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KATA PENGANTAR 

 

Peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah tidak bisa 

diragukan lagi, peran pentingnya bagi perekonomian Indonesia. besar. 

Pengalaman pada 1998 dan 2008 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan 

dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM 

pada saat-saat krisis. Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung 

perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih 

tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. 

Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan modal 

dan pemasaran, dimana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan 

UMKM. 

Buku ini di susun atas dasar keprihatinan terhadap keberlangsungan dan 

daya saingi UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Walau harus diakui, ada juga 

beberapa kebijakan pemerintah yang berfihak kepada pelaku usaha UMKM 

melalui beberapa kebijakan, baik pada aspek pembiayaan, pemasaran, 

pengembangan kapasitas SDM, fasilitasi dan perbaikan infrastruktur publik, yang 

berkaitan langsung dengan usaha peningkatan daya saing UMKM.  

Buku Strategi Pemasaran UKM ini merupakan buku yang masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu segala kritik yang membangun sangat diharapkan 

untuk memperbaiki dan melengkapi pada edisi selanjutnya. 

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang mendukung, sehingga buku ini terbit pada waktunya. 

Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Rike Penta Sitio, 

SE, MM; yang telah melakukan penyuntingan akhir pada beberapa bagian dari 

tulisan ini. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang 

sebesar-besarnya. 

 

Pandeglang, 2019 

Prof. Dr. Arifin Sitio,M.Sc.
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BAB I 

PENGERTIAN STRATEGI PEMASARAN 

 

Definisi strategi adalah cara yang terkoordinasi oleh organisasi untuk mencapai  

maksud dan tujuannya. Strategi meliputi serangkaian pilihan yang terintegrasi 

dan keputusan dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan tujuan 

perusahaan. Marketing strategi adalah membangun dan menganalisa faktor-

faktor untuk menentukan alternatif pilihan dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Sebuah strategi pemasaran mendefinisikan tujuan dan menggambarkan cara 

dalam memuaskan pelanggan di pasar yang saudara pilih. Output dari strategi 

pemasaran adalah pernyataan strategi pemasaran. Strategi pemasaran 

menjelaskan bagaimana untuk bersaing di pasar tertentu atau segmen pasar 

tertentu. Oleh karena itu, keputusan pemasaran strategis mengatasi berbagai 

masalah, tugas-tugas penting, termasuk: tujuan jangka panjang dari 

perusahaan, ruang lingkup perusahaan, identifikasi dan / atau penciptaan 

keunggulan kompetitif, penentuan prioritas peluang dan ancaman dalam 

lingkungan eksternal, identifikasi dan prioritas kebutuhan pelanggan serta 

harapan, kebutuhan dan kepentingan atau stakeholder lainnya.  

Strategi pemasaran berfokus pada pasar dan pelanggan dan hanya salah satu 

bagian dari strategi bisnis. Strategi bisnis mengambil pandangan yang lebih luas 

yang mencakup fungsi bisnis lainnya seperti manufaktur dan operasi, keuangan, 

kualitas, pembelian dan rantai pasokan, informasi dan teknologi komunikasi. 

Sebagai contoh, tujuan bisnis mungkin untuk meningkatkan penjualan. 

Pemasaran untuk mencapai tujuan yang akan menjangkau pelanggan baru, 

mempromosikan untuk mendorong pembelian. 

Strategi pemasaran minimal harus memenuhi tiga persyaratan dasar (Mooradian 

Todd A et al,2012:158): 
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1. Komprehensif dan menjawab 5 W dan 1 H (Tabel 1-1). 

2. Harus terpadu dengan cara 5 W dan 1 H harus saling melengkapi dan 

saling memperkuat. 

3. Harus konsisten dengan visi jangka panjang, kompetensi inti, dan peluang 

lingkungan. 

Strategi pemasaran yang komprehensif harus menentukan siapa, dimana, apa, 

mengapa, dan bagaimana ("5 Ws dan 1 H"): 

1. Siapa yang akan dilayani perusahaan-segmentasi konsumen dan produk: 

strategi memerlukan sebuah definisi yang jelas tentang target pasar, posisi 

dalam setiap pasar, produk dan setiap pelayanannya disesuaikan. 

2. Di mana perusahaan akan melakukan bisnis. Pasar geografis: berkaitan 

dengan pertanyaan pertama adalah definisi dari pasar geografis, di seluruh 

dunia, fokus negara, dan  fokus regional dll.  Keputusan ini juga meliputi 

menetapkan prioritas dalam memasuki pasar. 

3. Apa yang dibutuhkan perusahaan akan ditemukan. Kebutuhan perusahaan 

yang lebih baik daripada pesaing akan menyebabkan diferensiasi 

berkelanjutan: ini adalah pertanyaan tentang strategi karena mendefinisikan 

bagaimana sebuah perusahaan menciptakan perbedaan yang dapat 

dilestarikan, dan bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan. 

4. Bagaimana perusahaan melayani pelanggan dan kebutuhan-sarana (inti 

kompetensi dan kegiatan rantai nilai): Sebuah strategi komprehensif juga 

harus berkata bagaimana perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan 

memberikan kebutuhan target pelanggan  (melalui pengembangan internal 

dari semua keunggulan bersaing, melalui outsourcing, atau kolaborasi dengan 

mitra). 

5. Ketika perusahaan akan bertindak-kecepatan serta urutan tindakan 

perusahaan: tanpa spesifikasi langkah-langkah tunggal dan jadwal, strategi 

tidak dapat diterapkan, sumber daya tidak terjamin, biaya untuk periode waktu 
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satu dari rencana strategis tidak dapat diperkirakan, dan kemajuan 

pelaksanaan tidak dapat secara efektif dimonitor. 

6. Mengapa perusahaan melakukan hal-hal model bisnis yang menarik dengan 

logika ekonomi: Sebuah strategi sound secara eksplisit harus menjelaskan 

mengapa perusahaan harus memperoleh kembali strategi tertentu. Setiap 

strategi harus didasarkan pada logika ekonomi yang sehat, misalnya: biaya 

lebih rendah melalui skala ekonomi atau ruang lingkup, harga premium melalui 

nilai pelanggan super, dll. 

    Tabel 1-1.  5 Ws dan 1 H Marketing Strategi 

5 Ws dan 1 H Tipe Pertanyaan Alat Analisis 

Siapa? 

 

 

 

Siapa segmen 
pelanggan 
perusahaan ? 
Ingin melayani 
dan apa 
produk serta 
jasanya ? 

• segmen pasar yang 
mana? 

• Kategori produk yang 
mana? 

• Produk dan servis yang 
mana? 

• Teknologi yang mana? 

• Segmentasi 
pasar 

• Targeting 

• Positioning 

• Portofolio 
analysis 

Dimana? 

 

Pasar 
geografis apa 
yang ingin 
dilayani? 

 

• Negara mana? 

• Regional mana? 

• Saluran disribusi apa? 

• Analisis 
Pertumbuhan 
pasar 
produk 

• Strategi 
distribusi 

Apa? 

 

 

Kebutuhan 
pelanggan 
apa yang 
harus 
dipenuhi 
perusahaan? 

• Apa perbedaannya? 
o Kualitas 
o Citra merk 
o Design 
o Fungsi 
o Harga 
o Layanan 
o penyesuaian 

• Positioning 

• Porter’s 
generic 
strategies 

• Pembatasan 
nilai 

• Keunggulan 
bersaing 
berkelanjutan 

• Kompetensi 
inti 
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Bagaimana? • bagaimana 
akan 
sampai di 
sana? 
Mana 
kompetensi 
inti 
kegiatan 
rantai 
nilai? 

 

• Kompetensi inti mana? 

• Aktivitas rantai nilai 
yang mana? 

• Pengembangan 
Internal? 

• Strategic alliance? 

• Joint venture? 

• Lisensi?  

• Fransais? 
 

• Kompetensi 
inti 

• SWOT 
analisis 

• Value Chain 
Analisis 

Kapan? • apa 
kecepatan 
dan urutan 
langkah 
tunggal? 

• kecepatan ekspansi? 

• urutan inisiatif? 

 

• Strategi 
produk 
pertumbuhan 
pasar 

• SWOT- 
Analisis 

Mengapa? • mengapa 
kita mem-
peroleh 
laba? 

• apakah logika ekonomi 
dan apa model bisnis 
yang menarik 
o Skala ekonomi? 
o Curve pengalaman? 
o Lingkup ekonomi? 
o Harga premium 

• Value chain 
analysis 

• Curve 
pengalaman 

• Skala 
ekonomi 

• Lingkup 
ekonomi 

• Pembatasan 
nilai 

 

Ketika merumuskan strategi terdapat 8 pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai 

panduan sebagai berikut: 

1.  Apakah strategi sejalan dengan visi, misi dan strategi perusahaan? 

2.  Apakah 5 W dan 1 H jelas dibahas? 

3.  Apakah mengeksploitasi peluang pasar dalam strategi?  

4. Apakah strategi aligned dengan faktor-faktor keberhasilan kunci dalam     

  pasar? 
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5.  Apakah strategi yang dibangun pada kompetensi inti dan kekuatan? 

6.  Apakah differentiators berkelanjutan? 

7.  Apakah 5 W dan 1 H secara internal konsisten? 

8.  Apakah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengejar dan 

menerapkan strategi? 
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BAB II 

STRATEGI PRODUK 

 

PENGERTIAN PRODUK 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Segala sesuatu yang termasuk ke 

dalamnya adalah barang berwujud, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi dan gagasan (Kotler Philip , 2003:407). 

Tingkatan Produk 

Terdapat lima tingkatan produk yaitu manfaat inti, produk dasar, produk yang 

diharapkan, augmented produk dan produk potensial. 

Penjelasan tentang kelima tingkatan produk adalah: (a) Manfaat Inti (core 

benefit) yaitu layanan manfaat mendasar yang benar-benar dibeli pelanggan dari 

suatu produk yag ditawarkan kepada konsumen. (b). Produk dasar (basic 

product) yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca 

indra. (c). Produk yang diharapkan (expected product) yaitu serangkaian atribut-

atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat 

membeli suatu produk. (d). Produk yang ditingkatkan (augmented product) yaitu 

perusahaan menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. 

