tinbal ballk antara produ • 
sen dan penyalur-penyaluroya*

%*3. Int engitaa Dl atrlbu si«
Apabila sudah ditetapkan type atau maoam atau •

*
kombinasi jnacam saluran bag! suatu barang yang bersaag 
kutan, maka selsnjutnya perlu ditetapkan jumlah dari - 
tiap-tlap mac am dlstrlbusi yang akan digunakan untuk - 
mencapai penjualan dan keuniungan yang mcmuaskan* Behu 
bungan dengan kebi;jaksanaan tersebut, maka terdapat ti 
ga macam kebljaksanaan mengenal dlstrlbusi yaitu i

(1) Intensive distribution#
Dengan cara intensive distribution dlusahakan * 
menggunakan sebanyak mungkin penjual, terutama* 
di daerafc-daerah tempat pembeli potensiel* Ba - 
rang convenience jaeaerlukan penyaluran secara *» 
Intensive, agar supaya pembell-perabeli tidak * 
pergi Jauh atau dengan susah pay eh dalam memper 
olehnya*

(2) Selective distribution*
Dengan cara ini banyaknya penjual dltentukan se.-

■ cara terbatas* Ini disebabkan oleh beberapa hal, <• - ? 
misalnya usaha oenekan biaya penjualan, sifat.-
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darl barangnya, pftmbeli-pembellnya terbafca#'pa&a-
kalangan tertentu atau golongan tertentu.
Pada umumnya yang menuntut dilakukan distribusi -
secara selective ialah barang-barang yang harga -
nya relatif inahal* frekwensl perabelinya tidak
tlnggt, memerlukan pengawasan* dan sebagainya* *
Contoh consumer good yang menyalurkan dengan cara
selective ialah perusahaan mobll dengan mengguna**

• i

kan deiier-dealernya-

(3) Exclusive distribution*
Cara lnl menentukan bahwa untuk suatu daerah ter* 
tentu hanya ada satu panjual* Exclusive distribu
tion dikenal juga dengan "Exclusive Agency*1 ka - 
dang-kadang merupakan peningkatan dari selective- 
distribution yaltu menetapkan daerah penjual&n ba 
gi masing-nasing pcasual yang telah ada*

?. Al;tlvitaa,£r-OBQtlon.

5*1# Artl dan pentingnya Promotion*

Se bag ai mana. yang telah diketengahkan dalam bab * 
Pendahuiuan bahwa apa yang disebut dengan telling (penju 
alan) adalah merupakan aasaran yang utama bagi perusaha
an sebab dengan penjualan adalah merupakan salah satu
/ / ; usaha untuk menentukan kelangsungan hidup darl perusaha-
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til daiam suatu peruaahaan apablia tanpa adanya - 
penjualan maka segala aktivitas dari perusahaan terse - 
but akan tidak ada hasiinya bahkan perusahaan teraebut- 
ajkan mati, as©bab dengan tidak adanya penjualan berarti- 
tidak ada sebaglan besar sumber pemblayaan bagi aktivi
tas perusahaan# , (

Dengan adanya penjualan maka hasll penjualan pro 
duk dapst digtmakan untuk membjtajai proses produkslnya- 
lag! dan dibarapkan dengan adanya penjualan. akan. mempar 
oleh sttatu keuntungan atau laba sebagai hasil daripada* 
nya. Ban makin besar laba yang diperoleh aenunjukkan * 
bahwa perusahaan berhasil dalam mentalankan ueahanya se 
hlngga dengan demiklan kontlnuitas atau kelangsungan hi 
dttp perusahaan makin terjamln*

Ja&i bilaaana perusahaan mampu meningkatkan om - 
zet penjualan maka perusahaan mempunyai kemungkinan un
tuk me mper besar atau ineningkaikan Jumiah keuntttngan/la* 
ba, dan dengan demikian effisiensi perusahaan juga da - 
p«t ditlngkatkan*

1 • Dari uraian teraebut di atas dapatlah ditarik ke 
simpulan bahwa yang menjadl persoalan pokok dari pemba* 
hasan skripsi ini adalah cara bagalmana usaha klta an *
tuk memajukan/meningkatkan penjualan hasil produksi da«

/ i 
ri sujatu perusahaan pada unuwnya dan khususnya penjual-.t
an hksiX produkai perusahaan Cat Mataram Surabaya* ,
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Usaha-asaha untuk mefnajv&an/meninskatkan.penjttalan ini*
Xah yang serlng difcenal dengan "Promotion1** ,

/ Promotion eftalah merupakan suatu alat £aripada - 
perusahaan ci&X&ffi rnngka usaha untuk mein a j ukan/meningkat 
kan penjualan di samping faktor-faktor Iain roisalnya ma 
sslah produknya itts sendiri^ masal&h harga dan mas&Iahf 
channel#

Pengertlan daripnda promotion tidak sma dengatv 
pengertian Sales promotion, seperti apa yang dikatak&n* 
oleh Stanton dal&m bukunya Fundamental of  Marketing me- 
syebutkan »

are saying that promotion Includes advertising 
personal sellingf gale* promotion? and other sell * 
Ing tolls, while the choise of words may fr© unfortu 
nately similar* it should be notes particularly * 
that "promotion” and salee promotion are different* 
^Promotion” is the all inclusive term representing* 
tkp broad field under dilution here* and nsales - 
promotion" is only part of it. 1 5)

Berbeda dengan pendapat dori Phillips and Duncan 
seperti yang telah difcemukakan da Ian Dnb 3 yang aenyata 
Jean bahwa Sales pronotion lobih luas neliputi Personal* 
selling, Adyer ti sing•

Sedangkan dalam pesnbahasan skripsi ini cend@rung 
untuk meaibedakan .Pronotion den?* an sales promotion di - 
maha Promotion Itu tesdiri dari Sales Promotion, Adver
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tislng, Personal selling, dan alat-alat penjualan lala- 
ays* v

. .Terlepas dari per sell clhan pendapat, bah'tfa' promo 
tion adalah pelting terutama dengan adanya .pasar yang - 
bersif&t tidak seiapurna di mana terdapat perbadaan pro* 
dak, sikap yang rasionil dari konsumen d m  kurang leng- 
kapnya kcterangan^keterangan pasar#

Sehingga dengan deraiklan terdapat beberapa fak- 
tor yang mengHkibatkan pantingnya promotion anfcaralaln 
ifclah :

- Jumlah konsumen potensiil yang makin bertanbali * 
banyak.

» Makin bertam&ah jauhnya jarak physik antara pro 
dusen dan konsuiaen sehingga semakin pentingnya
komunlkasi dengan pasar#

f

- Makin intensifnya persaingan* balk perusaha&n - 
perusahaan dalam suatu industri yang sama fflaupun 
dengan perusahaan dari industri yang lain*

- Dengan aiakin lunsnya batas-batas geografis pasar 
sehingga memerlukan sarana-sarana dlstribusi phy 
slk*

- Kakin berkoaibangnya dari saluran distrlbusi yang
t

meliputi penggunaan wholesaler dan/atau retal 
ler*

Dengan promotion yang effektif tidak hanya menga
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kibntkan peningkatan oraaet penjualan fcefc&pi mungkin -ju~ 
ga mongakibatkaa' stabilitas yang lebih be ear dalam pro- 
duksi*

■ Promotion-terhadap brand suatu perusahaan mcnga- 
fcibatkan hubungan yang lebih dekat antar a produsen de - 
ngan koneunen sehingga dengan demikian akan menciptakan 
good will bag! perusahaan yang selanjutnya sangat bergu 
na untuk perke&bangan perueahaan,

Oleh karena itu apabila promotion berhasil maka-
baik produ sen maupun niddleffisn yang melakukan promotion
torsabut dapat menghindari dari keharuson untuk monyosu
aikan per.urtm?n~pcnurunan harga yang dilakukan cleft pa-

d

ra sain*? an*

5«2.

5*2*1* Sales promotion*'

Salah satu usaha dalam neningkatkan ponjualan «* 
adalah Sales Promotion. Men^enai pcngsrtian sales proiao 
tion bsnyak terdapat kekacauan afcau salah pengertian.* - 
di mana ada yang menggunakan Istilah sales promotion sa 
ma dengan advertising dan ada yang menyaiuakan lotilali - 
sales promotion dengan promotion dalam arti keseluruh - 
an*

A^apun definisi menurat Stanton menyebutkan se$a / : 
gai bcrikut s

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



the American Marketing Association says ltd preferr
ed definition Is "those marketing activities other * 
then personal selling, advertising} and publicity} * 
that stimulate consumer purchasing *nd dealer effect 
tlveness, such as displays, shows and expositions} *» 
demonstrations, and various nonrecurrent selling «f~ 
fort not in the ordinary routine* 16) -

.Hal ini seperti yang dlkemukakan oleh Dr* Saroso- 
yang mengartikan Bales promotion sebagal I

Segala usaha yang raenuju kepada perluasan pen^ual 
an barang, dengan car a-cars, yang raembawa■barang ter* 
sebut k©pada■parhatlan ktelayak ramai, sahingga da * 
pat menimbulkan keiaginaa dan keporluan dikalaug an-- 
kmsmnen tmtuk raembelinya* 17)

Jadl dari kedua deflnisi tersebut dapat disimpul- 
kaii baiiwa Sales promotion merupakan cogala usaha untuk - 
meinaj ukan/fflaninpka tkan pen^ualan atau mendorong (stimulaj.

