
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini masyarakat di negara-negara maju teru- 

tama di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa makin sadar akan 

perlunya olahraga untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. 

Kesadaran berolahraga ini membawa dampak cukup besar pada 

industri dan bisnis yang berhubungan, seperti usaha fitness 

centre, spa (tempat melatih kebugaran tubuh sekalian menghi- 

langkan rasa stress) sampai kepada perlengkapan olahraga 

seperti peralatan olahraga, pakaian olahraga, sepatu olahra- 

ga dan sebagainya. 

Perkembangan fashion dan gaya hidup yang aktif dan 

dinamis juga mempengaruhi kecenderungan orang untuk memakai 

sepatu olahraga pada acara-acara santai ataupun acara kurang 

resmi. Sepatu olahraga dirasakan lebih nyaman dan ringan 

untuk dipakai sehari-hari, dan bagi segolongan konsumen, 

terutama para remaja, merek-merek ternama dari sepatu olah- 

raga dapat menempatkan mereka ke dalam kelas sosial tersen- 

diri yang lebih bergengsi. 

Peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan 

tingkat pendidikan juga meningkatkan kepedulian konsumen 

akan kualitas dan fungsi produk yang dibelinya. Jika dahulu 

orang kurang memperhatikan jenis sepatu olahraga yang dike- 

nakannya, maka sekarang orang mulai sadar bahwa untuk jenis 



olahraga yang berbeda dibutuhkan sepatu olahraga yang berbe- 

da pula. 

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, yaitu menca- 

pai 6 - 7 % per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi ini, yang sebagian besar berpusat di daerah perko- 

taan, menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat yang 

tinggi juga yang pada akhirnya mempengaruhi gaya hidup dan 

kebutuhan masyarakat, terutama di kota-kota besar. 

Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia, 

terutama di kota-kota besar, cukup terbuka terhadap pengaruh 

informasi, budaya dan teknologi dari negara-negara luar. 

Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh globalisasi ini. 

Akibat dari pengaruh globalisasi ini ada bermacam-macam dan 

yang paling terasa adalah terjadinya perubahan pola konsumsi 

dan gaya hidup masyarakat. Pola konsumsi dan gaya hidup 

'kebarat-baratan', terutama dari Amerika Serikat, sangatlah 

mendominasi konsumen Indonesia, terutama konsumen dari SES 

(Social-Economic Strata) menengah dan menengah ke atas di 

kota-kota besar. 

Salah satu gaya hidup dan pola konsumsi 'Amerika' yang 

banyak diikuti konsumen Indonesia adalah dalam kegiatan 

olahraga dan pemeliharaan kebugaran tubuh. 

Pola konsumsi dan gaya hidup yang 'sports minded' ini 

sangat menunjang perkembangan bisnis yang berhubungan dengan 



olahraga, antara lain bisnis manufaktur dan retail sepatu 

olahraga . 
Dengan munculnya berbagai jenis sepatu olahraga, konsu- 

men dihadapkan kepada alternatif pilihan yang semakin banyak 

pula. Sepatu olahraga dengan merek tertentu tidak saja 

mempunyai fungsi prestise, tetapi mempunyai fungsi yang 

lebih utama yaitu sebagai penjaga kesehatan tubuh, terutama 

kaki. Sepatu olahraga harus dipilih sesuai dengan jenis 

olahraga yang dilakukan dan sesuai dengan bentuk kaki si 

pemakai; kekeliruan dalam memakai sepatu olahraga dapat 

menyebabkan cedera pada kaki yang kemudian juga berpengaruh 

kepada kesehatan bagian-bagian tubuh yang lain. 

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa 

dan Jepang, toko-toko sepatu olahraga berkualitas baik 

selalu mempersiapkan tenaga penjualnya dengan pengetahuan 

produk yang memadai sehingga mereka dapat memberi saran yang 

tepat kepada konsumen dalam memilih sepatu olahraganya. Di 

Indonesia toko-toko sepatu olahraga seperti ini belum 

banyak, walaupun kecenderungan ke arah ini mulai tampak, 

diawali oleh chain store "The Athlete's Foot" yang merupakan 

franchise dari Amerika Serikat. 

Manajemen PT Haseda Remindo melihat adanya peluang 

bisnis dalam jenis toko sepatu olahraga seperti tersebut di 

atas. Untuk itu mereka merencanakan membuka rangkaian chain 

store sepatu olahraga dengan memberikan pelayanan dalam 

bentuk konsultasi sepatu gratis kepada konsumen. Chain 



store ini akan memiliki core competences dalam customer 

service, antara lain denqan memberikan konsultasi gratis 

kepada konsumen dalam ha1 pemilihan dan penqqunaan sepatu 

olahraqa serta memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. 

Core competences ini ditunjang oleh product knowledge yang 

sangat baik dari para tenaga penjual menqenai sepatu olahra- 

qa yang dijual. 