Peningkatan produk diharapkan untuk membedakan antara produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. (e). 

Produk potensial (potensial product) yaitu semua argumentasi dan perubahan 

bentuk yang dialami oleh suatu produk dimasa datang. 
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Klasifikasi Produk 

Pemasar secara tradisional mengklasifikasikan produk pada karakteristik: daya 

tahan, wujudnya dan digunakan konsumen atau industri. Menurut daya tahan 

dan wujudnya produk dapat diklasifikasikan pada tiga kelompok yaitu: 

1. Barang yang tidak tahan lama (non durable goods) adalah barang-barang 

berwujud biasanya dikonsumsi satu kali atau beberapa kali penggunaan. 

Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal 

kurang dari satu tahun. 

Karena barang-barang ini biasanya sering dibeli untuk di konsumsi, maka 

strategi pemasarannya membuat barang-barang ini tersedia di banyak 

tempat supaya mudah dijangkau oleh konsumen, harga hanya di mark-up 

kecil, dengan periklanan yang gencar untuk mendorong konsumen mencoba 

dan membangun preferensi. Contohnya: sabun, pasta gigi, minuman kaleng 

dan sebagainya. 

2. Barang tahan lama (durable goods) adalah barang yang penggunaannya 

tahan lama. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya 

bisa bertahan lama dengan pemakaian berkali-kali (umur ekonomisnya untuk 

pemakaian normal adalah satu tahun lebih). Strategi pemasaran barang 

tahan lama biasanya menggunakan personal selling dan pelayanan, margin 

yang lebih tinggi dan memerlukan garansi yang baik. Contohnya mobil, 

komputer, lemari es, mesin cuci, pakaian dan lain-lain. 

3. Jasa-Jasa adalah tidak berwujud, tidak terpisahkan, variatif dan mudah habis. 

Jasa biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian kualitas, kredibilitas 

pemasok, dan kemampuan beradaptasi tinggi. Seperti halnya salon 

kecantikan, bengkel modifikasi, hotel dan lain sebagainya. 
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Klasifikasi Barang konsumen 

Klasifikasi barang konsumen dapat didasarkan pada keberlanjutan, produk juga 

diklasifikasikan oleh siapa dan untuk apa konsumen dari produk-produk yang 

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang-

barang konsumsi (consumer goods) dan barang industri (industrial goods). 

Produk konsumen yang dikonsumsi oleh konsumen akhir untuk kepentingan 

mereka sendiri (individu dan rumah tangga) dan bukan untuk tujuan komersial.  

Barang-barang konsumen secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat 

jenis, yaitu barang konsumen (consumer goods), barang-barang komersial 

(commercial goods), barang-barang khusus (specially goods), dan unsought 

barang. Klasifikasi ini didasarkan pada kebiasaan membeli dari konsumen, 

sebagaimana dibuktikan oleh tiga aspek berikut: (a) usaha dari konsumen untuk 

mencapai keputusan pembelian, (b) memberikan atribut yang digunakan 

konsumen dalam pembelian, dan (c) frekuensi pembelian. 

 

1. Kenyamanan Barang (Convenience Goods ) 

Produk konsumen adalah barang yang memiliki frekuensi umumnya tinggi dari 

pembelian (sering dibeli), meluangkan waktu segera dan hanya memerlukan 

sedikit usaha (sangat kecil) dalam perbandingan dan pembelian. Contoh 

termasuk rokok, sabun, korek api, permen, shampo dan lain sebagainya. 

Kenyamanan produk itu sendiri dapat dikelompokkan lagi ke dalam tiga kategori, 

yaitu staples, barang impuls dan keadaan darurat barang. 

a. Barang kebutuhan pokok (Staples) adalah barang yang dibeli konsumen 

secara teratur atau berkala, seperti sabun dan pasta gigi, susu, minyak 

goreng. 

b. Barang dadakan (Impulse) adalah barang yang dibeli tanpa perencanaan 

sebelumnya atau upaya penelitian. Biasanya pergerakan barang tersedia dan 
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dipajang di tempat tersebar banyak, sehingga konsumen tidak mencarinya. 

Contoh: permen, coklat, majalah.  

c. Barang darurat (emergency goods) adalah barang yang dibeli jika konsumen 

merasa kebutuhan sangat mendesak, seperti payung, sepatu bot dan jas 

hujan selama musim hujan. Produsen barang darurat akan menempatkan 

barang diberbagai gerai untuk memperoleh perhatian konsumen untuk 

mendorong penjualan. 

2. Belanja Barang (Shopping Goods) 

Pembelian barang barang yang dalam proses pemilihan dan pembelian oleh 

konsumen dengan berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria perbandingan 

antara harga, kualitas, dan model masing-masing item. Contoh: peralatan rumah 

tangga, pakaian dan furnitur. 

Pembelian item yang terdiri dari dua jenis, yaitu properti komersial homogen 

(homogenous shopping goods) dan heterogen barang perdagangan 

(heterogeneous goods trade). 

a. Belanja barang homogen adalah barang yang konsumen dianggap serupa 

dalam kualitas tetapi cukup berbeda dalam harga. Dengan demikian, 

konsumen yang mencoba untuk menemukan harga termurah dengan 

membandingkan harga di toko dengan contoh lain, seperti radio tape 

recorder, televisi dan mesin cuci. 

b. Barang-barang komersial adalah barang bahwa penampilan heterogen dan 

karakteristik (fitur) dianggap lebih penting oleh konsumen sebagai aspek 

harga. Dengan kata lain, konsumen mempersepsikannya berbeda dalam hal 

kualitas dan atribut. Sebagai contoh, untuk barang rumah tangga, furnitur dan 

pakaian. 

3. Barang Khusus (Especially Goods) 

Toko-toko spesialis mempunyai ciri-ciri atau identifikasi merek karena itu banyak 

pembeli yang bersedia melakukan pembelian. Barang-barang yang tersedia 

adalah barang yang memiliki karakteristik dan atau identifikasi merek tunggal 



10 
 

dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya. Barang khusus orang tidak membutuhkan perbandingan, pembeli 

datang untuk melihat barang yang disediakan oleh agen tersebut. Umumnya 

jenis produk khusus produk mewah bermerek dan model spesifik, seperti mobil 

Lamborghini, mobil Mercedes, pakaian yang dirancang oleh perancang terkenal 

(misalnya Christian Dior dan Versace), Nikon, dll. 

4. Barang yang tidak dicari (Unsought goods) 

Barang unsouqht adalah barang yang tidak diketahui konsumen atau sudah 

diketahui, namun umumnya tidak berpikir untuk membeli. Ada dua jenis barang 

unsought, yaitu barang dan properti teratur unsought (regularly unsought) dan 

produk baru unsought (unsought now). 

a. Produk reguler Unsought adalah barang yang benar-benar ada dan diketahui 

konsumen, tetapi tidak membelinya. Misalnya, asuransi jiwa, batu nisan, 

pemakaman. 

b. Produk baru Unsought adalah produk yang sama sekali baru dan benar-

benar tidak diketahui pelanggan. Barang ini merupakan hasil inovasi dan 

pengembangan produk baru, sehingga konsumen banyak yang tidak tahu. 

Setiap perusahaan harus memahami bahwa kriteria suatu produk menurut 

masing-masing individu. Anda mungkin berpikir bahwa untuk membeli TV 

sebagai pembelian yang baik, anda akan pergi ke beberapa toko sebelum 

memutuskan untuk membeli merek TV. Namun, untuk seseorang dapat 

membeli televisi khusus yang baik karena sudah mengenal merek karena 

citranya. 

KLASIFIKASI BARANG INDUSTRI 

Barang-barang industri dapat diklasifikasikan dalam hal bagaimana mereka 

memasuki proses produksi dan kemahalan relatifnya. Barang industri dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: bahan baku dan suku cadang (materials 
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and parts), modal item (capital items), persediaan dan layanan bisnis (supplies 

and business services). Bahan dan suku cadang terbagi kedalam dua bagian: 

bahan mentah dan bahan baku serta suku cadang yang diproduksi. Bahan baku 

terbagi dalam dua kelompok utama: produk pertanian (misalnya singkong, 

kapas, ternak, buah-buahan, dan sayur-sayuran) dan produk alami (misalnya 

ikan, kayu, minyak mentah, biji besi). Produk pertanian yang disediakan oleh 

banyak produsen, yang menyerahkannya kepada perantara pemasaran, yang 

menyediakan perakitan, grading, penyimpanan, transportasi, dan jasa penjualan. 

Sifat mudah rusak dan musiman menimbulkan perlakuan pemasaran khusus. 

Karakter komoditas membuat periklanan yang relatif sedikit dan aktivitas 

promosi, dengan beberapa pengecualian. Kadang-kadang, kelompok komoditi 

akan meluncurkan kampanye untuk mempromosikan produk mereka misalnya 

kentang dan daging sapi. Beberapa merek produsen produk buahvita, belimbing 

manis, kripik nangka produk UKM. 

 

 

 

Gambar 2-1. Sumber:Foto, http://www.kaskus.us/showthread.php 

 

Produk alam mempunyai pasokan yang terbatas. Produk alami biasanya 

mempunyai jumlah yang besar dan nilai unit yang rendah dan harus dipindahkan 

dari produsen kepada konsumen. Jumlah produsen yang besar dan hanya 

sedikit jumlahnya memasarkan langsung ke pengguna industri. Untuk 

tersedianya bahan-bahan, maka pengguna melakukan kontrak jangka panjang. 

Keseragaman bahan alam membatasi jumlah kegiatan yang menghasilkan 

http://www.kaskus.us/showthread.php
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permintaan. Harga dan kepastian pengiriman merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi pemilihan pemasok. 

Bahan baku dan suku cadang diproduksi dibagi dalam dua kategori: bahan baku 

komponen  (besi, benang, semen, kabel) dan suku cadang komponen (motor 

kecil, ban, coran). Bahan baku komponen biasanya diolah lebih lanjut, serbuk 

besi diolah menjadi baja, dan benang ditenun menjadi kain. Sifat standar bahan 

baku komponen biasanya tergantung pada harga dan keandalan pemasok 

menjadi faktor pembelian utama. Suku cadang komponen masuk produk jadi 

tanpa perubahan bentuk lebih lanjut, misalnya ketika mesin kecil dipasang ke 

penghisap debu, dan ban dipasang pada mobil. Kebanyakan bahan baku dan 

suku cadang diproduksi dijual langsung kepada industri pengguna. Harga dan 

layanan merupakan pertimbangan pemasaran utama, branding dan iklan 

cenderung kurang penting. 

