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A. Latar Belakang. 

Produk perawatan sepatu adalah sediaan atau paduan bahan yang 

siap digunakan untuk merawat sepatu atau perlengkapan rumah tangga 

lain, khususnya yang terbuat dari kulit. Dalam penggunaannya sebagian 

besar konsumen mernahami nilai manfaat hanya dalam aspek basic needs 

(immediate visualeffect on the shoeslleather such as clean, neat, and shine). 

Sedangkan manfaat lain yang berkaitan dengan aspek innerneeds (longer 

effect: maintain leather flexibility, prevent from cracking and longlasting) dan 

outerneeds (emosionalimpact : such as confidence, socially accepted and 

successful) pada umumnya belum difahami sepenuhnya atau kemungkinan 

belum mendapat perhatian. 

Jumlah penduduk lndonesia berdasarkan hasil akhir Sensus 

Penduduk yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2000 sebesar 206,27 

juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 1,49%, diperkirakan 

pada tahun 2003 jumlah penduduk lndonesia rnencapai kurang lebih 215,2 

juta jiwa, suatu jurnlah yang sangat besar dan sangat pontensial untuk 

digarap dikaitkan dengan peluang pasar bagi produk perawatan sepatu. 

Dalam situasi dan kondisi dimana konsumen pada umumnya rnasih 

demikian terbatas pengetahuannya terhadap produk perawatan sepatu, PT. 

Sara Lee lndonesia sebagai salah satu pemain di dalam industri produk 
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Sukses yang telah dicapai PT. Sara Lee Indonesia bila dihadapkan 

dengan perkembangan lingkungan makro, dalam ha1 ini arus globalisasi dari 

berbagai aspek (antara lain: informasi, komunikasi, budaya, ekonomi, dan 

perdagangan), perkembangan teknologi serta munculnya blok-blok 

perdagangan dan iklim perdagangan bebas abad ke-21 akan menghadapi 

persaingan ketat. Tingkat persaingan yang ketat dan kompleks dimasa 

mendatang menuntut tersedianya sumber daya dan dana yang cukup 

memadai. Dalam kondisi demikian perusahaan dituntut untuk mengadakan 

evaluasi serta menyiapkan alternatif-alternatif stategi bisnisnya yang lebih 

relevan. 

1. Batasan Masalah. 

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat dikaji, maka 

diperlukan adanya pembatasan masalah dalam penulisan ini sehingga 

lebih terarah dalam analisanya. Beberapa permasalahan yang dikaji 

dalam thesis ini adalah : 

a. Pengaruh lingkungan (eksternal dan internal) terhadap 

pemasaran produk Kiwi dari PT. Sara Lee Indonesia. 

b. Strategi pemasaran yang relevan dalam rangka menghadapi 

pesaingnya. 

2. Perurnusan Masalah 

a. Sejauh mana pengaruh lingkungan (eksternal dan internal) 

terhadap pemasaran produk "Kiwi" dari PT. Sara Lee Indonesia. 

b. Bagaimana strategi pemasaran produk "Kiwi" yang harus 

diterapkan dalam upaya menghadapi pesaingnva. 
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c. Bagaimana respons PT. Sara Lee Indonesia terhadap faktor 

eksternal dan internal. 

B. Tujuan Penelitian. 

1. Menganalisis lingkungan eksternal dan internal yang 

mempengaruhi pemasaran produk Kiwi PT. Sara Lee Indonesia. 

2. Mengidentifikasi elemen-elemen faktor lingkungan eksternal 

(peluang dan ancaman) serta elemen-elemen faktor lingkungan 

internal (kekuatan dan kelemahan) yang berpengaruh terhadap 

pemasaran produk Kiwi PT. Sara Lee Indonesia. 

3. Merumuskan alternatif-alternatif strategi pemasaran yang 

relevanlsesuai dengan kondisi persaingan yang ada. 

C. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi penulis, sangat bermanfaat dalam menerapkan teori yang 

didapat selama mengikuti perkuliahan Program Magister Manajemen 

di lnstitut Pertanian Bogor kedalam kenyataan di lapangan. 

2. Bagi perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran tentang 

alternatif strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam 

memanfaatkan peluang bisnis produk perawatan sepatu, khususnya 

produk "Kiwi". 

3. Bagi masyarakat akademik dapat memberikan gambaran 

tentang perkembangan bisnis produk perawatan sepatu di Indonesia. 
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