B . Permasalahan 

~erdasarkan diskusi dengan direksi PT Haseda Remindo 

maka diperoleh permasalahan yanq dihadapi oleh divisi retail 

dari perusahaan ini yang dapat dikelompokkan ke dalam masa- 

lah jangka sangat pendek dan masalah jangka pendek, menenqah 

sampai panjanq. 

Permasalahan jangka sangat pendek dari divisi retail 

perusahaan ini adalah pencapaian penjualan pada toko 

"ACTION !" yang pertama, yaitu di Cinere Mall, yang jauh 

dari target, yaitu sekitar 20 % dari target. 

Permasalahan jangka pendek, menengah sampai panjang 

yanq dihadapi divisi retail PT Haseda Remindo adalah dalam 

penyusunan Rencana Pemasaran yanq lengkap dan sistematis 

dalam ranqka pengembangan bisnis chain store sepatu olahraqa 

l lACTION !". Dalam Rencana Pemasaran ini harus disiapkan 

strateqi menghadapi kemungkinan masuknya pesaing-pesaing 

baru, baik pesaing yang mengqunakan konsep pemasarannya 

sendiri maupun pesaing yang meniru konsep pemasaran PT 



Haseda Remindo. Rencana Pemasaran ini juga harus mempertim- 

bangkan permasalahan potensial lainnya seperti permasalahan 

dengan pemasok, perubahan sikap dan perilaku konsumen serta 

kemungkinan terdapatnya substitusi dari chain store sepatu 

olahraga ini . 
Dalam mengembangkan jumlah toko "ACTION !" secara cepat 

dengan menggunakan sumberdaya (dana, sumberdaya manusia, dan 

lain-lain) relatif lebih kecil, manajemen PT Haseda Remindo 

mempertimbangkan kemungkinan pembentukan sistem franchise 

dari toko "ACTION !It ini di masa depan. Untuk itu perlu 

dianalisa dahulu prasyarat demi tercapainya efektifitas 

sistem franchise ini dan kemudian perlu disusun rencana 

pembentukan sistem franchise dari toko "ACTION !" ini. 

PT Haseda Remindo Divisi Retail yang baru membuka toko 

sepatu olahraga "ACTION !" yang pertama pada pertengahan 

November 1993, merencanakan toko ini sebagai salah satu dari 

ranqkaian chain storenya. Rangkaian chain store ini akan 

memusatkan kekuatannya pada pelayanan konsumen serta produk 

berkualitas dan fashionable. Pelayanan kepada konsumen ini 

diwujudkan dengan pemberian konsultasi cuma-cuma kepada 

konsumen sehubungan dengan pemilihan dan penggunaan sepatu 

olahraga yang cocok dengan jenis olahraganya serta cocok 

dengan bentuk dan ukuran kakinya. Toko ini juga sangat 

mementingkan pelayanan konsumen dengan cepat dan ramah. 

Dengan strategi bisnis seperti ini PT Haseda Remindo berniat 



untuk membentuk sistem franchise dengan standarisasi sistem 

pelayanan dan sistem operasinya. 

Salah satu persyaratan utama bagi keberhasilan pemasa- 

ran sistem franchise adalah tercapainya keberhasilan bisnis 

yang bersangkutan dan tercapainya popularitas bisnis terse- 

but diantara masyarakat luas. Dengan kata lain, konsep dan 

praktek bisnis yang hendak ditawarkan dalam bentuk franchise 

harus telah terbukti efektifitasnya terlebih dahulu. 

Agar "ACTION !" dapat berkembang dengan baik dan dike- 

nal oleh masyarakat luas, dibutuhkan rencana pemasaran yang 

tepat, lengkap dan sistematis. Rencana pemasaran ini harus 

mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dan kondisi 

internal dari perusahaan. Rencana Pemasaran ini juga harus 

mempersiapkan penghalang bagi masuknya pesaing yang meniru 

konsep pemasaran dari "ACTION !". 

C .  Tujuan 

Tujuan dari Geladikarya ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Menyusun Rencana Pemasaran dalam rangka pengem- 

bangan bisnis chain store sepatu olahraga 

"ACTION !", Divisi Retail PT Haseda Remindo. 



2. Tujuan Xhusus 

a. Menganalisa industri yang dimasuki "ACTION !" 

b. Mempelajari perilaku dan karakteristik target 

konsumen "ACTION !" 

c. Mempelajari dan memecahkan permasalahan jangka 

sangat pendek, yaitu pencapaian penjualan yang 

sangat rendah di outlet l'ACTION !" di Cinere 

Mall 

c. Menyusun Strategi Pemasaran "ACTION !It 

d. Menyusun Rencana Pemasaran "ACTION !I1 jangka 

pendek sampai jangka menengah (1-3 tahun) 

f. Menyusun Rencana Pembentukan Sistem Franchise 

"ACTION !" 