Barang modal (capital items) adalah barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang modal terdiri dari dua 

kelompok: instalasi dan peralatan. Instalasi terdiri dari bangunan (pabrik, kantor) 

dan alat berat (generator, bor, komputer, elevator). Instalasi adalah pembelian 

besar. Biasanya dibeli langsung dari produsen, penjualannya yang khas 

didahului oleh masa negosiasi yang panjang. Tenaga penjualan produser 

meliputi tenaga teknis. Produsen harus bersedia untuk merancang spesifikasi 

dan menyediakan layanan purna jual. Iklan digunakan, namun peran personal 

selling lebih penting. Peralatan terdiri dari peralatan pabrik dan alat-alat portabel 

(perkakas tangan, truk pengangkut) dan peralatan kantor (komputer pribadi, 

meja). Jenis peralatan tidak menjadi bagian dari produk jadi. Peralatan memiliki 

masa pakai yang lebih pendek dari instalasi tetapi masa pakai lebih lama dari 

peralatan operasi. Meskipun beberapa produsen peralatan menjual langsung, 

lebih sering mereka menggunakan perantara, karena pasar geografis, pembeli 

yang banyak, dan pesanan dalam jumlah kecil. Kualitas, fitur, harga dan 

pelayanan adalah pertimbangan utama. Tenaga penjualan cenderung lebih 

penting daripada iklan, meskipun yang terakhir dapat digunakan secara efektif. 
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Perlengkapan dan layanan bisnis (supplies and business service) adalah barang 

dan jasa berumur pendek memudahkan pengembangan atau pengelolaan 

produk jadi.  Perlengkapan terdiri dari dua macam: pemeliharaan dan perbaikan 

item (cat, paku, sapu), dan perlengkapan operasi (pelumas, batubara, kertas 

tulis, pensil). Secara keseluruhan, perlengkapan adalah setara barang 

kenyamanan, mereka biasanya dibeli dengan usaha minimal. Barang dimaksud 

biasanya dipasarkan melalui perantara karena nilai perunit yang rendah dan 

jumlah pelanggannya besar dan penyebaran geografis dari pelanggan. Harga 

dan layanan merupakan adalah pertimbangan penting, karena perlengkapan 

telah di standarisasi dan preferensi merek tidak tinggi. 

Layanan bisnis meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan (pembersihan jendela, 

perbaikan mesin foto copy) dan konsultasi bisnis jasa (hukum, konsultasi 

manajemen, dan iklan). Pemeliharaan dan perbaikan layanan biasanya 

disediakan di bawah kontrak oleh produsen kecil atau yang tersedia dari 

produsen peralatan asli. Layanan konsultasi bisnis biasanya dipilih untuk 

digunakan berdasarkan reputasi dan staf. 

 

Tujuan Strategi Produk 

Tujuan strategi produk adalah mengarahkan pengembangan produk dan bauran 

produk. Berapa banyak variasi produk yang akan ditawarkan dan dalam bentuk 

konfigurasi yang bagaimana. Tujuan produk juga dapat fokus pada 

pengembangan produk dengan harga tertentu, tingkat kualitas, atau menarik 

bagi ceruk pasar. Meskipun keputusan dari sebuah manufaktur baik industri atau 

dalam kemasan biasanya tanggung jawab divisi produksi perusahaan, strategi 

untuk mencapai tujuan-tujuan ini biasanya mendorong biaya yang mungkin 

terjadi dan sering kali melibatkan perubahan spesifikasi atau bahan untuk 

mendapatkan produk lebih keras menyenangkan, lebih ringan, lebih cepat, lebih 

murah atau lebih estetis. Mereka mungkin melibatkan memanipulasi jadwal 
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produksi untuk lebih mengakomodir just-in-time memesan atau mendesain ulang 

produk untuk memenuhi konfigurasi rak yang mempengaruhi kemasan. 

Dalam perencanaan pemasaran, perlu mempertimbangkan fitur produk dan 

manfaat dalam segmentasi dan targeting. Hal yang tak kala penting adalah 

mendefinisikan business perusahaan. Meskipun keputusan dari sebuah 

manufaktur baik industri atau paket biasanya tanggung jawab devisi produksi 

perusahaan, departemen ini harus bekerja sama dengan marketing. Merupakan 

tanggung jawab pemasaran untuk mengidentifikasi apa yang pelanggan inginkan 

dan apa yang kompetitor lakukan. Berdasarkan informasi ini, orang-orang 

produksi mendirikan lini perakitan, memperoleh bahan baku, dan menangani hal-

hal lainnya secara detail yang diperlukan untuk memproduksi dengan baik. 

Pemasaran dan perencanaan produksi harus terintegrasi jika produk tersebut 

ingin berhasil. 

FITUR PRODUK 

Fitur produk adalah atribut fisik yang menjadi ciri produk tertentu. Di antara fitur 

yang paling dasar produk tas wanita, misalnya, ukuran dan kualitas bahannya, 

daya tahan produk dan model. Sebagai contoh: UKM pengrajin tas Kota Bogor 

yang memproduksi berbagai jenis tas wanita bertempat di Katulampa, Bogor. 

UKM dengan nama Yanri merupakan binaan Dinas Perindagkop didirikan sekitar 

tahun 1998. Saat ini memiliki pegawai sebanyak 50 orang. Produksi dari Yanri 

saat ini adalah sekitar 300-400 tas/minggu. Saat ini Yanri merupakan pemasok 

dari Sophie Martin dan produksi tas H. Soleh saat ini sebesar 500 tas/minggu 

merupakan pemasok dari Bracini. 
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GAMBAR MODEL TAS UKM 

BOGOR

 

Gambar 2-2. Sumber: Foto UKM Katulampa 

Standar sebagai fitur ini, yang menarik adalah model tas menyerupai produk-

produk impor seperti gambar di atas. Fitur Produk merupakan faktor penting 

dalam pengambilan keputusan pembeli. Ketika pembeli memilih suatu produk, 

mereka mendasarkan keputusan mereka sebagian lagi pada citra produk dan 

cara mereka membandingkan dengan produk pesaing dan sebagian lagi pada 

desain. Mereka membandingkan berbagai fitur produk dan memahami benefit 

serta citra merek. Nilai diciptakan untuk produk dengan upaya pemasaran. 

Kedua unsur fisik dan nilai tambah seperti kualitas, desain, waranties, jasa dan 

kemasan adalah penting. Sebuah nilai tambah fitur produk sering menentukan 

citranya lebih dari fitur fungsional lakukan. Misalnya, fungsi traktor adalah untuk 

menarik alat-alat pertanian. Semua traktor melakukan itu. Pilihan pembeli 

didasarkan pada kemampuan traktor untuk menarik alat-alat pertanian dan citra 

merek dan reputasinya serta reputasi agen untuk layanan dan dukungan. Tingkat 

keberhasilan produk tergantung tidak hanya pada "hardware" tetapi juga pada 

"sofware" dan daya tarik pelanggan ditambahkan oleh kecangihan pemasaran. 

Kategori yang lebih bersaing. Contoh jam tangan, misalnya yang sangat bersaing 

adalah unsur-unsur nilai tambah mempengaruhi proses pembelian. Rolex di jual 

lebih pada citra dari pada fitur-fitur fisiknya. 

Pelanggan sering mencari sesuatu yang baru, tetapi yang sesuai dengan 

keinginannya dan pola pembeliannya. Oleh karena itu, para manajer pemasaran 

mencoba mengikuti keinginan pelanggan dan berusaha memuaskan pelanggan. 

Untuk tetap dapat memenuhi keinginan pelanggan, maka UKM Katulampa 

mengubah fitur desain agar dapat mengikuti perkembangan dan selera 
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konsumen. Sesuatu yang bersifat mode (fashionable) dapat dijelaskan dalam 

kaitan proses adopsi mode dan siklus mode yang menyertainya. Sebagaimana 

halnya dengan profil pengadopsi umum dan siklus hidup produk, manajer 

pemasaran dapat memanfaatkan pemahamannya mengenai cara mode diadopsi 

dan siklus modenya untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat. 

 

MANFAAT PRODUK 

Kebanyakan konsumen memilih produk berdasarkan manfaat produk yang 

diperoleh setelah menggunakan produk. Fitur produk yang berarti dalam hal 

manfaat kepada pengguna produk. Konsumen tidak membeli seperempat inci 

bor, mereka membeli lubang yang dibuat oleh bor. Manfaat bor adalah lubang, 

bagaimana hasil pengeboran alat tersebut ?, apakah sesuai dengan harapan, 

seberapa cepat dapat dibuat, dan seberapa akurat hasilnya. Namun, untuk 

memastikan bahwa konsumen mendapatkan lubang yang halus, cepat 

pengerjaan membuatnya, dan lubang yang dibuat tepat sesuai dengan ukuran. 

Produser harus fokus pada aspek nyata dari hasil dari alat tersebut. 

