
1.1. Latar Belakang 

PT. NP adalah salah satu anak perusahaan Kelompok D 
- 

yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Perusahaan ini 

didirikan di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan diresmikan 

operasinya pada Tahun 1975. Adapun produk-produk yang 

dihasilkan meliputi kayu lapis, kayu gerga j ian, papan blok, 

kayu lapis dekoratif (fancy overlay plywood) serta produk- 

produk wood-working lainnya. Dalam ha1 ini Kayu lapis 

merupakan produk yang dominan dan disusul kayu gergajian. 

Produsen kayu olahan sebagaimana PT. NP di Indonesia 

jumlahnya begitu banyak, sedangkan daya serap pasar dalam 

negeri relatif kecil. Oleh karena itu untuk dapat memperta- 

hankan kelangsungan usaha dan berkembang maka satu-satunya 

upaya yang hams ditempuh yakni melakukan pemasaran ke luar 

negeri . 
Orientasi pemasaran seperti yang dilakukan oleh PT. NP 

juga dilakukan oleh hampir semua produsen kayu olahan Indo- 

nesia. Demikian pula yang dilakukan oleh produsen kayu 

olahan beberapa negara seperti Brazil, Malaysia, Filipina, 

Amerika Serikat. Sebagai dampaknya, persaingan di pasaran 

dunia sangat ketat. 



Untuk menunjang kegiatan produksi PT. NP didukung oleh 

unit-unit pengusahaan hutan yang tersebar di daerah Kaliman- 

tan, Sulawesi, . .~ Maluku, dan Irian Jaya. Namun demikian tidak 
. . 

seluruh produksi kayu bulat dari unit-unit pengusahaan 

tersebut digunakan sebagai penghara kayu lapis PT. NP saja, 

akan tetapi diperuntukkan juga bagi penghara industri pengo- 

lahan kayu lainnya yang masih berada di bawah manajemen 

Kelompok D. Salah satu pertimbangan pengalokasian bahan 

baku tersebut yakni kesesuaian jenis kayu dengan peruntukan- 

nya . 

Menurut prakiraan perusahaan pasaran kayu lapis dunia 

cukup cerah. Atas dasar ha1 tersebut dan pertimbangan 

lainnya maka perusahaan menetapkan strategi pertumbuhan, 

dimana sasaran yang ingin dicapai olehLDivisi Pemasaran 
2 

yakni pertumbuhan penjualan sebesar sepuluh persen per 

tahun. 

1.2. Permasalahan 

Bertolak dari proyeksi sasaran penjualan tersebut di 

atas, ternyata manajemen perusahaan menghadapi permasalahan 

yakni tidak tercapainya sasaran pertumbuhan sebesar sepuluh 

persen per tahun. Dalam ha1 ini perusahaan hanya mencapai 

pertumbuhan sebesar 5.8 persen per tahun dalam periode 1989- 

1992. Sebagai akibatnya terjadi kelebihan alokasi biaya 



dibandingkan realisasi penjualan serta terganggunya pengang- 

garan kegiatan lain yang terkait dengan perolehan dana dari 

realisasi penjualan. . . 

1.3. Tuiuan Studi 
/' 
1 

Memperhatikan kemungkinan permasalahan yang timbul dan 

yang akan timbul sebagai konsekuensi penetapan target, maka 

studi ini dimaksudkan untuk mengkaji pemilihan dan penerapan 

strategi bauran pemasaran dalam upaya pencapaian proyeksi 

yang telah digariskan. Adapun tujuannya adalah untuk men- 

cari alternatif pemecahan yang mungkin dapat diterapkan 

untuk mengatasi sumber permasalahan yang ada. 

1.4. Hasil yang Diharapkan 

Dari analisis strategi pemasaran ini diharapkan dapat 

diketahui hal-ha1 berikut : 

1. konsistensi penetapan proyeksi pertumbuhan dengan fasi- 

litas dan strategi yang diterapkan perusahaan. 

2. alternatif pemecahan masalah dan kebijaksanaan implemen- 

tasi strategi pemasaran yang dipilih. 




