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Geladikarya ini dilaksanakan pada P.T Perusahaan Impor Ekspor Rajawali 
Nusindo dan Pabrik Penyamakan Kulit Emjung Sari Surabaya. Adapun produk 
yang dihasilkan oleh Pabrik Kulit 'hnjung Sari adalah kulit jadi (Leather Finished) 
yang berasal dari kulit sapi, kambing dan domba. Kulit Jadi merupakan bahan 
baku bagai industri sepatu, tas, dan barang kerajinan kulit lainnya. Dalam ha1 
mengantisipasi peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menggalakan industri 
barang jadi kulit Indonesia, maka setiap pabrik penyamakan kulit harus dapat 
memenuhi kebutuhan industri barang jadi kulit tersebut. Untuk itu maka setiap 
pabrik penyamakan kulit harus dapat menciptakan kulit jadi yang berkualitas baik, 
selain daripada itu setiap perusahaan yang bergerak dibidang perkulitan ini harus 
memiliki perencanaan strategis dalam usahanya, diantaranya strategi di bidang 
pemasaran. 

Permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh P.T PIE Rajawali Nusindo dalam 
memasarkan kulit jadi produksi Pabrik ~ u i i t  Tanjung Sari surabaya adalah 
"kurangnya kemampuan dalam memasarkan kulit jadi dengan kualitas yang low 
grade ". 

Tujuan geladikarya ini adalah menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan 
perusahaan saat ini, mencari alternatif pemecahan masalah dan memberikan alterna- 
tif rumusan strategi pemasaran yang baru berdasaran permasalahan-permasalahan 
yang ada. 

Metode yang digunakan adalah studi kasus dalam hal ini pabrik kulit Tanjung 
Sari sebagai kasusnya. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kuantita- 
tif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dimaksud, digunakan untuk melakukan perama- 
lan tentang besarnya volume penjualan kulit jadi PT PIE Rajawali Nusindo pada dua 
tahun mendatang. Metode yang digunakan adalah metode Prakiraan Pemulusan 
(Smoothing) Eksponensial Ganda-Linear Satu Parameter dari Brown untuk volume 
penjualan ekspor kulit jadi sapi, kambing dan domba serta penjualan lokal kulit jadi 
sapi dan kambing. Sedangkan untuk volume penjualan lokal kulit jadi domba 
menggunakan metode regresi dengan model linear sederhana dan kuadratik. Selan- 
jutnya diakukan analisis secara kualitatif dengan menggunalan analisis situasi, yaitu 
analisis SWm. 



Dari hasil pengamatan strategi yang selama ini dilakukan oleh P.T. PIE 
Rajawali Nusindo dalam memasarkan kulit jadi Pabrik Kulit 'I?qjung Sari adalah 
strategi diferensiasi. 

Dari analisis kualitatif dan kuantitaif diperoleh permasalahan-permasalaha~ 
yaitu : 

- Kualitas kulit mentah terganhmg dari faktor alam, cara pemeliharaan hewan dan cara penguli- 
tan. - Masih terdapat kualitas yang Low grade pada setiap pmses produksi. 

- Tetjadi idle stock dari kutit yang rnisproduaion dari tahun sebelumnya. 
- Adanya pembeli yang membeli sekali tanpa ada pembelian ulang. 
- Kebijaksanaan pemerintah tentang tidak dikenakannya bea masuk impor semua jenis kulit 

mulai dari Mit mentah sampai dengan kulit jadi Ine~pakaII ancaman bagi industri penyamakan 
kulit untuk menjud kulit olahan rnereka. 

- Dari hasil prakirasn volume penjualan untuk tahun 1993 dan 1994 terjadi penurunan volume 
penjualan untuk penjualm lokal kulit jadi sapi dan kambing dan ekspor untuk M i t  jadi sapi dan 
domba. Sedangkan untuk volume penjualan ekspor kulit jadi kambing dan penjualan lokal 
untuk M i t  jadi domba meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka diajukan beberapa alternatif 
strategi yaitu strategi pengembangan pasar,dan strategi pengembangan produk. 

Dengan strategi pengembangan pasar, P.T. PIE Rajawali Nusindo dapat 
menawarkan produknya yang unggul pada konsumen potensial di lokasi geografis 
yang sudah ada atau mencoba memperluas cakupan geografis pemasarannya. Dalam 
strategi pengembangan pasar ini juga perlu menyeleksi pembeli yang menguntungkan 
atau mencari pembeli potensial, dan juga melakukan strategi meningkatkan pembeli- 
an kembali (rebuy). Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan perusa- 
haan yaitu adanya pembeli yang hanya membeli sekali tanpa ada pembelian ulang, 
dan adanya pembelian dalam jumlah yang kecil. 

Strategi pengembangan produk. Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi 
kelemahan perusahaan yaitu adanya kualitas yang low grade pada setiap proses 
produksi. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan mutu kulit jadi sapi, kamb'ig 
dan domba. 

Strategi pengembangan pasar dan strategi pengembangan produk ini juga ditu- 
jukan untuk mengantisipasi hasil prakiraan volume penjualan pada tahun 1993 dan 
1994 agar penurunan penjualan lokal untuk kulit jadi sapi dan penjualan ekspor 
untuk kulit jadi sapi dan domba tidak terjadi dan peningkatan volume penjualan 
ekspor kulit jadi kambiig serta penjualan lokal kambing dan domba dapat dicapai. 