PRODUK DESIGN 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah desain produk, 

cara produk dibuat, direkayasa, gaya, atau mode. Sebuah desain sukses bersifat 

fungsional dan menyenangkan secara estetis, yang merupakan desain mulai 

dengan fungsi produk, misalnya: baterai harus memiliki titik kontak positif dan 

negatif, komputer harus memiliki beberapa cara untuk memasukkan imformasi, 

pengolahan, dan menyimpannya. Tetapi desain produk juga harus 

mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan estetika, produsen komputer, 

misalnya, merancang mesin yang lebih kuat, semakin kecil dalam ukuran dan 

menjadi lebih canggih dalam style. Karena desain melibatkan fungsional, 

mekanik, keputusan teknis, dan estetika, orang-orang yang mengembangkan 

produk adalah merupakan  insinyur dan seniman. 
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Peranan design Produk di Indonesia masih belum dianggap penting, sehingga 

banyak produk Indonesia kalah bersaing dari produk negara lain yang sudah 

memanfaatkan desain produk yang baik. Hal itu terlihat dari banyaknya produk 

yang merupakan hasil duplikat dari produk negara lain. Komunitas industri di 

Indonesia belum menyadari akan pentingnya desain dan cenderung untuk 

mengadopsi desain yang sudah ada dikarenakan terbatasnya pemahaman dan 

pengetahuan teknis tentang desain. Produk dibuat berdasar pesanan, di desain 

dengan jalan mudah dengan meniru produk yang telah ada bahkan lebih memilih 

menggunakan desain dari luar negeri dengan membayar royalti dibandingkan 

mengembangkan sebuah produk dari desain sendiri. Situasi ini menyebabkan 

produk Indonesia mengalami kelemahan dibandingkan dengan produk buatan 

negara lainnya. Kondisi seperti ini juga tidak membawa pencerahan dalam 

mempersiapkan pasar bebas pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

sudah saatnya kita menumbuhkan kesadaran akan pentingnya desain kepada 

komunitas industri di Indonesia agar produk Indonesia mempunyai keunggulan 

dan kemampuan untuk bersaing di pasar dunia.  
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BAB III 

STRATEGI HARGA 

 

Harga produk berdasarkan biaya. Mengantisipasi jumlah produk yang akan dibeli 

pada harga tertentu,  perusahaan cenderung untuk mengadopsi formula 

penetapan harga berbasis biaya. Meskipun ini adalah sederhana dan mudah 

digunakan, eksekutif harus fleksibel dalam menerapkannya setiap situasi. 

Pemasar memulai proses penetapan harga berbasis biaya dengan total semua 

biaya yang terkait dengan penawaran produk di pasar, termasuk produksi, 

transportasi, distribusi dan biaya pemasaran. Mereka kemudian menambahkan 

sejumlah tertentu untuk keuntungan dan pengeluaran yang sebelumnya tidak 

dipertimbangkan. Total dari keseluruhan menjadi harga. Banyak perusahaan 

kecil menghitung mark-up sebagai persentase dari biaya total. Ada dua 

perhitungan harga berbasis biaya, mark-up dan marjin keuntungan. Harga mark-

up didasarkan pada biaya item dan margin keuntungan didasarkan pada harga 

jual. Sebagai contoh: Sebuah UKM yang memproduksi produk berbahan rotan 

memproduksi 200 kursi rotan dengan biaya per unit Rp. 100.000; Produsen 

merencanakan mark-up sebesar 25 %. Berapa harga jual per unit dan profit 

margin? 

Untuk pemecahan soal tersebut di atas digunakan rumus: 

Harga Jual =
Biaya

100%−% mark−up!
 

 

Harga Jual=
𝑅𝑝.100.000

100%−25 %
=

𝑟𝑝.100.000

75%
= 𝑟𝑝. 133,33 

 

Profit margin  =
Harga Jual−Biaya

harga jual
 

 

   =
rp 133,33 –rp.100

rp.133,33
 =0.245 = 24,5 % 
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Harga mark-up mudah untuk menerapkan dan digunakan oleh banyak 

perusahaan (sebagian besar pengecer dan grosir). Namun, ia memiliki dua 

kelemahan utama. Yang pertama adalah kesulitan menentukan persentase 

mark-up yang efektif. Jika persentase terlalu tinggi, produk mungkin terlalu 

mahal, maka unit terlalu sedikit yang terjual sehingga tidak dapat menutupi  biaya 

produksi dan pemasaran. Disisi lain, jika persentase mark-up terlalu rendah, 

penjual terlalu berani karena keuntungan yang bisa diperoleh hanya dengan 

menetapkan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mark-up persentase perlu 

diatur untuk menjelaskan cara kerja pasar dan itu sangat sulit untuk dilakukan. 

Masalah kedua, harga mark-up dengan memisahkan harga dari fungsi bisnis 

lainnya. Harga produk setelah jumlah produksi tersebut diputuskan, setelah 

biaya yang dikeluarkan dan hampir tanpa mempertimbangkan pasar atau 

pemasaran campuran. Untuk menjadi paling efektif, berbagai fungsi bisnis harus 

diintegrasikan, masing-masing harus berdampak pada semua keputusan 

pemasaran. 

Break Even Analysis  

Pemasar sering menggunakan analisis titik impas sebagai metode penentuan 

minimum volume penjualan yang dibutuhkan pada tingkat harga tertentu untuk 

menutupi semua biaya. Dengan pertimbangan berbagai biaya dan pendapatan 

total. Total biaya (TC) terdiri dari Total biaya variabel (TVC) dan total biaya tetap 

(TFC). Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi 

(seperti tenaga kerja dan biaya bahan baku), sedangkan biaya tetap adalah 

biaya yang tetap stabil terlepas dari tingkat produksi yang dicapai (seperti biaya 

listrik, biaya asuransi perusahaan dan lain-lain). Total pendapatan ditentukan 

dengan mengalikan harga dengan jumlah unit yang terjual. 
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Gambar 3.1 menunjukkan perhitungan titik impas penjualan yang akan 

mencakup semua biaya perusahaan (biaya tetap dan biaya variabel). Hal Ini 

menggambarkan titik dimana total pendapatan sama dengan biaya total. 

Penjualan di luar titik impas akan menghasilkan keuntungan, volume penjualan 

di bawah jumlah titik impas akan mengakibatkan kerugian. Titik impas dalam unit 

juga dapat di temukan dengan menggunakan rumus berikut: 

Rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi Break 

Even Point : 

                

BEP =
Total Fixed Cost

Harga Jual − Variabel Cost
 

 

Contoh : 

Suatu UKM dalam usaha toko kelontong dengan Fixed Cost  sebesar : 

Rp.400,000,-, variable cost    Rp.10,000 / unit dan harga jual Rp. 20,000 / unit. 

Maka BEP per unitnya adalah : 

Rp.400,000 
__________  =  40 units 

20,000–10,000 
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Strategi Penetapan Harga 

Setelah produk diluncurkan, sulit untuk mengubah harga selama periode 

peluncuran produk baru. Harga melibatkan keputusan-keputusan penting bagi 

perusahaan. Salah satu pilihan adalah untuk harga yang produk kompetitif yaitu, 

untuk mencocokkan harga pesaing. Seorang pemasar yang memilih strategi 

harga yang kompetitif mencoba menggunakan persaingan non harga. Demikian 

pemasar berusaha untuk bersaing atas dasar periklanan, superioritas distribusi, 

dan faktor non-harga. Harga dapat didasarkan pada salah satu dari dua strategi: 

kebijakan harga skimming atau strategi harga penetrasi. 

Skimming Pricing 

Strategi Skimming Pricing adalah penetapan harga yang relatif tinggi pada saat 

produk baru atau inovatif diluncurkan kemudian secara bertahap menurunkan 

harga pada saat persaingan sudah mulai ketat. Hal ini efektif dalam situasi di 

mana perusahaan memiliki keunggulan substansial dibandingkan para 

persaingan. Strategi skimming memungkinkan perusahaan untuk 

mengembalikan biaya dengan cepat dengan memaksimalkan pendapatan yang 

diterimanya. Tetapi merugikan karena keuntungan awal cenderung menarik 

kompetisi, sehingga menempatkan tekanan pada harga. Harga yang tinggi 

biasanya dinikmati dalam jangka pendek di mana permintaan relatif 

inelastis.  Dalam jangka pendek manfaat bagi pemasok dari keuntungan yang 

besar, tetapi dengan meningkatnya profitabilitas, pemasok akan menimbulkan 

daya tarik bagi pesaing untuk masuk ke pasar dan harga akan turun dengan 

meningkatnya persaingan. 

Harga Penetrasi 

Penetapan harga penetrasi, menetapkan harga rendah untuk produk baru untuk 

menarik banyak pembeli dengan harapan dapat memperoleh volume penjualan 

yang besar serta membangun pangsa pasar dalam waktu yang relatif singkat. 

Dengan meningkatnya volume penjualan, profit meningkat yang pada akhirnya 

dapat menurunkan biaya per unit. Harga penetrasi menghambat persaingan 
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karena rendahnya harga menghasilkan keuntungan rendah sehingga tidak 

menarik perhatian pesaing untuk masuk ke pasar. Hal ini sering digunakan ketika 

perusahaan mengharapkan agar tidak menarik persaingan untuk masuk. Ketika 

skala produksi besar dan pemasaran akan menghasilkan pengurangan 

substansial dalam biaya keseluruhan. 

Penetapan Harga Psikologis 

Harga psikologis digunakan di seluruh dunia. Banyak pemasar meyakini 

harga tertentu yang lebih menarik dari pada yang lain bagi konsumen. Contoh 

dibawah ini menggambarkan harga psikologis. Pernahkah Anda bertanya-tanya 

mengapa pengecer menggunakan harga seperti Rp. 29,99, Rp. 20,97 atau Rp. 

8,99 bukan Rp. 30, Rp. 21 atau Rp. 9 ?, ini praktek harga yang aneh untuk 

memaksa pegawai untuk membuat perubahan yang benar, dengan demikian 

melayani sebagai teknik  cash-control untuk pengecer. Sekarang menjadi umum 

praktek dalam harga eceran karena pengecer banyak yang percaya bahwa 

konsumen lebih tertarik pada harga aneh dari pada yang biasa. Bahkan, 

beberapa toko menggunakan harga berakhir dalam 1, 2, 3, 4, 6, atau 7 untuk 

menghindari tampilan harga biasa seperti Rp. 4,96, Rp. 10,99 dan Rp. 21,99. 

Harga lebih cenderung menjadi Rp. 25,11, Rp. 27,25, Rp. 30,53, Rp. 35,76, Rp. 

43,97 atau Rp. 39,99. 
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BAB IV 

STRATEGI DISTRIBUSI 

 

Konsep saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik, namun 

juga meliputi distribusi ide dan jasa. Saluran pemasaran dapat dilihat sebagai 

sekumpulan organisasi yang saling tergantung satu sama lain yang terlibat 

dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau 

dikonsumsi (Ansary dalam Kotler, 1993:299). Jika dilihat sebagai 

pendistribusian barang fisik, maka dapat dikatakan bahwa saluran pemasaran 

adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke 

perantara dan akhirnya sampai kepada pemakai. 