4\

te) pembelian konsumen dan raen̂ effektifkan penjual terha
r

dap hasll produk dea^an cara jnemb'awa hasil produk terse
but kepada khalayak ramai, inisalnya dengan mengadakan pa 
ineran, demonstrasl, display (roempertonfconkan) dan seta - 
gainya*

Sales promotion raerupakan suatu cara untuk merape-* 
ngaruhi konsumen secara agafc lebih langsung agar calon * 
pemboli swka jmembeli suatu barang dengan tnerk tertentu*- 
Oleh karena itu dalam melaksanakan sales promotion tidak

'1 lMd.» halaaan 
17) Dr* Ssrosoj^sgjcit, halaaan 179*
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fiielalui media-aedia tert«n.tu totapi toinsanya dilakukan- 
ditempat pe&jualan.

Dengan sales pronotion ml pada ymumya biayanya 
lebih ringan dan hasil yang dlcapai ,dapat dilakukan da- 
lam Jangka yang lebth pandekl/ Perusahaan mensusihakan - 
supaya orang man aoobcli bnrang-barangnyi, dan nengha - 
papkan setelah membeli konsumen akan merspunyai loyali » 
tas terhadap merk yang dlbellnya tersebut* Jadi dl slnl 
gales promotion dilaksanak&n pada saat barang tersebut- 
dljual, dan konssmen dipengsrUhi untuk membeli barang - 
dan dongan membeli barang tersebut kansomen akan mempu- 
nyai kepercayoan terhadip merkoya*

Program rales promotion daripada perusahaan menu 
rut tujuannya dibedak&n dalam dua kelompok, yaitu sales 
promotion yang ditujukan pads konsuraon dan sales promo
tion yang ditujukan pada miodlert<?n*

Sedangkan sales promotion yan^ ditujukan pada - 
konsumen dnpat dlbagi dalara dua b*gian yaita s

1. Aktivitas yang ditujukan untuk mQndidik/raemberi-* 
kan keterangan kepada konsumen.
Hal ini dapat dilakukan dong an mejtberikan bro«ur 
brosur mengadakan damonstrasi-demonstraei isenge*
nai cara-cara penggunaan produk, dan sabagainya*

i
2* Aktivitas yang ditu Julian untiik uendorong mereka- 

membeli produk perusahaan*
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Untnfc aktivitas-aktivits s ini AUakOkan dengan - 
membagi sample aim contoh-contoh dari produk bq 
earn comit-cuwa, memberifcan proiiuk sebagai promi*1 * 4
am at&u hfsdieh yang dikaltkan dengan pembalian • 
produk tertantUj aengan tujuan agar konsumen ** 
menggunokan pyoduk tersebut*
DI camping itu juga dapat dilakukan dengan me -
ngerabslikan pembungkus atau etiket* dengan men^a 
dak an periombp̂ iij yang tujnannya agar konsumen - 

. roembiasakan menggunak^n produk fcersebut*

tFntuk sales promotion yang ditujukan pads middle 
men dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut s

~ Dengan raemberikan la fcihan- 1 atihan atau mendldik- 
salesmen d&ri middlemen tentang cara-cara ponju- 
alnn yang effektif.

- Monyusun display dan memperlengkapi dengan bahan 
bahan untuk window dan counter display.

- Memberikan nasehat atau bantuan dalam bidang ma
nagement secara usum.

- Itongadakan parlombaan penjualan bagi para middle 
men untuk nendoronn pcnjualan produk pcrucahapn*

bebenarnya cara untuk melakukan sales promotion-
i

banyak macamnya, oleh karena, itu parueahaan harus sang-
t

gup aeiicari idea-idea baru yanp belumfpemah dilaksana-
*

kan oleh perusahaan lain atau mengadakan variasi-varia*
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•1 baru dari yang telah dijalankan, aehingga dengan de- 
mikian dapat menlngkatkan omzet penjualan*

5.2.2. Jjdvertl^at.

01 samping sales promotion usaha untuk meningkat 
kan penjualan lainnya adalah advertising, yang akfcir - 
akhir ini di Indonesia kegiatan advertising bertambah * 
isaju* Hal Ini bisa kita lihat dengan bertambah ban^ak ~ 
nya billboard dan spanduk-ppanduk yang dipasang ditepi- 
jalan, penuhnjia iklan di halaman-halaman surat kabar, - 
di radio-radio, televisi, bioskop-bioskopy mohfcl kell - 
ling sambil aenyebarkan «elebaran9 dan sebagainya*

Adapun arti daripada Advertising menurut defini- 
sl dari William J* Shults dalam bukunya Outlien of Mar
keting menyebutkan sebagai berlkut i

"Advertising is any form onf nonpersonal stimula 
tion of demand for a product, service| or selling instl 
tution by an identified sponsor to prospective buyers • 
through direct mail or a paid medium"**^

Dalam definisi tersebut advertising berslfat non 
personal berarti bahwa penampllan advertising tidak 
langsung dilakukan oleh orang-orang tetapl aelalui me - 
dia yang cukup banyak macamnya* Pada garis besarnya m*-
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dia yang dlpakai ialah i

- Yang bersifat tertulis, eeperti yang terlihat pa* 
da billboard* surat kabar, majalah, 8panduk«*jpa&» 
duk* bioskop, kalendert dan lain-lain*

* Sang bersifat tldak tertulis, tetapi bisa dido - 
ngarkan seperti yang melalui radio dan aebagal - 
nya*

Sedangkan Stanton mendeflnisikan Advertising ada- 
lah sebagal berlkut I

Advertising consists of all |he activities invol
ved in presenting to a group a nonpersonal, oral or- 
visual, openly sponsored message regarding a pro 
duct, service, or idea) this message, called an ad 
vertisement is disseminate through one or more media 
and is paid for by the Identified sponsor*

Dari deflnlsl tersebut terdapat beberapa pertim - 
bangan yang pentlng yaitu bahwa dl slnl terdapat perbeda 
an antara advertising dan advertisement* Kalau advertise 
ment adalah merupakan pemberltahuan (warta) itu sendiri, 
sedangkan advertising adalah merupakan suatu proses, 
atau program atau rangkalan aktlvitas yang memerlukan - 
rencana dan harus dipertiobangkan kenmngklnannya sampal- 
pada pasar.

Dl samping Itu perlu juga dlbedakan antara adver
tising dengan propaganda ataupun dengan publicity*

M  1 L 1 &
19) stantoa, SILPMt lialaoan 537. PEUP1Jf  ̂ a n g g .ĴNWERSITAS

R A B A \
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1 Apabila advertising eelalu menyebutkan sumber da 
ri pendapat/idea yang dikeluarkannya9 sehingga si adver 
tiser bertanggung javab atas kebenaran darlpada adver - 
tensinya. Sedangkan propagandaf si propagandist boleh * 
tidak menyebutkan slapa dirinya* sehlngga si propagan ~ 
dist tidak dapat dimintai pertanggungan jawab tentang - 
kebenaran propagandanya*

Demikian pula untuk advertising, biasanya si ad
vertiser membayar atas perauatan iklannya kepada media** 
Akan tetapi bila suatu media member! komentar yang me - 
nyenangkan mengenai suatu produk/jasa dengan tujuan un
tuk member! penerangan pada umumnya tanpa ada suatu pern 
bayaran dari perusahaan atau organisasi yang diuntung - 
kan dengan hal tersebutf maka demikian ini disebut Pu * 
bllclty*

Baik sales promotion maupun advertising! kedua -
t

duanya bertujuan untuk mendorong adanya pembelian sehlqg 
ga akan meningkatkan hasil dari produsen* Namun dalam - 
hal ini dengan sales promotion produsen mendapat hasil- 
dalam vaktu yang relatif cepat* Sedangkan advertising,* 
hasil yang dicapal oleh produsen adalah merupakan tuju- 
an jangka panJang, oleh karena pada umumnya bertujuan - 
untuk meno&ptakan pllihan terhadap suatu merk tertentul 

Kecuali persoalan vaktu dalam mencapai hasil adfi 
perbedaan-perbedaan lain anjiara sales promotion dan ad-
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vertising yaitu t

- Dengan sales promotion produsen berusaha untuk • 
member! keterangan kepada konsumen dan membujuk - 
mereka melalul alat-alat atau methc>de*-methode - 
yang dlkuasal oleh perusahaan sendirl* sedangkan* 
dengan advertising kecuali dengan direct mall ju*♦
ga berhubungan dengan media yang dlmiliki atau dl 
kuasai oleh flhak lain#

* Sales promotion bukan merupakan aktivltas routine 
atau berulang-ulang diadakan, sedangkan advert! - 
sing harus dilaksanakan secara berulang-ulang*

- Sales promotion dapat dilntensifkan atau dlkura * 
ngi sesual dengan kehendak marketing manager, so* 
baliknya dengan advertising agak kurang flekslble 
menglngat beayanya mahal dan karena itu sebelum ~ 
nya harus dlrencanakan dengan balk sebagai baglan 
program penjualan Jangka panJang bagi perusahaan.

Dalam memprodusir suatu barang/jasa yang menjadi- 
tujuan darlpada produsen adalah para konsumen yang tidak 
dlkenalnya, oleh karena itu dengan adanya advertensl/re- 
klame adalah merupakan pengganti darlpada hubungan priba 
di antara produsen dengan konsumen* Dengan demikian da « 
ear darlpada tujuan advertlsing/reklame terutama dltuju-

j
kan agar supaya masyarakat mengetahui merk atau produk *
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tersebut dan aengadakan permlntaan terhadap produk yang 
di adverten sikannya, sehingga akan menjadl langganan - 
produsen dan seterusnya oempertahankan langganan terse* 
but agartidak menurun atau bahkan leblh ditlngkatkan.

