
I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Sejak pemerintah melonggarkan regulasi di bidang 

moneter, perbankan ataupun pasar modal, banyak perusahaan- 

perusahaan yang bergairah untuk mengembangkan investasinya 

baik dalam skala besar ataupun kecil. PT. Graha Kerindo 

Utama (GKU) merupakan salah satu contohnya. 

PT. GKU merupakan badan usaha milik swasta, yang 

didirikan pada tahun 1 9 8 4  tepatnya pada tanggal 21 Septem- 

ber 1 9 8 4  berdasarkan Akta Notaris Helena Kuncoro SH. No. 

2 4 .  Perusahaan berlokasi di Jakarta dengan pabrik di 

kawasan Cibitung, Bekasi. PT. GKU lebih menitikberatkan 

pada Industri Kertas Tissue dan Penjualan Kertas Tissue 

tersebut. 

PT. GKU menghasilkan empat jenis produk tissue yang 

terdiri dari Facial Tissue, Napkin Tissue, Pocket Tissue 

dan Toilet Tissue. Bahan baku yang digunakan untuk meng- 

hasilkan produk tersebut terdiri dari bahan baku utama dan 

bahan baku pembantu. Bahan baku utama yang digunakan 

adalah kertas roll tissue dan bahan baku pembantu yang 

digunakan adalah pembungkus tissue, pewangi kertas, tinta 

cetak, bahan tape, lem, kemasan kertas roll dan lain 

sebagainya. 



Berdasarkan bahan baku yang digunakan, produk ini 

sepenuhnya menggunakan bahan baku utama yang berasal dari 

produk agribisnis, sehingga kegiatan PT. GKU yang mempro- 

duksi kertas tissue dapat dikategorikan sebagai kegiatan 

agroindustri. 

Agribisnis merupakan kegiatan usaha yang bergerak pada 

bidang pertanian, yang secara umum berorientasi pada 

keuntungan (profit oriented), mulai dari tahap pra produk- 

si (penyediaan teknologi dan sarana produksi), tahap 

produksi (budidaya), tahap pengolahan dan tahap penyimpa- 

nan sampai dengan tahap pemasaran kepada konsumen. 

Keuntungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

merupakan ukuran atau barometer kemajuan perusahaan dan 

keberhasilan seorang pimpinan perusahaan. Perubahan 

struktur pasar yang dapat mengakibatkan pergeseran keseim- 

bangan antara permintaan dan penawaran dapat menyebabkan 

penurunan laba. 'Penurunan laba tersebut dapat disebabkan 

oleh : 

1. Cita selera masyarakat mengalami perubahan 

2. Bertambah banyaknya saingan 

3. Perubahan pendapatan masyarakat 

4 .  Kenaikan biaya produksi 

Oleh sebab itu perusahaan dituntut lebih cermat dalam 

menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan, untuk 

memilih peluang yang ada di pasar, sehingga posisi atau 

kedudukan perusahaan dapat dipertahankan atau pangsa pasar 



dapat ditingkatkan. Strategi pemasaran yang dipilih harus 

selalu disesuaikan kembali dengan perubahan yang ada di 

pasar . 
Dewasa ini, dengan perkembangan dunia usaha yang 

semakin cepat dan intensitas persaingan yang semakin ketat 

maka kegiatan pemasaran semakin dirasakan penting peranan- 

nya. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan 

yang bergerak dalam bidang sejenis yang mengakibatkan 

persaingan semakin tajam. Oleh sebab itu, agar dapat 

bersaing dalam rnempertahankan atau bahkan meningkatkan 

pangsa pasar, maka perusahaan harus mempunyai kemampuan 

dalam memasarkan barang-barang hasil produksinya. Karena, 

pada dasarnya, betapapun baiknya kualitas suatu produk 

dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pesa- 

ing dan distribusi yang tersebar luas, tetapi jika tidak 

dikomunikasikan secara baik, maka keberadaan produk terse- 

but tidak akan dapat diterima dengan baik. 