 

1. Sifat Saluran Pemasaran 

Dalam perekonomian sekarang ini, sebagian besar produsen tidak langsung 

menjual barangnya ke pemakai akhir. Di antara produsen dan pemakai terdapat 

perantara pemasaran yang melakukan berbagai fungsi dengan berbagai nama. 

Keputusan mengenai saluran pemasaran merupakan salah satu keputusan 

paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih perusahaan 

mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran lainnya. Penggunaan perantara 

sebagian besar karena keunggulan efisiensi mereka dalam membuat barang 

tersedia secara luas dan mudah diperoleh pasar sasaran. Dari segi sistem 

ekonomi, peran dasar perantara pemasaran adalah mengubah persediaan yang 

bersifat heterogen menjadi berbagai macam barang yang ingin dibeli orang. 

Menurut Stern dan El-Ansary menyatakan bahwa perantara melancarkan arus 

barang dan jasa. Prosedur ini diperlukan untuk menjembatani ketidak sesuaian 

antara berbagai barang dan jasa yang dihasilkan produsen dan bermacam-

macam barang yang diminta konsumen.  
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Gambar 1 berikut ini menunjukkan bagaimana seorang distributor dalam 

memanfaatkan perantara. 

(I)  (II) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-1. Bagaimana Seorang Distributor Memanfaatkan Perantara 

 

Bagian (I) memperlihatkan tiga produsen, di mana tiap produsen menggunakan 

pemasaran langsung untuk menjangkau tiga pelanggan. Sistem ini 

membutuhkan sembilan kontak yang berbeda. Bagian (II) memperlihatkan tiga 

produsen menggunakan satu distributor yang menghubungi ketiga pelanggan. 

Sistem ini hanya membutuhkan enam kontak (Kotler, 1994:684). 

 

2. Fungsi dan Lembaga Saluran 

Menurut Boyd (2000:33) tujuan utama dalam merancang saluran pemasaran 

adalah menemukan kombinasi perantara yang paling efisien untuk produk-

produk pasar tertentu. Saluran dapat meminimalkan biaya distribusi dengan 

tetap menjangkau dan memuaskan konsumen. Seorang produsen harus 

melakukan lebih dari hanya merancang sistem saluran pemasaran yang baik dan 

menjalankannya. Sistem itu akan membutuhkan modifikasi periodik untuk 

memenuhi kondisi baru di pasar. Modifikasi menjadi penting apabila pola 

pembelian konsumen berubah, pasar meluas, produk menjadi mapan, timbul 

persaingan baru dan muncul saluran distribusi yang baru dan inovatif. Lembaga 

saluran pemasaran dibagi menjadi 4 (empat) kategori besar yaitu grosir barang 

dagangan, perantara agen, pengecer serta agen pendukung.  
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3. Tujuan Saluran Distribusi dan Kriteria Pengukuran 

Tujuan saluran distribusi diuraikan menjadi ketersediaan produk, upaya promosi, 

layanan konsumen, informasi pasar dan efektivitas biaya. Dalam bagan berikut 

ini akan dijelaskan masing-masing cara pengukurannya dan produk yang dapat 

menerapkan. 

 

Tabel 4-1.Tujuan Saluran Distribusi dan Kriteria Pengukurannya 

Tujuan Saluran Dis-
tribusi 

Pengukuran 
Produk yang dapat 

menerapkan 

Ketersediaan produk     
 Cakupan pengecer 

yang relevan 

 Presentase distribusi yang 
efektif 

 Produk konsumen di 
tingkat eceran 

 Cakupan pasar 
geografis 

 Frekuensi penjualan 
Menurut tipe konsumen, 
waktu pengiriman rata-rata 

 Produk konsumen di 
tingkat eceran 

 Upaya Promosi     
 Promosi titik 

pembelian yang 
efektif 

 Presentase toko yang 
tataan khusus diberi bobot 
menurut urgensi toko 

 Produk konsumen di 
tingkat eceran 

 Dukungan 
penjualan  

 Presentase waktu yang 
dikeluarkan orang-orang 
untuk penjualan produk 

 Produk konsumen di 
tingkat eceran 

Layanan Konsumen     
 Pemasangan, 

pelatihan,  
perbaikan 

 Banyaknya teknisi 
pelayanan yang menerima 
latihan teknis,  
pemantauan keluhan 
konsumen 

 Produk industrial, 
khususnya melibatkan 
teknologi barang-barang 
tahan lama konsumen di 
tingkat eceran 

Informasi Pasar     
 Pemantauan tren 

penjualan, tingkat 
persediaan dan 
tindakan pesaing 

 Mutu dan ketepatan waktu 
dan informasi yang 
Diperoleh 

 Semua tingkat distribusi 

Efektivitas Biaya     
 Fungsi biaya 

saluran relatif 
terhadap volume 
penjualan 

 Margin perantara serta 
biaya pemasaran dalam 
ukuran presentase 
penjualan 

 Semua tingkat distribusi 

 

1. Jumlah Tingkat Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran dapat dibedakan menurut jumlah tingkatannya. Tiap 

perantara yang melakukan tugas membawa produk dan kepemilikannya lebih 
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dekat ke pembeli akhir merupakan satu tingkatan. Jumlah tingkatan dari 

perantara dapat untuk menentukan panjang sebuah saluran. 

Saluran nol tingkat (pemasaran langsung) terdiri dari seorang produsen yang 

langsung menjual ke pelanggan akhir. Saluran satu tingkat berisi satu perantara 

penjualan seperti pedagang eceran. Saluran dua tingkat berisi dua perantara, 

dalam pasar barang-barang konsumsi biasanya adalah pedagang besar dan 

pedagang eceran. Saluran tiga tingkat berisi tiga perantara. Gambar 2 berikut ini 

menunjukkan saluran pemasaran barang konsumen. 

 
Saluran Nol Tingkat 
     (M-S) 
 
Saluran Satu Tingkat 
    (M-R-C) 
 
Saluran Dua Tingkat 
 (M-W-R-C) 
 
Saluran Tiga Tingkat 
 (M-W-J-R-C) 

 

 

 

Gambar 4-2. Saluran Pemasaran Barang Konsumen 

Keterangan : 

M = Produsen R = Pengecer  

C = Konsumen W = Pedagang Besar 

   J = Pemborong 
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Gambar 4-3. Saluran Pemasaran Barang Industri 

Keterangan : 

K = Distributor Industri 

L = Perwakilan Produsen 

S = Cabang Penjualan Produsen 

 

 

1. Keputusan Mengenai Bentuk Saluran Pemasaran 

Dalam membentuk saluran pemasaran, produsen harus berkutat di antara apa 

yang ideal, apa yang mungkin dan apa yang tersedia. Yang terpenting dalam 

memutuskan saluran mana yang terbaik adalah meyakinkan satu atau beberapa 

perantara yang tersedia untuk menangani lini mereka. Dalam merancang sistem 

saluran pemasaran perlu analisis kebutuhan pelanggan, menetapkan tujuan 

saluran pemasaran, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama dan 

mengevaluasinya.  

 

2. Memodifikasi Sistem Distribusi Menuju Sistem Yang Ideal 

 Sistern dan Sturdivant menguraikan suatu proses delapan langkah untuk 

menjadikan sistem distribusi menjadi sistem yang ideal dan mengenai sasaran. 

Langkah pertama adalah mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan sasaran 

dari pelayanan saluran pemasaran jika tidak ada batasan. Pelanggan dapat 
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menentukan besarnya pesanan, kemudahan, berapa lama waktu tunggu yang 

bersedia mereka terima, variasi produk dan tambahan jasa yang mereka 

inginkan. Langkah kedua adalah memilih alternatif sistem distribusi yang dapat 

menyediakan jasa ini. Investor dapat diminta untuk mengevaluasi pembelian 

saham lewat broker, lewat telepon, lewat hubungan komputer. Respons mereka 

akan memberikan gambaran sistem distribusi mana yang disukai oleh segmen 

pelanggan tertentu. Langkah ketiga memerlukan evaluasi kemungkinan 

pelaksanaan dan biaya dari sistem distribusi alternatif. Pertimbangan tersebut 

misalnya menyangkut ketidak sesuaian biaya yang digunakan dengan sistem 

teknologi yang ada. Langkah ke empat mencakup pengumpulan sasaran 

eksekutif perusahaan untuk sistem distribusi perusahaan tersebut. Pada tahap 

ini beberapa eksekutif akan menuntut pengamatan prinsip-prinsip tertentu. 

Langkah kelima adalah membandingkan pilihan yang tersedia dengan kriteria 

manajemen tertentu di satu pihak dan sistem distribusi ideal pelanggan di lain 

pihak. Langkah ke enam adalah meminta manajemen dan para ahli yang terpilih 

untuk memeriksa kembali asumsi utama manajemen. Manajemen harus 

mengetahui kelemahan asumsi mereka dan batasan-batasan, begitu juga 

dengan keuntungan dan risiko untuk menggantinya. Langkah ke tujuh adalah 

meminta manajemen untukmenghadapi senjang antara sistem yang ada dan 

sistem ideal manajemen dan menyetujui perubahan-perubahan yang akan 

dibuat. Langkah ke delapan adalah menyiapkan rencana untuk melaksanakan 

perubahan yang telah disetujui. Jika memungkinkan, dapat diperkenalkan 

perubahan dalam skala kecil untuk mengidentifikasi perubahan positif dan 

negatif yang mungkin terabaikan sebelumnya. 

 Proses delapan langkah ini tidak berarti harus menghasilkan modifikasi 

sistem distribusi perusahaan. Proses tersebut dapat meyakinkan manajemen 

bahwa sistem yang ada dan seperangkat batasan manajemen itu penting dan 

diperlukan, namun demikian seringkali proses ini akan menghasilkan modifikasi 

sistem distribusi perusahaan ke arah ideal.  
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3. Kerjasama, Pertentangan dan Persaingan Saluran Pemasaran 

 Konflik dapat terjadi dalam saluran vertikal, horisontal dan multi saluran. 

Konflik saluran vertikal terjadi bila ada pertentangan antara tingkat yang berbeda 

dalam saluran yang sama. Konflik saluran horisontal terjadi apabila ada 

pertentangan antara anggota pada tingkat yang sama dalam saluran itu. Konflik 

multi saluran terjadi apabila produsen membangun dua atau lebih saluran yang 

saling bersaing di pasar yang sama.  