Dalam usaha untuk mempertahankan jaminan mutu gu 
atu hasil produk, perlu sekall bagl perusahaan untuk - 
membubuhkan suatu br and/merk/cap yang tertontu* Hal ini 
juga dlmaksudkan untuk membedakan antara produk yang sa 
tu dengan yang lain, untuk mempermudah konsumen dalam - 
hal memillh produk yang dlmaksud, dan iuga untuk memper 
kecll kemungklnan pemalsuan darl perusahaan lain*

t

Apablla advertising yang dijalankan perusahaan - 
berhasll maka akan menlmbulkan "brand Image1* bagl para- 
konsumen yaltu bahwa dengan melihat merk darl suatu ba* 
rang yang termaksud, maka konsumen akan merapun>al kesan 
yang balk terhadap barang gersebut* Dan untuk Itu perlu 
dltlmbulkan loyalltas, kepercayaan, kemantapan, dan ke- 
banggaan terhadap brand/merk/oap tersebut sehlngga kegl 
atan advertising yang dljalankan akan mencapal sasaran- 
yang dlkehen&akl*

Advertising adalah nonpersonal selling) oleh ka- 
rena itu fung si^fung sinya dl dalam marketing sepertl - 
yang dlkemukakan oleh Phillips and Duncan sebagal ber 
Ikut i
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pasaran* • .
2. Membantu dalam memperluas pasaran barang*
3. Menbantu den mempermudah penjualan yang dilaku - 

kan oleh penyalur.
Meabantu salesmen di dalam mengenalkan adanyq ba 
rang tertentu dan pembuatannya*

$• Membentuk pembell-pembell potensiil dalam perkem 
bsngan baru dari produk-produknya* '■

6« Membanttt dengan memberikan gambaran, tentang pro* 
duk yang ditawarkan dalam hal aenggunakan catalo 
guti apabila tidak ada salesmen yang memberikan^ 
keterangan#

Setiap perusahaan yang akan memasang advertensi- 
pertama-tama harus memikirkan media apa yang akan digu* 
nakan* Pemilihan media ini harus dihubungkan dengan da* 
na yang tersedia di perusahaan, dan 3uga konsumen mana* 
yang dltuju*

Oleh karena dengan advertonsi merupakan pengelu**, 
aran dana, yang tidak sedikit dan hasllnya tidak diper- 
oleh seketika itu juga, maka dalam pemilihan media ha - 
ruslah tepat berdasarkan konsumen mana yang dltujtu Ja<*
dl dalam pemilihan media banyak tergantung pada jenlsA*

i
mac am hasil produk si yang, akan diadvertenslkan, konsu *• 
men yang akan dituju, berapa jauh luasnya pemasaran

i

yang ingin dioapai, dan sebagainya* Adapun media-media- 
yang dapat digunakan menurut phillips and Duncan adalah 
sebagai berikut t

&• Surat kabar/harian*
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b« MaSalah-raaJalah# 
o« Radio* 
d. Televlsi.
e* Post bergainbar, sirkulalr- slrkulair (direct mail) 
f* Papan reklame* 
g* Elevator, trey, bua-bu*.
h. Film-film yang pendek (motion picture short)*
1* Surat*surat selebaran*
j* Pemasangan dalam buku tilpun*
k« Peaasangan pada etalage darl dealers#
1* pembungkus- perabungku s dan label-label* 21)

Setelah menetapkan media yang tepat, kemu&ian ha- 
rus difikirkan Juga cara pemasangan yang tepat. Untuk - 
hal itu advertensi haruslah dapat menimbulkan perhatiant 
fiapat menarik calon pexnheli, dan dapat menimbulkan ke * 
inginan colon pembeli.

Jadi dengan kegiatan advertising perusahaan aeng-
■ i

harapkan pen^ualan akan dapat dinaikkan dan untuk perusa 
haan yang sudah berjalan dengan baik, dengan kegiatan ad 
vertiding raengharapkan agar omzet penjualan yang telah « 
dicapai dapat dipertahankan.

5.2.3. £ersonal selling.

Di samping advertising dan sales promotion, tugas 
penjualan dapat dilakukan dengan cara personal selling*- 
Dalam personal selling ini fihak salesman menghubungi ■- 
langsung para calon pembeli untuk menavarkan barang-. ba •-
rangnya*

i.

^  ibtdf haltunan 728,
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Menurut Phillips ana Duncan personal selling diartikan 
sebagai berikut,s

'’Personal selling involving direct personal con** 
tant of the seller or his representative with the buyer
- is the oldest and most important method of selling**?^ 

Sedangkan menurut Shultz mendefinisikan sebagai* 
berikut s

MPersonal selling, is oral presentation.to pros* 
pective customers for the purpose of making sales"*^ 

Dari kedua definisi fersebut jelaslah kiranya - 
bahva personal selling adalah merupakan suatu penavaran 

*

secara lisan atau merupakan kontak pribadl yang dilaku- 
kan secara langsung antara pen^ual dengan calon pembeli 
dengan tujuan untuk teriaksananya penjualan tersebut*

Di samplng Itu terdapat pula "missionary salesman*1 
yaitu salesman yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk- 
melaksanakan beberapa fungsl aepertl ; memperkenalkan - 
produk-produk baru, menyusun display dalam toko-toko pe 
ngecer, mencatat pesanan-pesanan dari toko pengeeer, * 
dan memberlkannya kepada wholesaler untuk dipenuhi dan- 
menimbulkan kemball perhatian dari retailer terhadap * 
produk$produk lama*

ibid. halaman 706#
William J* Shultz* on clt« halaman 16CU
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Oleh sebab Itu penjual (salesman) harus raempunyai 
keakhXlan khusus atau kecakapan untuk menawarkan barang* 
baraagnya.

Dengan personal selling maka mekanisme fcarkSting* 
vecara keseluruhan akan berjalan dengan balk dan hal Ini 
tergafttung pada sklll/kecakapan dan prlbadi darl sales - 
rnrn salesmannya*

Mapun syarat«syarat yang dlperlukan bagi tenaga* 
salesman yang balk adalah sebagal berlkut t

1* Haras mengetahul seluk beluk daripada barang 
yang dlperdagangkan*

2* Harus mempunyai pengertlan dan pengetahuan tehnls 
tentang produksl darl barang yang ditawarkan#

3. Menpunyal pengaIonian yang balk dalam hal barang* 
barang kebutohan konsumen dan dalam seluk beluk - 
perdagangan*

k* Harus mempunyal keprlbadlan yang menarlk, yang - 
berguna untuk mempermudah menarik perhatian pada- 
konsumen*

Antara Personal selling dan Advertising terdapat*
t

persamaan yaltu bahwa kedua-duanya untuk menarlk/mempe* 
ngaruhl para konsumen agar mereka membell barang yang di 
tfivarkan. Don dl samping persamaan tersebut terdapat pu*

a -
la beberapa perbedaan yaltu *

1% Personal selling menggambarkan suatu usaha untuk*
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mempengaruhi konsumen yang ditujukan pada persoal 
an-persoalan yang bersifat individull. Sedangkan- 
advertising ditujufcan terutama pada kelompok mas- 
sa konsumen.

2* Personal selling meliputl sifat-sifat produk yang 
sesuai dengan kebutuhan para calon pembeli dan me 
laksanakan penutupan kontrak penjualan yang sebe* 
narnya, sedangkan pada Advertising ditujukan ter
utama untuk menarik perhatian para calon pembeli* 

; dan aembantu untuk menclptakan adanya penjualan. '

3• Oleh karena personal selling ditujukan pada konsu 
men individull maka cara-cara yang dilakukan ada
lah lebih fleksibel darlpada advertising! sehing-

i
ga dengan demikian personal selling membutuhkan - 
biaya yang lebih besar*

Bada dasarnya Personal selling dapat mevujudkan -»
penjualan yang sebenarnya dan dapat menyesuaikan penjual
annya dengan kebut uhan-kebutuhan, motiftaotif 9 dan sikap

t
sikap yang berslfat Individull dari calon konsumen, se - 
hingga dengan demikian perusahaan dapat mengotahui reak- 
si darlpada para pembeli terhadap approach penjualan* -
Oleh karena itu perusahaan perlu mongetahul motif-motif-

2

serta kebiasaan-kebiasaan konsumen dalam melakukan penbe
Han .terhadap barang-barangnya, dan menclptakan suatu pa

* ■ , tronage motive,yaitu agar konsumen tetap membeli barang-
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nya dan tidak dipengaruhi oleh barang-barang sejenls —  
yang lain* , , .

Adapun bentuk-bentuk personal selling seperti -*
yang dikemukakan oleh Phillips and Duncan adalah sebagal 
berlkut t < <

1* Across the counter selling, yang dilakukan ditoko 
toko dl aana salesman Itu bekerja*

2* House to house selling* dl mana salesman datang - 
atau berkunjung keruman-rumah atau kantor-kantor- 
untuk menavarkan dan mendorong terjadinya pembeli 
an*

3* Salesman/penjuaX-penjual yang bekerja pada whole* 
salers yang menghubungi retailers#

km Salesman/penjual-penjual yang bekerja pada manu - 
faoturera/pengusaha-pengusaha pabrik yang menghu- 
bungi wholesalers dan atau retailers*

5* Executives yang menghubungi langganan-Iangganan - 
yang penting untuk ke*efektlfan daripada penjual- 
an.