Perkembangan dalam dunia usaha sejalan dengan peruba- 

han yang terjadi di pasar dimana pada masa lalu struktur 

pasar masih berbentuk "Seller's Marketn yaitu kekuatan 

pasar berada pada tangan penjual sehingga produk apapun 

dengan kualitas bagaimanapun akan tetap laku, sebab jumlah 

barang yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah permin- 

taan yang lebih besar. Namun, pada saat ini, struktur 

pasar cenderung pada bentuk "Buyer's MarketH dimana 

kekuatan pasar terletak pada pembeli sehingga produk yang 



dihasilkan harus selalu disesuaikan dengan keadaan pasar, 

selera konsumen dan lain-lain. Dengan terjadinya peruba- 

han pada struktur pasar dari Seller's Market menjadi 

Buyer's Market maka suksesnya suatu perusahaan seringkali 

tergantung pada kemampuan perusahaan dalam penguasaan 

strategi pemasarannya dimana ha1 itu tergantung pula dari 

kemampuan perusahaan dalam mengenali lingkungan pemasaran- 

nya dan menggunakan secara tepat informasi-informasi yang 

diperolehnya. 

Jadi dalam pemasaran yang modern tidak hanya sekedar 

menciptakan dan memasarkan produk yang baik sesuai dengan 

keinginan konsumen dengan harga yang menarik, serta kemu- 

dahan produk dijangkau oleh konsumen sasaran, tetapi juga 

harus mengkomunikasikan produk mereka kepada konsumen. 

Alat dan strategi yang digunakan manajemen pemasaran untuk 

merealisir tujuan tersebut dikenal dengan nama Bauran 

Pemasaran (Marketinq Mix) yang terdiri dari 4Pes yaitu 

Produk (Product), Harga (Price), Tempat (Place) dan Pro- 

mosi (Promotion). Jika kita lihat dari "Marketing System1' 

akan terlihat bahwa bauran pemasaran ini merupakan varia- 

be1 yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh perusa- 

haan (inde~endent variable), sehingga penentuan strategi 

bauran pemasaran ini besar sekali pengaruhnya dalam menca- 

pai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

misalnya tingkat penjualan yang diinginkan. 



Demikian pula halnya dengan perusahaan tissue di 

Indonesia dewasa ini, terutama dengan adanya kebijaksa- 

naan-kebijaksanaan pemerintah yang secara tidak langsung 

mendukung perkembangan industri ini, misalnya di bidang 

pariwisata adanya kebijaksanaan pemerintah untuk men- 

sukseskan tahun kunjungan Indonesia atau yang dikenal 

dengan "Visit Indonesia Year 1991" tentu saja membawa 

dampak yang positif bagi perusahaan tissue di Indonesia. 

Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya hotel-hotel dan 

restauran yang dibangun, sehingga dengan sendirinya per- 

mintaan akan produk tissue terus meningkat dari tahun ke 

tahun akibatnya muncul bermacam-macam merek tissue di 

pasaran. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat persain- 

gan di dalam pasar tissue semakin tajam dan menuntut 

perusahaan khususnya manajemen pemasaran untuk selalu 

mengantisipasi dan memuaskan konsumen secara lebih efektif 

dan efisien daripada pesaingnya. 

Dalam pertumbuhannya industri converting tissue ini 

dapat dikatakan relatif statis dimana sampai dengan akhir 

tahun 1990 di Indonesia hanya terdapat 16 perusahaan yang 

bergerak dalam industri ini (lihat Tabel 1.). Kondisi ini 

cenderung disebabkan oleh kondisi makro yaitu tergantung 

pada daya beli masyarakat. 



Tabel 1. Jumlah Perusahaan Menurut Tahun Mulai 
Berproduksi Pada Tahun 1973 Sampai 
Tahun 1990 Dalam Industri Converting 
Tissue 

Tahun Jumlah Perusahaan 

Sebelum 1973 
1974 - 1978 
1979 - 1983 
1984 - 1988 
1989 
1990 

Total 16 

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1992 

Gambaran lebih jelas mengenai perusahaan-perusahaan 

yang berkecimpung dalam industri ini tersaji pada Tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 2. Penyebaran Perusahaan-perusahaan Di Dalam 
Bisnis Converting Tissue di Indonesia 

No. Produsen Ket . 
Lokasi Pabrik 

PT Onward Paper Converting 
PT The Univenus Co. 
PT Graha Kerindo Utama 
PT Softex Indonesia 
PT Indopaper Prima Jaya 
PT Lispap Raya Sentosa 
PT Panca Usahatama Paramita 
PT Bonobel Int. Corp. 
PT Green Setiabambu Industri 
PT Liberty Surya Paper Product 
PT Astra Multi Sales 
PT Prospek Serasi Jaya 
PT Puspa Multi Tissue 