 Salah satu penyebab utama konflik saluran adalah ketidaksesuaian tujuan. 

Konflik timbul kadangkala dari peranan dan hak yang tidak jelas. Konflik dapat 

juga berasal dari perbedaan persepsi, ketergantungan besar perantara terhadap 

produsen. Konflik saluran tertentu dapat bersifat konstruktif. Ia dapat membawa 

penyesuaian yang lebih dinamis terhadap perubahan lingkungan. Pada saat 

yang sama, terlalu banyak konflik akan mengganggu. Solusi yang paling penting 

adalah penggunaan sasaran super ordinat. Para anggota saluran mencapai 

persetujuan mengenai sasaran fundamental yang dicari bersama. Salah satu 

perangkat manajemen konflik yang berguna adalah pertukaran anggota antara 

dua atau lebih tingkat saluran.  

 Dari uraian di atas dapat diambil intisarinya bahwa saluran pemasaran yang 

dipilih perusahaan dapat mempengaruhi secara signifikan dan dapat dipengaruhi 

oleh elemen lain dalam bauran pemasaran. Produsen menghadapi banyak 

alternatif saluran untuk mencapai sebuah pasar. Manajemen saluran pemasaran 

membutuhkan seleksi perantara tertentu dan memotivasi mereka dengan bauran 

hubungan perdagangan yang efektif biayanya. Saluran pemasaran ditandai 

dengan perubahan kontinue dan terkadang dramatis. Tiga dari kecenderungan 

yang paling signifikan adalah pertumbuhan sistem pemasaran vertikal, horisantal 

dan multi saluran. Semua siatem saluran pemasaran memiliki potensi konflik 

vertikal, horisantal dan multi saluran yang berasal dari sumber-sumber seperti 

ketidaksesuaian tujuan, peranan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi dan 

ketergantungan yang tinggi.  
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Pelanggan 

A. Sistem Distribusi Fisik 

1. Sifat Distribusi Fisik 

 Distribusi fisik melibatkan perencanaan, penerapan dan pengendalian arus 

bahan dan produk akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Tujuan distribusi fisik adalah untuk mengelola jaringan 

pasokan yaitu arus nilai tambah dari pemasok ke pengguna akhir.  Gambar 4 

berikut ini menunjukkan bentuk jaringan pasokan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4-4. Pengelolaan Jaringan Pasokan 

 

 Distribusi fisik melibatkan beberapa aktivitas yaitu (1) peramalan penjualan, 

dengan dasar tersebut perusahaan menjadwalkan produksi dan tingkat 

persediaannya, (2) perencanaan distribusi, (3) perencanaan produksi, (4) 

perolehan bahan, (5) pemprosesan pesanan, (6) manajemen persediaan, (7) 

penerimaan, (8) pengangkatan ke dalam, (9) pengemasan, (10) gudang pabrik, 

(11) pengiriman, (12) pengangkatan ke luar, (13) gudang luar, (14) pelayanan 

pelanggan. 

 Manajemen menaruh perhatian pada biaya total distribusi fisik yang dapat 

mencapai 30-40 % dari biaya produk. Biaya distribusi fisik yang lebih rendah 

memungkinkan harga yang lebih rendah atau marjin laba yang lebih tinggi. 

Pemikiran distribusi fisik tradisional berawal dari barang di pabrik dan berusaha 

mencari pemecahan berbiaya rendah untuk menyampaikannya ke pelanggan. 

Pemasar memilih pemikiran logistik-pasar yang dimulai dengan pasar dan 

kemudian bergerak mundur ke pabrik. Contoh alat distribusi UKM 

 

Pemasok 

Pengadaan 

Manufaktur 

Distribusi Fisik 

Saluran 

Perdagangan 
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Gambar 4-5. Gerobak Roda Tiga 

Sumber: http://www.alibaba.com/product-free/114212370/Motor_Gerobak_ Roda_ Tiga.html 

 

2. Tujuan Distribusi Fisik 

 Tujuan utama dan mendasar dari distribusi fisik adalah menyampaikan 

barang yang tepat ke tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya 

terendah. Namun ternyata tidak ada sistem distribusi fisik yang dapat sekaligus 

memaksimalkan pelayanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi. 

Karena aktivitas distribusi fisik melibatkan timbal balik yang sangat kuat, 

keputusan harus dibuat secara menyeluruh. Titik awal untuk merancang sistem 

distribusi fisik adalah mempelajari apa yang diminta pelanggan dan apa yang 

ditawarkan pesaing. Kekuatan usaha dalam distribusi fisik akan dapat terbangun 

bila usaha tersebut memenuhi skala ekonomi dalam pendistribusian suatu 

produk sehingga dalam setiap pembelian yang dilakukan dapat menekan biaya 

yang biasanya berkisar antara 30-40 % dari biaya produk. Sifat usaha koperasi 

dan UKM dengan keterbatasan yang dimiliki hanya dapat dibangun menjadi 

suatu lembaga yang mempunyai posisi tawar dengan meningkatkan skala usaha 

atau dengan cara mengadakan pembelian secara bersama-sama.  

 Masalah desain saluran tidak mudah dipilih, ada beberapa kendala masalah 

desain saluran tidak mudah dipilih seperti ketersediaan perantara yang baik, pola 

saluran tradisional, produk karakteristik, keuangan perusahaan, strategi 

kompetitif, dan pertanyaan pelanggan. Jaringan tidak selalu dirancang di bawah 

http://www.alibaba.com/product-free/114212370/Motor_Gerobak_%20Roda_%20Tiga.html
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kendali satu jenis organisasi dan menghadapi pilihan yang terbatas dalam 

merancang saluran untuk produk mereka 

 

3. Rancangan Biaya Sistem 

 Dengan adanya tujuan distribusi fisik, perusahaan harus merancang sistem 

distribusi fisik yang akan meminimalkan biaya pencapaian tujuan tersebut. Tiap 

kemungkinan sistem distribusi fisik akan mengakibatkan biaya berikut : 

 

   

    D = T + FW + VW + S 

 

Di mana 

D = biaya distribusi total dari usulan sistem 

T = biaya pengangkutan total dari usulan sistem 

FW= biaya tetap pergudangan dari usulan sistem 

VW= biaya variabel pergudangan (termasuk persediaan) untuk usulan sistem 

S = biaya total kehilangan penjumlahan karena penundaan pengiriman rata-

rata dalam usulan sistem 

   

 Memilih sistem distribusi fisik membutuhkan analisis biaya distribusi total 

yang berkaitan dengan masing-masing sistem yang diusulkan dan memilih 

sistem yang meminimalkan biaya distribusi total. Jika menemukan kesulitan 

untuk mengukur biaya total kehilangan penjualan (S), perusahaan dapat 

mengarahkan untuk meminimalkan biaya distribusi T + FW + VW untuk 

mencapai tingkat sasaran pelayanan pelanggan. 

 Dari uraian di atas pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa distribusi fisik 

melibatkan perencanaan, penerapan, pengendalian arus bahan dan produk akhir 

dari titik produsen ke titik pengecer untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

dengan memperhitungkan laba yang akan diperoleh. Pelaksanaan distribusi fisik 

bertujuan untuk mengelola jaringan pasokan sampai suatu produk sampai ke 

tangan pengguna akhir.  
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B. Sistem Distribusi Eceran 

 Perantara dalam sistem distribusi fisik tidak memproduksi utilitas bentuk, 

melainkan utilitas tempat, waktu dan kepemilikan. Beberapa perantara ini 

demikian besar dan kuatnya sehingga mereka mendominasi produsen yang 

berbisnis dengan mereka. Banyak yang menggunakan perencanaan strategis, 

sistem informasi maju dan kiat-kiat pemasaran. Pada umumnya mereka 

mengukur kinerja dengan menggunakan dasar pengembalian atas investasi, 

bukannya atas dasar marjin laba. Contoh alat distribusi eceran UKM: 

 

Gambar 4-6. Gerobak Roda Tiga 

Sumber: https://www.google.com/search?q=grobak+motor&oe=utf- 

 

Sifat dan Pentingnya Penjualan Eceran 

 Penjualan eceran meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan 

barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan 

pribadi dan bukan bisnis.  

Organisasi-organisasi pengecer terdiri atas berbagai jenis di antaranya sebagai 

contoh adalah pengecer toko, penjualan eceran tanpa toko dan organisasi 

eceran.  

 

Peranan Koperasi dan UKM dalam Distribusi Bisnis Eceran 

Peran distribusi adalah untuk memberikan kepada perusahaan 

pemenuhan tugas memberikan produk pada waktu yang tepat, tempat, dan 
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kuantitas dengan biaya minimum.  Koperasi dan UKM merupakan anggota yang 

melakukan bagian dari distribusi fisik dalam penyaluran barang kebutuhan pokok 

dan barang-barang produksi yang diperuntukkan bagi masyarakat dan anggota-

anggota koperasi. Keberadaan lembaga ini dalam kancah perdagangan barang 

kebutuhan pokok dan sebagian kecil barang-barang produksi untuk pertanian 

pada umumnya dikelola secara tradisional. Pengelolaan yang bersifat tradisional 

tersebut mengakibatkan posisi tawar (bargaining) koperasi dan UKM dalam 

distribusi fisik adalah sangat lemah. 
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BAB V 

STATEGI PROMOSI 

 

Tujuan Strategi Promosi 

Tujuan strategi promosi bervariasi antara organisasi. Beberapa promosi 

penggunaannya untuk memperluas pasar, perusahaan lain untuk 

mempertahankan posisi saat ini. Strategi promosi juga dapat digunakan untuk 

mencapai pasar yang dipilih. Sebagian besar sumber mengidentifikasi tujuan 

promosi tertentu atau tujuan menginformasikan, menciptakan kesadaran 

terhadap produk, meningkatkan ketertarikan terhadap produk, membedakan 

produk, meningkatkan penjualan, menstabilkan penjualan, meningkatkan 

loyalitas, memperluas kegugunaan, mengalihkan perhatian dari harga dan 

meningkatkan nilai produk. Kampanye promosi yang dirancang untuk 

menginformasikan sering di tujukan untuk segmen pasar tertentu. Untuk 

membedakan produk pemasar seringkali mengembangkan strategi promosi 

untuk membedakan barang atau jasa dari para pesaing. Untuk mencapai hal 

dimaksud mereka mencoba untuk menempati posisi di pasar yang menarik bagi 

target pelanggan.  