6* Engineering trained salesmen (ahli me sin) yang 
mendatangl Jiara industrial buyers untuk aemberl « 
advices dan bantuan-bantuan yang perlu*

5.3. Pyisar.uh JftpmosA ,te£6a&« Sa,l&JL£$M,°z*
Waaalah penjualan adalah merupakan salah satu b*» 

gian yang pokolt bagi suatu perusahaan dalam rangka usaha 
nya untuk raemperoleh keuntungan* Oleh sebab itu per usaha 
an selalu beruaaha untuk menlngkatkan omzet penjOalan de 
ngan aemperoleh keuntungan yang eebesar mungkin untuk * 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan*
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Tarcapalnya penjualan dalam Jumlah yang besar bu- 
kan terletak pada faktor-faktor promosl atau faktor har- 
ga seBiata-mats*

Pada umumnya suatu perluasan penjualan hanya da - 
pat diperoleh bilamana terdapat kombinasl dlantara usaha 
Usaha yang berhasil dlbidang pemilihan barang dan dengan 
hafga yang tepat, lag! pula pemlllhan lembaga-lembaga un 
tuk menyalurkan penjualannya dalam jaring lalu lintas * 
dipasaran, dltambah dengan pemlllhan cap/merk serta pea- 
bungkus yang menarlkj dan cara-cara penjualan serta pro* 
most yang tepat*

. DI stamping itu faktor-faktor lain yang juga mempe
i

ngaruhi untuk menentukan banyaknya penjualan adalah ba - 
nyaknya konsumen, kesokaan/kebiasaan konsumen, pendapat- 
an konsumen dan sebagainya*

Adapun yang dimaksud dengan selling (penjualan) - 
menurut Stanton adalah sebagai berikut t

Selling is defined by The American Marketing A*so 
ciations as nth© personal or impersonal process of - 
assisting and/or persuading a prospective customer - 
to buy a commodity or a service or to act faborable* 
upon an idea that has commercial significant* to the 
seller* 25)

Sedang menurut Dr* Saroso penjualan didefinislkan 
sebagai i
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•'mencari para peminat suatu barang hasil produk si dan ke 
padanysi harus ditawarkan dengan mencapai harga yang mem 
aekanrt.^6J

Dalam hal ini yang menjadi masaiah adalah suatu - 
proses mencari pembeli dan persesuaian mengenai harganya 
yang menguntungkan pada perusahaan* Seorang pemboli akan 
melakukan suatu pembeli an terhadap suatu barang karena > 
keinglngannya untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan- 
barang yang dlbelinya* tfadl dengan perabelian suatu ba - 
rang itu dilakukan karena suatu sebab atau motive-motive 
tertentu*

Motive-motive tersebut merupakan seaua atau sogo 
la pencetusan (impuls) keinginan dan pertimbangan darl « 
seorang konsumen yang mendorong untuk membeli barang-ba- 
rang tertentu darl perusahaan fcertentu, yang disebut de
ngan buying motive*1«

. Buying motive dapat dibagl dalam i product motive 
dan Patronage motive* Product motive itu mencari penje - 
lasan kenapa seorang konsumen menghendaki barang terten 
tu, sedangkan Patronage motive mencari jsanjelaean menga- 
pa konsumen tertentu membeli barang-barang tertentu pada 
perusahaan tertentu*

Henurut Dr, Saroso alasan yang menyebabkan se f

r
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oraiig konsumen nembeli barang atau jasa ada-dua mac am i

a) national buying active yaitu berdasarkan kesadar 
an seseorang dalam melakukan suatu pembeli an*

bJ Eteotlonai buying motive yaitu seseorang dalam ice 
lakukan pembelian berdasarkan atas ,suatu.dorong 
an karena perasaan nafsu (emosi)* 27)

\ : :: i- - 
Jadi dalam usaha peningkatan penjualan, di sam -

ping mengusahakan promo si produsen maupun pedagang pe *
rantara harus dapat mengerti bgjring motive para konau -
man| untuk hal itu dapat menggunakan pengetahuan terse** & ,
bug sebagai strategi untuk memilih barang-barang terten
tu serta caraetara penjualannya.

Dengan demikian pengetahuan mengenai buying moti 
Ve baik product motive maupun patronage motive sangat - 
berguna sekali bag! produsen maupun pedagang perantara* 
Calon pembeli dengan dldorong oleh kelnginan memillki -f
barang yang mempunyai art! ekonomis, keinginah tersebut 
4»pat, pula didorong oleh produsen atau pedagang perantA 
ra dengan mengadakan prteosi.

Jadi peranan promosi adalah sangat besar, dan di 
dalam pemasaran d igunakan untuk mempengaruhi buying mo* 
tives dari calon pembeli*

Sesuai dengan inti dari tugas marketing yaitu - 
terciptanya penjualan, maka dalam hubungannya dengan po
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licy penjualan (sales policy) berarti suatu usaha/cara ■* 
ca?a untuk memindahkan barang-barang melalui penjualan * 
kepada konsumen terakhir berdasarkan policy yang dlanut- 
oleh perusahaan atau pedagang perantara*

Sales policy adalah merupakan suatu pedoman atau- 
merupakan suatu tltik tolafc ataupun suatu Jalan untuk me 
laksanakan aktivitas penjualan perusahaan*

Policy merupakan rencana yang dalam pelaksanaan - 
aktivifcasnya sebagal pedoman untuk pengambilan keputusan 
sehlngga dengan domikian policy akan membantu perusahaan 
dalasi mer^alankan aktivitasnya*

Jadi dalam nengadakan promos! haruslah disesuai * 
kan 4engan kebijaksanaan penjual&n, karena apabila manga 
dakan promo si tidak tepat dengan sales policynya maka *■. 
promosi tersebut tidak akan ada hasilnya sehingga akan - 

*

flieruglkan perusahaan^

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



GAMBARAN SXKGKAT DAHI PERUSAHAAN CAI MA^ABAM SUHABAZA

u  s.fltoaft JEffiaM ahoafl*

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai segala * 
kegiatan pemasaran yang dilaksanakan perusahaan Cat Mata- 
ram, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai sejarah - 
singkat darlpada Perusahaan Cat Mat&ram Surabaya*

Sebab betapa pentingnya mengetahui sejarah berdiri 
nya perusahaan terlebih dahulti, karena dengan mengetahui » 
hal tersebut sekali gus mengetahui pula mengenai status - 
dari perusahaan itu serta mengetahui pula tajuan perusaha 
an*

Perlu diketahui bahwa kota Surabaya adalah merupa
kan kota nonor dua ee Indonesia dan adalah juga fterupakan 
kota IfJDAMARDI (industri pordagangan Marttim dan Pendidik 
an)* Dengan kemajuan perekonomian dewasst ini di kota Sura 
baya telah diadakan daerah-daerah industri di msna baik - 
usaha-usaha swasta, usaha-usaha pemerintah maupun penanam 
an modal asing telah banyak mondirikan perusahaan-peruca* 
haan baru*

Perusahaan Cat Kataram Surabaya yang berdiri seialc 
tahun 1951 merupakan perusahaan Industri yang berbentuk - 
Perseroan Terbatas (P.T*) dengan moiaprodnksi cat, plamlrt
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thinner dan afdtmner*
Perusahaan lnl balk kantor maupun pabrlknya bor* 

kedudukan dljalan DInoyo Ho* 11 * 19 Surabaya yang mem-
punyal luas tanah seluruhnya sekltar 7000 m2 dan diantia

proses produksinya hanya menggunakan dua mealn gillng - 
dan;dua me sin pengaauk type kuno, dl mana dalam proses 
produksl raaslh banyak dibantu dengan menggunakan tenaga 
manosla* Dan sampal beberapa tahun perusahaan dapat bar 
$alaii dongan balk dan lancar karena dltunjang oleh £ak- 
tor kwalltas hasll produksinya dan pada masa Itu persa^ 
Ingan-persaingan terutama produk luar negeri maslh bo - 
lum besar#’

Dan dengan berputarnya period© waktu maka bertaa 
bah besarlah perusahaan Cat Mataram tersebut. Sekltar - 
tahun 1968 perusahaan menarabah me sin yang meapunyal ka- 
pasltas yang cukup besar, sehlngga produksl dapat dlper 
banysk dan kvalitasnyapun dapat dltlngkatkan*

Perusahaan Cat Mataram mulai awal berdlrinya sam 
pal sekarsng raaslh tetap menggunakan nama "Perusahaan - 
Cat Mataram" dan dengan menggunakan oap/merk “EMCO”.
Hal ini dengan tujuan untuk mempertahankan reputasl per

?
usaha an dlpandang darl sudut konsumen yang mana perusa-t

ranya dengan kantor sekltar 100 m2*
Pada permulaan berdlrlnya9 perusahaan lnl dalam-

hsan berusaha untuk raeningkatkan dan memperhatikan kwa-
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litas aaripada hasil produksinya*
Di s ampins untuk jsempertahankaa nama balk p«rusa» 

haan dalam hal kwalitas hasil produksinya, Perusahaan - 
Cat Mataram selalu mengadakan exparittienfc-experiment un * 
tuk lebih memperbaiki kwalitas hasil produksinya. Dalam- 
menga&akan experiment tersebut, perusahaan Cat Mataram ~ 
mengadakan penyelidikan-penyelidikan, mempela^ari aerte- 
mongikutl perkembongan-perkembangan dari perusahaan^peru 
isahaan cat baik yang di dalam negeri maupun yang di luar 
negeri.

Hal ini aeoang sangat diperlukan fcagi perusahaan- 
dalam rangka memajukan dan mengembangkan produk perusaha 
ans apaXagi dalam usalia-usaha untuk meningkatkan hasil - 
penjualan serta dalam menghadapi persainga»-persaingan - 
yang semakin tajaa.

Perusahaan Cat Mataram dalam melaksana’kan aktivi- 
tasnya mempunyai tujuon, antara lain ialah :

m Mempertahankan volume penjualan yang telah dica - 
pai dan bahkan berusaha untuk lebih meningkatkan* 
Jumlah penjualan, karena dengan penjualan yang te 
lah dicapainya itu perusahaan akan mengetahui ke- 
inginan para konsumen di maslng-masing daerah ba
lk mengenal kwalitas* varna, ataupun lain-lainnya

j ■
sebagai usaha untuk lebih meningkatkan voluem pen

t
jualan pada tahun-tahun yang akan.&atang*
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m Perusahaan selalu berusaha merebut.pasaran dan. - 
■berusaha memperluas daerah pemasaran dalam arti*

*v
mendapatkan daerah pemasaran baru*

4 Dan sebagal tujuan yang utama adalah selalu teru~ 
saha menlngkatkan profit perusahaan, karena do « 
ngan bertambah besarnya profit ini perusahaan * 
akan leblh menlngkatkan atau memperluas aktlvitas 
usaha nya sehlngga don pan demiklan perusahaan do* 
pat mengadakan expansi.