Tangerang 
Jakarta 
Bekasi 
Tangerang 
Jakarta 
Jakarta 
Tangerang 
Jakarta 
Yogyakarta 
Tangerang 
Jakarta 
Jakarta 
Jakarta 
- ~ 

Sumber : Departemen Perindustrian Jakarta, 1993 



Dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan ekono- 

mi di Indonesia dimana untuk tahun 1993 angka pertumbuhan- 

nya mencapai 6% maka ha1 ini merupakan indikasi bahwa 

adanya peningkatan pendapatan masyarakat dimana terjadi 

juga peningkatan dalam ha1 pola konsumsi. Sehingga bisnis 

tissue merupakan salah satu peluang investasi yang mempun- 

yai prospek yang cukup cerah terutama di kota-kota besar 

(urban household). 

2. Perumusan Masalah 

Adanya prospek yang cerah dalam bisnis tissue mendo- 

rong perusahaan baru untuk memasuki bisnis ini. Peningka- 

tan jumlah perusahaan berarti mendorong makin ketatnya 

persaingan yang ada. Untuk itu perusahaan dituntut untuk 

mempunyai strategi pemasaran yang mantap. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka permasalahan yang 

timbul dari persaingan tersebut adalah : 

1. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan share 

pasar 

2. Apakah strategi bauran pemasaran yang dilakukan 

sekarang masih dapat dipertahankan atau perlu diadakan 

penyesuaian dan peningkatan agar menarik pelanggan 

baru. 



Dalam rangka mempertahankan market share yang telah 

dikuasai dan peningkatan penjualannya maka PT. GKU perlu 

memformulasikan strategi pernasaran yang sesuai dan faktor- 

faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat penjualan 

produk tissue dimana tolok ukur yang digunakan adalah 

meningkatnya nilai penjualan dan bagian pasar. Jika dalam 

pengembangan strategi pemasarannya, perusahaan tidak 

memahami perubahan yang terjadi di pasar maka akan menim- 

bulkan akibat-akibat sebagai berikut : 

- Hubungan dengan konsumen akan memburuk 

- Konsumen beralih pada pesaing 
- Akan lebih sulit untuk menjaring konsumen baru 
- Penurunan kualitas penjualan 
- Tidak tercapainya produksi, akibatnya 
- menurunnya keuntungan 

3. T U ~ U ~ U  penelitian 

Dengan mengambil kasus adanya fluktuasi penjualan pada 

bulan-bulan tertentu di Jakarta, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Hengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan 

PT GKU dan menganalisa faktor-faktor yang paling domi 

nan mempengaruhi tingkat penjualan 

2. Herancang beberapa alternatif strategi pemasaran 



4. Ruang Lingkup Pembahasan 

Keterbatasan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan 

geladi karya ini, yaitu maksimum dua bulan , maka ruang 
lingkup penelitian dan pengamatan dibatasi sebagai berikut 

1. Analisa utama dititikberatkan pada strategi pema- 

saran yang paling relevan dan berpengaruh terhadap 

tingkat penjualan produk tissue. 

2. Tolok ukur yang digunakan dalam upaya mendeteksi 

keberhasilan suatu strategi didasarkan pada ting- 

kat penjualan yaitu nilai penjualan. 

5 .  Kegunaan penelitian 

Geladikarya ini diharapkan akan memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak yaitu : 

1. Peserta Geladikarya 

- merupakan kesempatan untuk menerapkan serta 

menggunakan konsep-konsep yang diperoleh selama 

proses belajar-mengajar yang diterima sebelumnya. 

- merupakan latihan untuk menangani permasalahan 
bisnis di dunia nyata. 

- belajar mendiagnosis masalah-masalah dalam bidang 
fungsional tertentu 

- memanfaatkan dan mengembangkan metode dan perala- 
tan untuk menganalisa permasalahan dalam bidang 

manajemen fungsional tertentu. 



2. Perusahaan 

- dapat memanfaatkan ketrampilan peserta geladikarya 
untuk membantu perusahaan dalam menganalisis 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 

- dapat menyusun saran-saran pemecahan permasalahan 
dan implementasi secara bersama-sama. 

3 .  MM-IPB 

- menyumbang khasanah ilmiah bagi dunia ilmiah 
(Perguruan Tinggi) 