Bauran Promosi 

Bauran promosi merupakan kombinasi dari strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, promosi penjualan dan publik 

relation yang telah direncanakan untuk mencapai program pemasaran. 

Bauran Promosi terdiri dari:  

1. Advertising  

Merupakan penyajian informasi non personal mengenai suatu produk, 

merk, perusahaan atau toko dengan pembayaran dengan sejumlah uang 

yang di sepakati. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi, 
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perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra yang 

berkaitan dengan produk dan merk. Tujuan iklan bagaimana iklan 

dimaksud mempengaruhi perilaku konsumen. Iklan dapat disajikan 

melalui berbagai macam media seperti televisi, radio, majalah, surat 

kabar, papan bilboard dan lain sebagainya. Tujuan periklanan adalah 

sebagai berikut: (1). Menciptakan pengenalan merk, produk, dan 

perusahaan melalui periklanan agar masyarakat mengetahui keberadaan 

produk, merk, dan perusahaan. (2). Mendifferensiasikan produk adalah 

proses penciptaan keinginan konsumen yang berbeda antar merk tertentu 

dengan produk pesaing. (3). Memposisikan produk adalah proses 

menggambarkan suatu produk yang menciptakan keinginan konsumen 

yang bernilai terhadap merk tertentu dan menkomunikasikan keunggulan 

produk melalui iklan. (4). Mendorong konsumen untuk mencoba dengan 

menyampaikan pesan-pesan yang persuasif, konsumen didorong untuk 

mencoba menggunakan produk atau merk yang ditawarkan. (5). 

Mendorong konsumen untuk membeli, dengan beriklan diharapkan 

konsumen bertindak untuk membeli produk. Salah satu contoh shampo 

Clear beriklan pakailah shampo clear dalam satu minggu ketombe tidak 

hilang uang kembali, contoh lain iklan UKM dibawah ini. 

 

 

Gambar 5-1. Iklan Produk UMKM 

Sumber: http://cdn.bisnisukm.com/2011/09/ukm1.jpg 
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(6). Membangun loyalitas konsumen, loyalitas konsumen merupakan 

sesuatu yang berakar pada wawasan konsumen, yang memiliki hubungan 

memuaskan dengan penyedia produk atau jasa. Konsumen akan tetap 

setia terhadap produk apabila dia merasa puas dari produk atau jasa. (7). 

Meningkatkan citra, citra di bangun berdasarkan orientasi manfaat yang 

dibutukan dan diharapkan konsumen sasaran. 

Fungsi dan Peran Periklanan 

a. Sumber Informasi, dengan iklan, dapat membantu masyarakat untuk 

memilih altenatif produk yang lebih baik atau yang lebih sesuai dengan 

kebutuhannya. Artinya iklan dapat memberikan informasi yang lebih 

banyak daripada yang lainnya, baik tentang produknya, distribusi atau 

tempat pembeliannya atau informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi 

masyarakat. 

b.  Kegiatan Ekonomi, periklanan mendorong pertumbuhan perekonomian 

karena produsen didorong untuk tetap memproduksi dan 

memperdagangkan produk untuk melengkapi kebutuhan masyarakat 

yang terus berkembang. 

c.  Pembagi Beban Biaya periklanan membantu terciptanya skala ekonomi 

yang besar bagi setiap produk, sehingga menurunkan biaya produksi dan 

distribusi per unit atas produk tersebut, dan pada akhirnya memurahkan 

harga jualnya kepada masyarakat. 

d.  Sumber Dana Media, periklanan merupakan salah satu sumber dana 

media yang menunjang media untuk tetap eksis. Munculnya banyak 

media membuat persaingan semakin ketat. 

e. Identitas produsen, melalui kegiatan periklanan, masyarakat akan 

mengetahui produsen. Ada perusahaan yang dalam iklannya 

menonjolkan perusahaannya 

f. Sarana Kontrol, melalui kegiatan periklanan, masyarakat dapat 

membedakan produk-produk sah dengan tiruan. 
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2. Promosi penjualan  

Merupakan suatu upaya merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian. Promosi penjualan terdiri dari banyak jenis seperti kupon, 

rabat, sampel gratis, hadiah dan lain sebagainya. Promosi penjualan yang 

dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasar tujuan yang ingin 

dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: (1). Promosi 

yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk 

membeli. (2). Promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau 

mendorong pedagang grosir, pengecer, eksportir dan importir untuk 

memperdagangkan barang / jasa dari sponsor. (3). Promosi penjualan 

yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. (4). Promosi 

penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, 

mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, 

memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan 

lama dan mendidik pelanggan. 

3. Penjualan personal (Personal Selling) 

Suatu interaksi personal langsung antara pembeli potesial dengan 

salesman. Penjualan personal cukup efektif karena komunikasi personal 

seorang salesman dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan 

produk dalam proses pengambilan keputusan sehingga konsumen 

termotivasi untuk memahami informasi yang dijelaskan oleh salesman.   

       4.Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Merupakan usaha yang direncanakan secara terus menerus dengan 

sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik 

antara organisasi dan masyarakatnya, suatu perencanaan yang 

mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui 

pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal 

balik untuk mencapai keuntungan pada kedua belah pihak.  
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Tujuan Public Relation 

Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang 

secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui 

dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya 

penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. 

5.  Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk 

mempengaruhi pembelian konsumen. Metode penjualan barang dan/atau 

jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi 

eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra 

Usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan 

iuran keanggotaan yang wajar. Pemasan langsung dapat dilakukan 

melalui: pemasaran tatap muka, pemasaran jarak jauh, pemasaran 

melalui surat langsung, Pemasaran melalui katalog dan pemasaran 

melalui televisi. 
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BAB VI 

STRATEGI MEMASUKI PASAR EKSPOR 

 

A. MEMBANGUN BISNIS MELALUI PEMASARAN GLOBAL 

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dan pelaku 

ekonomi meramalkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dimasa 

mendatang. Yang perlu kita cermati adalah perubahan tersebut dapat 

memberikan hasil maksimum. Walaupun kita sadari dalam memahami 

dan menyikapinya bukan suatu hal yang mudah ditetapkan, tapi hal itu 

merupakan suatu tantangan dan sekaligus merupakan peluang yang 

harus kita rebut agar dapat menciptakan nilai tambah. Terkadang suatu 

perubahan bisa gagal untuk mengetahui terjadi suatu perubahan perilaku 

konsumen sebelum pangsa pasarnya digerogoti oleh kompetitornya. 

Dalam upaya mempersiapkan menghadapi perdagangan bebas 

yang sedang berjalan, maka diperlukan upaya agar produk dapat 

bertahan dan bahkan dapat meningkatkan pangsa pasarnya serta 

merambah kepasar global. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan UKM 

diupayakan sedemikian rupa sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 

Menurut Kotler (1999:5-9)  ada 9 cara untuk memenangkan persaingan 

dipasar Global : 

1. Melalui Kualitas Produk Yang Tinggi 

Kualitas produk yang buruk dapat berakibat buruk terhadap prospek bisnis 

dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk dapat memproduksi produk 

yang berkualitas tinggi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dengan 

cermat yaitu:  

(1) Kualitas mempunyai banyak arti, apakah produk tersebut mempunyai 

kelebihan pada produk awalnya? Apakah produk tersebut mempunyai 
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keunikan tersendiri? Kualitas yang diinginkan pelanggan harus diberikan 

informasinya lebih lengkap. 

(2) Pelanggan tidak dapat mengetahui kualitas suatu produk dengan hanya 

melihatnya. Seperti membeli televisi, konsumen akan membelinya 

ditoko elektronik dan akan melihat peralatan yang berbeda-beda. 

Konsumen akan melihat produk tersebut hanya berdasarkan merk-merk 

yang terkenal yang mereka sukai. Kualitas gambar televisi terlihat 

hampir sama dengan seluruh produk. 

(3) Banyak perusahaan saling mencontoh kualitas dari komputer mereka 

dibeberapa pangsa pasar. Jika itu terjadi, kualitas tidak lagi menjadi 

keunggulan suatu merk. 

(4) Beberapa perusahaan yang memiliki kualitas produk yang lebih              

tinggi, seperti Motorola yang memperoleh kualitas enam sigma atau              

mempunyai kualitas yang terbaik terhadap produk mereka. Untuk              

mendapatkan kualitas terbaik membutukan biaya yang tingg. Oleh 

karena itu   kualitas produk yang diinginkan konsumen adalah yang 

sesuai dengan nilai yang di bayarkan terhadap suatu produk tertentu 

sehingga memberikan kepuasan bagi konsumen yang bersangkutan. 

2. Melalui Pelayanan Yang Baik  

Di samping kualitas produk yang tinggi, semua konsumen menginginkan 

Pelayanan yang baik. Para konsumen mengartikan ini dengan banyak 

cara. Contoh Restoran atau rumah makan, pelayan berupaya melayani 

dengan tepat dan menyajikan makanannya dengan cepat. Konsumen 

lainnya menganggap menguras tenaga para pelayan yang hanya dapat 

mengganggu malam romantis konsumen. Oleh karena itu bermunculan 

berbagai tipe restoran, mulai lembur kuring, cepat saji, restoran padang 

dan lain sebagainya dengan kekhasan masing-masing sehingga 

konsumen dapat memilih. Bila konsumen mau santai dapat memilih 

restoran lembur kuring dan kalau mau cepat dapat memilih restoran cepat 



42 
 

saji. Pelayan juga mengandung arti: kecekatan, ketelitian, pengetahuan, 

pemecahan masalah sehingga dapat memberikan jawaan yang tepat 

sesuai dengan keinginan para konsumen. 

3. Melalui Tingkat Harga Yang Rendah. 

Strategi tingkat harga yang rendah banyak digunakan oleh perusahaan 

besar seperti IKEA, Walmart. Tetapi perusahaan yang menggunakan 

strategi ini harus berhati-hati. Perusahaan baru yang menggunakan 

strategi mungkin akan gagal memasuki pasar, bila tidak ada nilai tambah 

yang ditawarkan. 