Struktur Orgnnisasi Perusahaan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai per 
usahaan maka perlu kiranya penyusunan struktur organisa- 
si perusahaan dengan tujuan untuk mengkoordinir dan meng 
kontrol aktivitas-aktlvitas dalam perusahaan serta mong- 
ngetahui tugas dan tanfegung jawab masing-raaslng baglan* 
Organisasl yang sehat adalah merupakan suatu keharusan - 
karena dengan adanya organisasl yang sehat akan membantu 
kemajuan dan perkembangan perusahaan sesuai dengan tuju- 
annya* Walaupun struktur organisasl bukan merupakan tuju 
an darl perusahaan akan tetapl dengan adanya pembagian 
tugas darl maslng-masing pekerja sesuai dengan struktur- 
organisasi Itu maka keslmpang siuran dalam pekerjaan da^

r

pat d&atasl*
* { 

'Untuk lebih j ela snya setiap struktur organisasl -
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dapat digambarkan dalam bag an/ skema karena bagan/skeina - 
ini merupakan suatu petunjuk bagalmana department itu di 
rangkaiksn bersam~sama dalam hubungan wevenangnya (autho 
rlty relationships)# Bagan organisasi dapat monggambar,-, 
kan hubungan organisasi antara semua bag!an/sub ordinate 
yang ada dalam perusahaan sehingga dapat diketahui kedu- 
dukan dan weifenang dari masing-aasing sub ordinate dalam 
perusahaan Ibersebut. Tanpa adanya hubungan wewenang yang 
tegas akan menimbulkan gejala yang mengakibatkan inefTi- 
clensi dalam organisasi, seportl tidak adanya koordinasl 
pendobelan dal^m pekerjaan, psrsekongkolan pegaval dan - 
sebagairsya*

Jadi dengan adanya bagan/skema organisasi yang te 
pat dan jelae dalam struktur organisasi akan sangat beiv 
guna bagi perusahaan karena dengan demikian maka fangsi-
fungsi sub ordinate dapat dipisahkan dengan tegas sehlng

\
ga kelancaran j&annya perusahaan dapat terjarain.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di ata»-
iftaka Perusahaan Cat Mataram Surabaya dalam rangka menca-
pal tujuarmya menggunakaii slstim organisasi Lini, di mana
kekuasaan dari pimpinan sebagian dapat dilimpahkan kepa-
da pejabat yang nemimpin di bavahnya (sub ordinate) da *
lam bidang pekerjaan tertentu* Jadi manager merapunyai we 
/ 1 
(wenang untuk member! perintah pada tiap-tiap bagian dan-1
tlap bagian tersebut harus melfcaksanakan perintahnya*
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Pendelegasian wewenang dl sini adalah ter bat as ~ 
dalam hal-hal tertentu, yang dipandang pentlng oleh ma- 
inager dilakukan sendiri* sedangkan segala keputusan - 
yang akan dl&Jnbil oleh tiap-tlap bagian yang sifatnya - 
nenyimpang dari ketentuan-ketentuan atau batae-bataa 
yang telah difcetapkan harus mendapat persotujuan darl - 
pimpinan perusahaan terlebih dahulu#

Secara sietimatis Struktur Organieasi dari P&ru-' 
sahaan Cat Mataram Surabaya dapat kita lihat pada skeroa 
berikut ini*
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STRUKTUR GRGAHISASI PERUSAHAAN

Shmber i Perusahaan Cat Mataram Surabaya*
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Keteranaana

1# Kepala Bagian Adzninlstrasi/Iata Usaha dan K m m g  
an*

2* Kepala Bagian Pembelian*
3* Kepala Bagian Gudang* 
b* Kepala Bagian Proauksi*
5* Kepala Bagian Penjualan*
6* Kepala Bagian Laboratorium*
7* Seksi PembukUan*
Qp Seksi Keuangan*
9* Seksi Bahan baku dan Batian penolong.
10f Seksi Hasil jadi (finished product)*
11# Seksi Pencampuran*
12, Seksi Penggilingan*
13* Seksi Penyaringan*
lb* Seksi pengisian dalam kaleng*
15* Salesmen*

Dewan Komi saris dltetapkan secara formil dalam su 
rat pendlrian perusahaan yang mempunyai kekuasaan dalam- 
nenentukan keuanpan perusahaan, misalnya apakah perusaha
an perlu mengadakan peralnjaman keuangan, pembagian hasil

/ * perusahaan yakni berapa jumlah uang yang akan dibayarkan
/ ■  ̂

kep&da para pemegang saham dalam bentuk deviden, berapa-.  ̂ • * i
jtuaXah, uang untuk membayar hutang-hutang perusahaan dan* 
berapa yang akan ditanam ke dalam perusahaan dan lain at
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bagainya*
Direktur yang dibantu oleh Wakil Direktur raenfc -

\ .< t
lankan dan metnlmpin perusahaan agar perusahaan dapat ber 
jalan dengan effisien sehinrrga dapat mencapai profit - 
yang diharapkan* Direktur dan Wakil Direktur dalam melak 
saiiakannya menciptakan koordinasi kerja agar supaya tcr-
dapat suatu kerja sama yang harmonis dengan produktivl -i
tad yang tinggi sehlngga perusahaan dapat berjalan de - 
ngan lancar* Direktur maupun Wakil Direktur bertanggung- 
jawab at as pelaksaan perusahaan dengan membawahi Kepala- 
kepala bagian seperti : Bagian Administrasi/Tata Usaha ~
dan Keuangan, Bagian Gudang, Bagian Produksi, dan Bagiant (

Pehjuslan* Bedangkan Bahian Pembelian di bawah kekuasaan 
langsung oleh Wakil Direktur,.

Selanjutnya setiap bagian tersebut melaksanakan - 
alctivitacnya j&asing-masing berdasarkan tugas dan tang -
gung dawab yang telah diberikan pada mereka*

i •

3* Lokasi Perusahaan.

Persoalan lokasi atau tempat kedudukan dari suatu 
perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh para - 
pengusaha sebab akan mempengaruhi kedudukan perusahaan ̂  
di dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan yang j* 
selan^utnya teraasuk 3uga kemungkinan untuk raemperbesar- 
atau memperluas perusahaan* Apabila para p eng usaha sekall__.

h%k
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mendirikan perusahaan di mana a sal ada tempat icosong ea- 
3a atau a,sal ada kesempatan, maka hal, Ini akan mongaki - 
batken bahva perusahaan tersebut belura lama bordiri m - 
dah tidak effisien lag! karena tidak mempertlmbangkan - 
faktor-faktor ekonomis yang raenpengaruhi perusahaan;

Oleh karena itu dalam penentuan lokasi.perusahaan 
perlu dlpertlmbangkan dari sudut ekonomi* dalam hal Ini-* 
lalah peninjauan dari sudut bah^n baku/bahon mentah mau- 
pun bahan penolong, peninjauan. dari sudut tenaga kerja,- 
£enaga listrik dan air, dan peninjauan dari sudut trans
port a si.

3.I.* Bahan mentah dan bahan penolong.
t

Ditlnjau dari bahan mentah dan bahan penolong un
tuk keperluan perusahaan, maka pada Perusahaan Cat Mata- 
ram dalam prosas produksinya digunakan bahan mentah yang 
kebanyakan dengan import dari luar negeri yaitu dari Jer 
man, Amerika Serikat dan Xnggris* Dalam hal ini kedudok- 
an perusahaan adalah tepat oleh karena Perusahaan Cat J*a 
tatam tidak Jauh dari pelabuhan untuk pengiriman bahan - 
dari luar negeri. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan - 
akan bahan mentah pada prinsipnya adalah lebih murah dan 
•ttidak/'mengalami kesulitan*

’-p-» Tenaga KeiMa, Jenaga Llstrik daa Air*

Dalam masalah tenaga keraa, lokasi atau tempat ke •
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dudukan Perusahaan Cat Mataram adalah tepat mengingat ko 
ta Surabaya sebagal kota yang cukup banyafc meailiki sara 
na-sarana pendidikan sehlngga tidak ada kasulltan untuk” 
raenperoleh te&aga ahll balk tenaga dibidang tehnlk znau - 
pun dibidang administratif• Demikian pula untuk member - 
oleh tenaga buruh, dl mana perusahaan dekat dongan per**

r

kampungan sehlngga tidak mengalami kesulttan*
Di damping itu perusahaan jugs harus jnelihat dari 

segi fasilitas tenaga listrik dan air, yang mana hal ini 
tidak meniiabulkan masalah mengingat kota Surabaya tenaga 
listrik relatif cukup banyak dan air dengan mudah dapat- 
diperoleh*

3.3* Iransportasi«

Dengan adanya transportasi yang baik akan meiaban* 
tu, perusahaan dalam usahanya untuk meningkatkan volume - 
penjualan isaupun produksi* Pengangkutan bahan mentah, ba 
han pcnolong maupun untuk penyaluran hasil produksi, sa» 
ngat penting bagi perusahaan karena kelancaran pengsng - 
kutan ini akan mempengaruhi Jalannya perusahaan.

Ditinjau d^ri letak perusahaan dan fasilitas trail# 
portnya maka perusahaan Cat ifetaram tidaklah nongalani »-* 
•kesulitan oleh karena cukupnya kendars&n baik yang dimi-

?
liki oleh perusahaan sendiri maupun fasilitas transport- 
umum*
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Jadi dengan keterangan tersebut di atas Jel&alah* 
bahwa PerasahafiTi Cat Mata ram meropunyai letak yang memenu 
hi syarat dalam melaksanakan aktivitas perusahnannya.

jp.rppes Produksi.

Walaupun dalam pembaha^an skrip3i ini membahas ma 
salah marketing, khususnya iaengenai usaha-usaha untuk me 
ningkatkan omzet penjualan hasil produk si pada Perusaha
an Cat Mataram* namun perlu juga menguraikan proses pro- 
duksi untuk wemberikan gambaran mengenai bahan baku yang

• •
digunakan dan prosec produksinya sendiri# Hal ini perlu- 
oleh karena baik bahan yang digunakan maupun proses pro
duksinya akan nempengaruhi kwalitas hasil produksinya# - 
Adapun bahan-bahan yang digunakan oleh Perusahaan Cat Jfe 
taram adalah cebagai berikut i

1* Pigment (bahan pewarna)#
Merupakan bubuk cat yang meiapunyai warna-warna po 
kok yaitu a biru, hitam kuning, putih, hijau dan- 
oranye*
Kemudian dari varna dasar ini dapat dicampur-caa** 
pur sehingga men^adi warn a yang dikehendaki*

i
Synthetic Alkejd Resin.
Yaitu merupakan minyak cat yang berfungsi untuk

4 '  r
J *
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yang dicat, dan &lfat daripada ininyak tersebut - 
'adalah. icudah untuk meagencerkan, cepat kering dan 
mempunyai daya mengkilap yang tahoa lam#

3* Titanium*
Sebagal canpuran untuk pembuatan cat yang merupa-

- kan bahan yang padat dan berwarna putlh.

b* Thinner (bahan pelarut)*
Xaitu untuk mengatur kekent&lan dari oat, yang * 
terdirl dari ssat calr yang mudah menguap* misal -
nya terpyn, xylol, dan macam-inacain alkohol*

/ r
Di camping keempat bahan utama taraebut ada pula-

bahan-bahan yang dipergunakan untuk menc«gah timbulnya -
i

kerak, untuk mencegah memisahnya pigment, untuk membuat-* 
seffiua banian darl cat dapat &udah bercaffipur, dan sebagai 
nya*

' Sodangkan mengensi proses prociuksinyaj pertama-ta 
ma bahan baku Synthetic alkejd resin, pigment, dan tita- 
niws dengan perbandingan tertentu diJsasukkan k© dalam m  

sin pengaduk untuk diaduk sampai Gennadi cairan kental- 
dan merata. Kemudian cairan kental darl masin pengaduk r 
tersebut dimasukkan ka dalan rcesin Riling untuk lehih dl 
■haluskan*

i
Campuran yani* sudah halus ini sebagai dasar untuk 

pfefibu&tan cat dangan warna-warna yang dlkehendaki, yaltu 
dengan raema sukkan k© dalam mesin pengaduk lainnya dengan
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menambab larutan pengencor dan member! caiapuran warna da 
sar1 lain dengan ukur&n yang tertentu untuk aendapatkan *» 
varaa £ang dikehendaki*

■Untuk peningkatan kwalitas produksi, hasil dari - 
m©£tn pen^aduk tersebut kemudlan dlperiksa dalam labora-
torlim yang dibawah pengawasan seorang Insinyur Kinia un

t
tuk nolihat apakah kwalitas dan warna dari cat tersebut- 
sefiual dengan standardnya, dan setelah Itu maslh haras -■ 
dilnkukan penyaringan#

iSetelah penyarinsan Ini kcaudlan cat tersebut di« 
m&ukkpn ke dalam kaleng-kaleng menurut berat yang telafc 
dltentukan dan selanjutnya dimssukkan ke dalam gudang s© 
feagai hasil jadi (finished good).
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USAHA DNTOK MENIHGKATKAN PENJUALAR PADA 
PERUSAHAAN GAT MATARAH SURABAYA

Sebagal bab yang aelanjutnya, di sini akan diurai 
kan mengenai anallsa daripada Perusahaan Cat Mataram da
lam ra'ngka usahanya untuk menlngkatkan penjualan yang me 
liputi masalah-masalah^kwalltas hasll produksi,,penetap- 
an harga penjualan, "penyaluran hasll produksi, serta*pro 
most yang dljalankan perusahaan*

Aktivitas-aktlvltas tersebut sangat pentlng bagi 
perusahaan terutama untuk menghadapl salngan-* saingan ~ 
yang makin lama makin tajam*

Sebagal alat-alat sales policy yang saling berhu- 
bungan kaml anggap perlu untuk menlnjau secara menyelu * 
ruh, walaupun perhatian khusue akan kami berikan pada - 
promotion sesuai dengan scope ana lisa kaml*

Pada masa klnl pembangunan dl Indonesia telah me* 
ngalami kemajuan yang pesat, terutama dengan adanya RE- 
PELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang merupakan * 
kebijaksanaan peraerintah dalam usaha menlngkatkan taraf 
hidup rakyatnya*

Masa pembangunan dl Indonesia mengakibatkan kebu- 
tuhan akan eat pada masa klnl nampak semakin moningkat - 
dibandingkan pada masa-masa yang lalu* Dengan pemakaian-
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cat kehidupan raasyarakat seakan-akan diberi warns yang - 
sosuai dengan selera masing-masing, di samping cat terse 
but dapat malindungi permukaan yang dicat*

Dari uraian yang tersebut di atas dapat disiapul- 
kan bahwa dengan semakln raeningkatnya kebutuhan cat se - 
hingga mengakibatkan permintaan akan produk cat akan bfer 
tambah pula* Namun hal ini juga disertai dengan timbal * 
nya peraaahaan-perusahaan cat baru yang dapat mempenga ~ 
ruhi pemasaran dari perusahaan Cat Mataram* Perusahaan - 
perusahaan cat tersebut balk yang baru maupun yang lama- 
akan berusaha untuk merebut pasaran seluas mungkin*

Pemasaran cat juga sangat dipengaruhi oleh pembd-
11 dl mana pembelilah yang menentukan cat dengan merk - 
apa yang akan dipakainya* sehingga dalam hal ini perlu - 
berusaha untuk menarik perhatian para pembeli agar pema- 
kai cat Mataram tidak berallh pada hasil produksi perusa 
haan lain atau pembeli yang belum mempergunakannya mau - 
meoilih hasil perusahaan Oat Mataram*

Hal inilah yang dirasakan perlu untuk ditanggula9 
ngi oleh perusahaan Cat Mataram untuk dapat meningkatkan 
hasil penjualannya. Oleh karena itu dalam menghadapi per 
soalan ini Perusahaan Cat Mataram tidak hanya memperta * 
hankan penjualannya yang sekarang, tetapi berusaha untuk 
memperluas pemasaran hasil produksinya hingga penjualan* 
nya dapat ditingkatkan*
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Di dalam usahanya untuk menlngkatkan penjuaXan • 
nya, perusahaan menyusun suatu Marketing Mix tertentu - 
yang meliputi k (empat) p yakni t

* Product.
- Price,
'* Place, dan
- Promotion*

Keempat faktor ini merupakan suatu kesatuan yang 
sailing berhubungan dan saling merapengaruhi dan dapat di 
gunakan dalam menentukan suatu sales policy*

groduct*

Salah satu syarat untuk menlngkatkan penjualan - 
ialah bahwa kwalitas produk harus memenuhi harapan para 
konsumen dalam market segment yang dituju.

Suatu kwalitas yang relatif balk pada suatu har- 
ga tertentu adalah mutlak, bahkan menghadapi per saingan 
per saingan penlngkatan kwalitas dan pengembangan produk 
menuntut perhatian kita*

Dalam usahanya untuk menlngkatkan kwalitas hasll 
produksinya Perusahaan Cat Mataram memberikan tugas dan 
tanggung Jawab kepada bagian Laboratorium di bawah peng 
awasan seorang Inslnyur Kimia*

Mapun tugas dan tanggung jawab bagian Laborato- 
rium adalah meliputi «
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- Penelitlan bahan-bahan baku yang digunakan* ni - 
' salnya :

! a. Pigment, diperiksa kahalusannya, stabilitas - 
warnanya, serta daya larutnya. 

b* Bahan pengencer atau pelarut, diukur daya me* 
larutnya dan kemampuan bercampurnya dengan XI 
quid-liquid lainnya*

Penelitlan dan penyelidikan terhadap kwalitas da 
ri cat hasil produksinya, yaitu dengan memerifc * 
sa t

a. Kehalusannya*
b. Ketahanan cat terhadap perubahan cuaca*

' c. Viscositynya#
d, stabilitas warna dan kecesualannya dengan * 

standard yang sudah ditentukan.
* e* Kecepatan keringnya*

- Mengadakan pengujian terhadap cat-cat yang diha* 
silkan oleh perusahaan^perusahaan lain dan mem ** 
bandingkannya dengan produk-produk perusahaan * 
sendiri*
Bila perlu dilakukan penyelidikan-penyelidikan -. 
secara Icwalitatip dan kvrantitatip.

’ Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat diminta ban. 
tuan dari tabo ratorium-laboratoriurn lain, balk yang ber*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



ada dl dalam negeri maupun di luar negeri*
Dan dengan adanya penyelldikan-penyelidikan dan peneliti 
an-penelitian ini maka perusahaan dapat mengetahui bagai 
mana mutq/kwalitas hasil produksinya dan apakah memenuhi 
harapan para konsumen yang dituju*

Berdasarkan pada penggolongan daripada barang-ba- 
rang konsumsi, maka produk cat tersebut termasuk golong- 
an Shopping goods* Dalam pembelian barang-barang ini pa
ra konsumen lazimnya melakukan perbandingan-perbandingan 
sebelu® membelinya*

Oleh karena itu di samplng faktor kwalitas, peru- 
seihaan iuga memandang perlu untuk meraperhatikan bentuk - 
luar atau external design darl package (kaleng) yang da* 
pat mempengaruhi konsumen dalam memilih cat yang akan - 
dipergunakan*

Dan dalam hal lnl perusahaan mempergunakan kaleng 
yang kuat agar tidak rnudah lontur dan etiketnya langsung 
dicetak pada kalengnya (jadi tidak menggunakan etiket de 
ngan kertas) sehlngga kolihatannya lebih rapih dan lebih 
bermutu* Hal tersebut memungkinkan Juga akan menimbulkan 
kesan pada konsumen atau calon konsumen bahwa cit terse
but mempunyai kwalitas yang halus dan bermutu*

.r J

Peningkatan penjualan hasil produk bukanlah. terle 
tak pada faktor harga semata-mata* melainkan perluasan -
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penjualan dapat tereapai bilamana ada korabinasi yang ba
lk antara harga itu sendiri dan mutu/kwaXltas dari ba - 
rang yang diha silkan. Namun kebijaksanaan harga adalah - 
penting terutama dalam menghadapi persaingan-persaingan- 
dengan perusahaan-perusahaan lain*

Dalam menentukan kebijaksanaaa harga, Perusahaan- 
Cat Mataram raenetapkan kebijaksanaan harga yang seragam- 
untuk semua pembeli tanpa memperhatikan jumlah yang dlbe 
linya yakni % "Single Price Policy”.

Hal ini akan menghemat waktu dan biaya bagi peru
sahaan oleh karena penjualan tidak perlu dilakukan do - 
ngan tawar menawar lagi dan penjual (produsen) hanya me- 
musatkan perhatiannyapada faktor-faktor kvalitas hasil - 
produk si dan pelayanan kepada langganan-langganannya.

Di samping itu kebijaksanaan penjualan yang dija- 
lankan Perusahaan Cat Mataram ialah dengan harga di ba - 
wah harga saingan dengan menjamin kwalltas yang lebih ba 
ik atau setaraf dengan produk saingan* Untuk mengetahui* 
harga yang ditetapkan oleh satngannya, seksi penjualan - 
mengadakan peninjauan dipasaran dan mengumpulkan harga - 
harga cat dari produk saingan yang berlaku dipasaran. > 

Perusahaan Juga mengadakan penyelidikan pasar ya
itu untuk mengetahui besarnya kekuatan permintaan pasar- 
terhadap produknya dibandingkan dengan produk-produk per

4 1

usahaan cat lainnya*
Pengetahuan mengenai kekuatan permintaan nasar— *»--
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lnl sang&t panting dalam penetapan harga penjualan dl « 
mana dalam harga Ini juga harus dipertimbangkan menge - 
nai kemampuan dari konsumen* Penyelidikan pasar diada * 
kan juga untuk mengetahui adanya kemungkinan-kemungkin* 
an untuk mengadak&n perluasan daerah pasar an baru untuk 
hasil-hasil produknya*

Perlu untuk diketahui bahwa cat dan hasil produk 
si lainnya dari perusahaan ini dijual dalam kaleng yang 
terdirl dari berbagal ukuran dan berat sehlngga harga - 
per unit akan bermacam*macaa tergantung pada ukuran pern 
bungkusnya (ukuran kalengnya)*

Sedangkan kaleng-kaleng yang dipergunakan beru 
kuran j 200 gram, 1 kilo gram, 2,5 kilo gram dan 5 kilo 
gram*

Pada perusahaan ini harga ditetapkan saraa untuk- 
semua agen yaltu dengan memberikan potongan sebesar $ $ 
dari harga jual perusahaan* Dan sebagai bantuan pada 
agen, perusahaan juga memberikan kredit sebanyak 2 %  da 
ri jumlah penjualan pada agen selaraa satu bulan*

Para agen akan menjual kepada pengecer-pengecer- 
nya dengan hafga yang ditetapkan sendiri berdasarkan pa 
da harga pembeli annya dan ongkos-ongkos pengangkutan * ' 
serta * keuntungan yang ing!n diperolehnya* Dan para pe -r
ngecer juga aanetapkan harga yang ditetapkan sendiri -
oleh para pengecer dengan mejnpertimbangkan ■ harga-harga-
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dipasaran#

Dalam faktor "place" dibahas maaalah saluran Dis
tribute! yang dijalankan perusahaan, dl mana masalah Ini- 
pent ing sekall dalam usaha perusahaan untuk menyalurkan- 
hasil produksinya sarapal ketangan konsumen terakhir* «*. 
Terutama pada masa sekarang ini di mana letak produsen - 
dehgan konsumen sangat berjauhan sehingga tidak mungkin- 
untuk mengadakan hubungan langsung, dan dengan semakin - 
tajamnya persaingan sehingga perlu bag! perusahaan untuk 
menggunakan perantara sebagal perabantu produsen dalam me 
nyalurkan hasil produksinya*

Dalam penyaluran hasil produksinya Perusahaan Cat 
Mata ram Surabaya hanya menggunakan satu saluran distrlbu 
si yaitu t

Produsen Agen ) Pedagang Pengecer — - 
Konsumen*

Alasan produsen menggunakan agen laleth bahva dengan agen 
cara mengatasinya lebih mudah dan karena tiap daerah pe~ 
masaran berlalnan cara dan adat serta bahasanya sehingga 
perusahaan tidak menjual langsung kepada para pengecer* 
Faktor biaya juga mempengaruhl dalam menggunakan saluran

l

distribusi yang langsung pada para pengecer, oleh,karena
X

nya perusahaan memberikan kekuasaan pada para agennya *•- 
untuk.menyalurkan hasil produksinya pada para pengecer*
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Di samplng itu keuntungan dengan menggunakan agen 
ialah bahwa para agen tersebut mengetahui dan menguasai- 
wilayah pada daerah pema sarannya* Keuntungan yang lain - 
dengan menggunakan agen ialah bahwa prod a sen dalam menj u 
al barangnya dengan "loco gudang" prod u sen sehlngga pro- 
dusen tidak perlu membutuhkan kendaraan yang terlalu ba- 
nya, sedangkan perusahaan akan lebih menitlk beratkan pa 
da pelayanan pada para agennya dan promosi yang dijalan- 
kan*

Dalam hal pemilihan agen adalah penting oleh kare 
na agen dapat membantu perusahaan dalam penyaluran hasll 
produk dan membantu dalam pelaksanaan usaha-usaha promo-* 
si serta dalam hal pemberian fasilitas dan service kepa- 
da para langganannya* Dan demi untuk kelancaran pema sar- 
an daripada hasll produk perusahaan maka perusahaan juga 
memelihara dan meniaga hubungan balk antara perusahaan - 
dengan agen->agennya*

Dan untuk menghubungi para agen, perusahaan membu 
tuhkan beberapa salesmen yang bertugas untuk ;

* Mengetahui kegiatan/aktivitas para agen dalam me- 
nyalurkan hasil produksi perusahaan*

* Untuk mengecek apakah persediaan yang ada pada “
- ,agen-agen cukup, atau dengan perkataan lain salei

’ *
■ men bertugas untuk mencari order pada agen-̂ agen 
aya*
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~ Menagih hasil penjualan yang masih-.terulang pads- 
para agen#

Mengenai daerah pemasarannya, perusahaan menekan- 
kan pada daerah-daerah di luar kota besar, sedangkan un
tuk kota besar kurang mendapat perhatian mengingat ba • 
nyaknya per saingan dari perusahaan a sing domistic yang *» 
mempunyai jfcedudukan kuat karena mempunyai modal dan bud
get promos! yang lebih besar*

Adapun daerah pemasaran hasil produksi Perusahaan 
Cat Mataram tersebar hampir keseluruh kecamatan* Dan dad 
rah pemasaran tersebut mellputi t

- Pulau Jawa t
- Jawa Timur dan Madura*
• Java Tengah*
- Jawa Barat*

* Luar Pulau Jawa *
• Pulau Bali*
- Pulau Lombok*
- Kota-kota besar dan sekitaraya di pulau Kaliman 
tan*

Untuk penyebaran hasil produksinya* hampir diseti
ap Kabupaten terdapat agen dan para agen tersebut men***
sahakan agar menyebarkan pada pengecer-pengecer*

Dalam hal pengangkutan barang-barang hasil produk t *
sikepada para agen dipulau Jawa dan Madura biaya pehg -
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angkutan dapat ditentukan sebagal berlkut *

Untuk pengirlman ketempat-tempat agen yang berada 
di kota Surabaya dan sekitarnya dlpergunakan ken-

• daraan milik perusahaan sendlrl, jadi biaya peng«

• Untuk pengirlman kekota-kota dlpuXau Jawa dan Ma* 
dura tetapi dliuar kota Surabaya, dipergunakan me 
lalul ekspedisi pengangkutan dan biaya dltanggung 
oleh fihak pembeli* Atau dengan perkataan lain - 
penjualan **loco gudang" produsen*

Sedangkan untuk pengirlman barang-barang hasll * 
produksi kepada para agen diluar pulau Jawa dipergunakan 
pengangkutan dengan kapal laut dan biayanya sampai kepe* 
labuhan dltanggung oleh perusahaan dan biaya pengangkut* 
an darl pelabuhan sampai ketempat yang dituju dltanggung 
oleh pembeli (Agen).

Para penyalur (dalam hal ini Agen) dapat berhu - 
bungan langsung dengan produsefl/perusahaan untuk meminta 
order bilamana persediaan mereka tinggal sedlklt atau su 
dah habis sedangkan salesman belum datang ketempat mere**
ka# (

Dalam rangka untuk memperluas penyebaran barang * 
barang hasll produksinya, perusahaan berusaha pula untuk

angkutan dltanggung oleh perusahaan*
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penyalur-penyalur mana yang akan dipilihnya untuk menya- 
lurkan hasil produksinya*

1 Penyelidikannya terutama ditujukan untuk mengeta- 
htti kekuatan finansiel, kejujuran dan bonafiditas dari - 
pada peny&lur^penyalur di daerah tersebut, karena hal - 
Ini akan merapengaruhi kelancaran dalam pambayaran dari - 
barang-barang yang telah dlterimanya*

Dalam usahanya untuk meraperluas/meningkatkan pen- 
jUalan, perusahaan meraerlukansuatu alat yang dapat diper 
gunakan untuk memperkenalkan atau menglngatkan barang-ba 
rang hasil produksinya yaknl "Promo si "• Dengan mengguna
kan promo si perusahaan mengharapkan akan mendorong (sti
mulate) konsumen untuk mengadakan pembellan terhadap ha
sil produksi perusahaan* Di samplng itu dalam usahanya - 
untuk momperluas pemasaran hasil produksi kesuatu daerah 
tertentu perusahaan mempergunakan alat promosl tersebut- 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat di daerah terse - 
but*

i
Promosl yang dijalankan perusahaan terutama ditu- 

jukan untuk memperluas daerah pemasaran agar supaya ma -
syarakat aengetahti merk/cap dari hasil produksi perusa*

t
haan dan seterusnya akan menlngkatkan permintaan terha 

» i 
dap hasil produk perusahaan tersebut* '■

Sebagaimana yang diketengahkan dalam bab sebelum-
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nya bahwa perusahaan selalu mempertahankan atau bahkan- 
l«bih memperbaikl kwalitasnya* Oleh karena bila seorang 
konsumen membeli barang yang kwalltasnya jelek atau-le- 
blh jelek darl kwalitas yang sebelumnya, maka mereka - 
akan kecewa dan tidak akan membeli barang tersebut la * 
gl* Hal mana mungkin akan diteruskan pada teman-teman - 
nya secara berantal, sehlngga dengan demiklan akan tim- 
bul apa yang dinamakan dengan "impact yang negative"*

Maka darl itu di saaplng menlngkatkan kwalitas - 
hasil produksi juga disertal dengan promosi, sehlngga - 
dengan demiklan apabila konsumen sudah tahu hasil pro * 
duk dari perusahaan Cat Mataram dan mau mencobanya maka 
konsumen tersebut akan tahu kwalitas hasll produksi Per 
usahaan Cat Mataram dan akhirnya mereka akan menjadi *• 
langganan.

Promosi yang di«jalankan oleh perusahaan dapat ki 
ta bedakan dalam t

- Personal selling*
* Sales promotion^ dan 
■* Advertising*’

. gebagaimans yang telah disebutkan di a tag bahwa- 
perusahaan tidak menjual langsung kepada retailer mau -1 
/ : j

pun kepada konsumen terakhir sehlngga personal selling „rf V 4 ' Vtidak" menentukan bagi perusahaan* Dan dltin^au darl har/ < 'r 
sll produk perusahaan dalam hubungannya dengan slfat pa
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ear maka tidak memungkinkan bag! perusahaan untuk menja 
lankan personal selling yang ditujukan pada konsumen - 
konsumen perseorangan*

Bentuk personal soiling yang terdapat pada peru
sahaan meliputi penjualan yang dilakukan oleh para sa ** 
legmen dengan cara mendatangi/mengimjongl para agen un
tuk mencari order agar mengadakan pembellan*

Di sini salesmen mengadakan Personal outtact.de 
ngan para penyalur (agen) karena pada umumnya merekalah 
y$ng merupakan penggerak yang utama dalam hal penyebar* 
an hasil produk perusahaan. Personal contact dapat meme 
lihara hubungan yang balk antara perusahaan dengan para 
langganan karena dengan adanya kontak pribadl tersebut- 
maka kepentingan langganan dapat diketahul dan sedapat- 
mungkin akan dipenuhl oleh perusahaan dalam bataa-batae 
kemampuannya* ■■

Salesmen perusahaan yang berfcft§*»di luar, selaln 
bertugas dalam bidang penjualan jug a merupakan peraberi- 
informasi kepada perusahaan mengenai hal*hal seperti ;*• 
expected price dari produk^produk yang dlpasarkan* har-; 
ga-harga dari produk saingan* Peningkatan aktivitas para 
penyalur dalam penyaluran hasil produksinya*

• Oleh karena itu personal contact ini seialu dipe 
lihara sebaik-baiknya demi untuk kelancaran'penjualan »

* t *

dan penyebaran hasll-hasil produksinya»perusahaanf
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Dalam hal sales promotion, perusahaan knrang mem 
perhatikannya terutama disebabkan oleh karena sales pro 
motion tanpa menggunakan media dan tidak dilakukan seca 
ra berulang-ulang sehlngga dengan sales promotion ku '- 
r&ng aengena atau mengarah dengan apa yang dituju oleh- 
perueahaan*

Advertising merupakan salafa satu alat yang dipa- 
kai oleh perusahaan dalam rangka usahanya untuk menlng
katkan volume penjualan. Kegiatan advertising ditujukan 
untuk mejnperkenalkan dan menimbulkan kepercayaan konsu-
$
men terhadap merk, kwalitas dan kefaedahan dari hasil *• 
produk sehlngga konsumen akan tertarik* Di samping itu- 
advertising yang dilaksanakan perusahaan digunakan pula 
untuk mempengaruhi para konsumen sehlngga hasil produk- 
dari Perusahaan Cat Mataram dengan merk "EMCO" yang men 
jadi Ingatan mereka atau yang disebut dengan Adverti - 
sing message*

Adapun kegiatan advertising dari perusahaan ada* 
lah lebih berslfat i

- Brand advertising yaltu yang memberikan impress! 
ten tang nama "EMC0,r kepada pembaca atau pende - 
ngarnya.

• Quality advertising yaltu yang mencoba mencIpta
ken impress! bahwa produk yang dihasilkan oleh ->. ’
Perusahaan Cat Mataram dengan merk "EMCO11 merapu-,
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nyai kwalltas/rautu yang tinggi*t

- Product advertising yaitu yang berusaha mempenga 
ruhi konsumen dengan memberikan bermacam-macam - 
faedah atau kogunaan atas pemakaian hasil produk 
dari Perusahaan Cat Mataram# ' 1 1 '

Kamun pelaksanaan advert!sing, personal sellings- 
maupun sales promotion dari Perusahaan Cat Mataram tl * 
dak begitu berarti bilamana uibandingkan dengan perusa* 
haan dari P*M*A* (Penanaman Modal Aging}*

.i
Karena dana untuk advertising dan sales promoti- 

on kurang mencukupi, maka perusahaan perlu raenunjang do 
ngan faktoj>faktor lain misalnya mempertahankan kwali -
tas bahkan cenantiasa berusaha mernperbaiki hasil produk

i
sinya, harga yang cukup bersaing, dan disertai pula de
ngan pemlllhan saluran distribusi yang tepat* Hal ter-- 
sebut perlu untuk diperhatlkan sebab bagaimanapun balk* 
nya advertising dan sales promotion yang dijalankan per 
usahaan tetapl tanpa ditunjang oleh faktor-faktor terse 
but maka tujuan jangka panjang perusahaan akan sullt - 
bahkan tidak akan tercapai*

Adapun advertising dan sales promotion yang dija*
lankan oleh perusahaan selatna ini adalah sebagai beri - 
) 1 

kttt i
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gala8.A-,P«oU9B«

, Denman memberikan rak-rak khusua kepada pengecer 
dengan mengatur etalase toko lebih menarik, lebih baik- 
agar kelihatan lebih menyolok atau mudah untuk mendapat 
perhatian dari konsumen atau calon konsumen.

Advertising*

- Give sways atau yang oleh perusahaan disebut de
ngan material promotion yaitu berupa pemberian - 
bermaoaw-macam barang kepada para agennya yang - 
kemudian diteruskan kepada para pengecernya yak- 
ni t

; Block notes dan bull point, kaos dan topi pet- 
yang bertuliskan "EMGOn#

* Kalender yang dikeluarkan eecara koifctinue seti 
ap tahun dan dibuat dengan tata warna yang in- 
dah serta dicantumkan jenis-jenis cat yang di- 
produsir oleh perusahaan*

«* Agenda, juga dikeluarkan secara kontinue seti- 
ap tahun dengan dicantumkan nama dan simbul da 
ri pabrik Cat Mataraa serta jenis-Jenie cat *

i
yang diprodusir* t

m Papan Heklarae yaitu yang dipasang dibeberapa tea
pat yang dipandang tepat dan menari&tperhatian*-

i •
juga berupa pemasangan nama toko denganfdisertai
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hasil produk Cat Emco dari perusahaan Cat Hataraifu
- Brosur-brosur yaitu yang berlsi mengenai jenis~je- 

nis cat yang di ha silkan oleh perusahaan dengan di- 
sertal kegunaan dan cara-cara penggunaan dari tiap 
tlap jenis cat yang dihasilkan*

- Surat kabar, ini merupakan media yang terpentlng - 
sebab dengan surat kabar pemberitaan akan tersebar 
seluas-luasnya*

- glide di bio skop-bioskop sebagai peraberitahuan bah 
wa produk cat *'©100” adalah lebih halus, tahan la
ma dan cepat kering#

Cara-cara advertising dan sales promotion yang di
gunakan oleh perusahaan bag! tiap-tiap daerah feerbeda-be- 
da sesuai dengan keadaan serta kebiasaan dimasing-maslng* 
daerah.

Dan dengan advertising dan sales promotion terse «* 
but perusahaan aengharapkan omzet penjualan semakin me '«* 
ningkat sehingga kelang sung an hidup perusahaanddapat ter* 
jan&n#
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1* ‘IfejlBBttlffi*

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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