Tingkat kualitas dan pelayanan harus diperhatikan, karena konsumen 

merasakan membeli produk dan nilai produknya, tidak hanya membeli 

berdasarkan harganya. Oleh sebab itu harus ada nilai tambah yang 

ditawarkan produk tersebut. Sehubungan dengan hal itu, UKM dalam 

menentukan harga yang akan ditetapkannya dengan rasional sesuai 

dengan nilai dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen. 

 

4. Melalui Pasar Saham / Bursa Saham 

Secara umum perusahaan yang menguasai pasar saham mendapatkan 

uang/modal dari para pesaingnya. Selain mendapatkan uang/modal dari 

para pesaingnya perusahaan juga mendapatkan skala ekonomi yang luas 

dan pengakuan terhadap produk mereka. Dengan adanya pengakuan 

terhadap produknya membuat pembeli untuk pertama kalinya merasa 

yakin untuk membeli produk dari perusahaan tersebut, inilah yang 

dinamakan efek Bandivagon. 

Untuk masuk ke pasar saham memang tidak mudah, karena harus 

memenuhi berbagia persyaratan yang telah ditentukan. Namun apabila 

suatu produk sudah cukup dikenal oleh masyarakat akan sangat 
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membantu masuk ke pasar saham. Bagaimana dengan UKM, apakah 

telah siap untuk masuk ke pasar saham? 

5. Adaptasi Dan Penganekaragaman Produk. 

Banyak pembeli menginginkan agar penjual dapat memberikan 

keunggulan dari produk yang ditawarkan atau pelayanan yang mereka 

butuhkan. Firma bisnis menginginkan fedral ekspress mengambil surat-

surat mereka pada jam 7 pagi bukan jam 5 sore. Pelanggan hotel 

menginginkan menyewa kamar hotel hanya setengah hari. Corak pasar 

seperti inilah yang harus diperhatikan oleh para penjual yang mungkin 

tidak menjadi perhatian para pesaing. Biaya yang dikeluarkan mungkin 

lebih tinggi untuk memenuhi keinginan para pelanggan tersebut. 

Penganekaragaman produk dan pelayanan sangat diperlukan bagi 

produk UKM sehingga setiap kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. UKM 

harus tanggap dan antisifatif terhadap setiap perubahan selera konsumen 

sehingga konsumen tetap merasa kebutuhannya dapat terpenuhi. 

6. Pengembangan Produk Yang Berkesinambungan 

Pengembangan produk yang berkesinambungan juga merupakan suatu 

strategi, apalagi jika perusahaan dapat mengembangkan produknya 

dengan baik. Namun, tidak semua pengembangan produk menghasilkan 

nilai lebih. Berapa nilai atau harga yang harus dibayar oleh konsumen jika 

mereka diberitahu tentang pengembangan produk, seperti detergen yang 

lebih baik, pisau cukur yang lebih tajam, furniture yang unik, buah-buahan 

yang hygienis dan pestisida, dan kenderaaan bermotor yang melaju lebih 

cepat? Berapa produk mencapai pengembangan sampai batasnya yg 

dapat dikembangkan dengan pengembangan terakhir tidak banyak 

pengaruh terhadap produk tersebut. Oleh karena itu UKM perlu 

melakukan differensiasi produk sehingga dapat mencerminkan suatu 

perbedaan dari suatu produk yang lain yang pada akhirnya dapat 

memposisikan produk tersebut dibenak konsumen. Secanggih apapun 
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differensiasi yang diciptakan, begitu mudah untuk ditiru. Oleh karena itu 

perusahaan sebaiknya perlu melakukan pengembangan produk secara 

berkesinambungan untuk dapat menarik konsumen. 

7. Melalui Produk Inovasi 

Beberapa perusahaan melakukan inovasi untuk menghasilkan 

keuntungan besar, dengan mengenalkan produk baru yang canggih. 

Dilema yang dialami perusahaan adalah jika tidak memperkenalkan 

produk baru karena inovasi tidak akan berguna jika produk baru tersebut 

tidak diperkenalkan. Permasalahan lainnya adalah tingginya biaya untuk 

melakukan inovasi. 

UKM dengan ciri khas sentuhan teknologi yang relatif rendah bila 

dibandingkan dengan usaha lebih menonjolkan ciri tradisionalnya menjadi 

daya tarik tersendiri, apabila dikemas dan dikerjakan lebih bertanggung 

jawab pada kualitasnya. Sama halnya dengan jam tangan rolex yang hand 

made menjadi sangat mahal karena dikerjakan dengan teliti dengan 

kualitas yang tinggi, tetapi dapat menguasai segmen pasar tertentu 

dikalangan masyarakat atas. 

8. Memasuki Pasar Yang Pertumbuhannya Cepat. 

Pasar yang pertumbuhannya cepat, seperti handphone, sudah dikenalkan 

luas di berbagai lapisan masyarakat. Beberapa penguasa pasar telah 

menghasilkan keuntungan didalam industri tersebut. Namun, banyak 

perusahaan yang memasuki pasar yang pertumbuhannya cepat 

mengalami kegagalan. Dari seratus perusahaan perangkat lunak yang 

memulai usahanya pada suatu bidang, seperti grafik komputer, hanya 

segelintir perusahaan yang dapat bertahan. Sekali pasar menerima 

beberapa merek perusahaan standar, perusahaan tersebut akan 

menikmatinya. Microsoft Office telah menjadi standard dan produk 

penggantinya di kesampingkan pasar. Masalah lainnya adalah produk 

tersebut menjadi usang dengan cepat didalam pertumbuhan industri yang 
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cepat dan tiap perusahaan harus menginvestasikan uangnya setiap 

mengembangkan produknya. Mereka dengan susah payah merubah 

keuntungan dari penawaran terakhir sebelum mereka harus berinvestasi 

dalam pengembangan produk pengganti. 

Agar Produk UKM dapat tetap bertahan dan bahkan berkembang 

mengikuti pasar global maka dibutuhkan kemauan untuk membuka diri 

terhadap perubahan dan perkembangan selera konsumen. Oleh karena 

itu setiap perusahaan atau UKM harus peka dan cepat tanggap dalam 

menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Sebagai contoh para pandai 

besi selalu asik memproduksi parang, pisau, cangkul, bajak dan lain 

sebagainya. Padahal perubahan sedang berlangsung, petani tidak 

membajak sawahnya dengan sapi atau kerbau, tapi lebih menggunakan 

traktor. Pisau dapur tidak lagi cap garpu tetapi stainless buatan pabrikan. 

9. Mengetahui Keinginan Pelanggan. 

Salah satu hal yang popular dalam pemasaran adalah perusahaan yang 

memenuhi keinginan pelanggan, akan menguntungkan bagi perusahaan. 

Penjual yang membuat pelanggannya merasa senang dan puas memiliki 

probabilitas yang tinggi dalam mempertahankan pelanggan. 

Masalahnya adalah ketika keinginan konsumen dipenuhi maka dia akan 

mengharapkan yang lebih diwaktu yang lain dan usaha untuk 

memenuhinya akan semakin sulit serta memerlukan biaya yang tinggi. 

Pada akhirnya perusahaan harus memenuhi keinginan yang paling akhir. 

Jalan lainnya, banyak konsumen sekarang menginginkan kwalitas yang 

lebih tinggi, pelayanan yang memuaskan, nyaman, keanekaragaman 

fungsi produk, meningkatkan prestise dirinya dan jaminan, dimana semua 

itu harus memutuskan salah satu keinginan pelanggan yang akan 

dipenuhi dan dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu UKM 

harus berupaya memenuhi keinginan konsumen yang cenderung terus 

berubah.   
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B.TANTANGAN YANG BIASA DIHADAPI PERUSAHAAN. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa manajer didalam suatu 

seminar untuk menggambarkan bagaimana mereka melihat keinginan 

konsumen, diperoleh jawaban sebagai berikut: 

• Konsumen berkembang menjadi orang yang berpikiran luas dan 

mengiginkan harga yang rendah. 

• Konsumen menghargai waktu dan mengiginkan kenyamanan. 

• Konsumen tidak terpaku lagi pada suatu merek produk dan 

mengharapkan merek yang baru dan umum. 

• Konsumen mengharapkan pelayanan yang baik. 

• Konsumen tidak bergantung pada satu supplier saja. 

Kemudian, sejauh mana strategi pemasaran mereka bekerja, 

diperoleh jawabannya sebagai berikut: 

• Produk mereka tidak terlalu berbeda dengan pesaing 

mereka. 

• Mereka mengeluarkan biaya tambahan pada pelayanan dan 

penjualan. 

• Harga produk mereka sesuai dengan harga pasar. 

• Periklanan semakin mahal dan tidak terlalu efektif 

• Mereka mengeluarkan biaya yang lebih banyak terhadap 

promosi penjualan. 

• Biaya penjualan meningkat. 

Seluruh tantangan sangat penting untuk dihadapi perusahaan dalam 

usahanya untuk meningkatkan kinerja mereka dipasar. Dalam hal ini, 
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timbul pertanyaan, bagaimana strategi dan taktik dalam aktivitas 

pemasarannya. Jawabannya, hal-hal tentang pemasaran tentu saja akan 

berbeda diantara perusahaan tergantung kegiatannya, karena setiap 

sektor bisnis berisikan kekuatan yang berbeda. Dalam hal ini, perusahaan 

produk-produk yang terkenal memiliki perhatian terhadap: 

• Keuntungan yang menurun 

• Peningkatan biaya penjualan dan promosi 

• Peningkatan biaya eceran dan menurunnya ruang produk. 

 

C. MENDAPATKAN, MEMPERTAHANKAN PELANGGAN UKM. 

 Secara teoritis, pemasaran di definisikan sebagai sebuah seni dari 

mencari pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Definisi ini dapat diperluas 

menjadi:  Pemasaran sebagai suatu ilmu pengetahuan dan seni dalam mencari, 

mempertahankan, dan meningkatkan jumlah pelanggan yang menguntungkan. 

Makna dari definisi ini adalah bagaimana caranya sebuah perusahaan mencari, 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan yang menguntungkan. 

 Dahulu para pemasar berpikir bahwa hal yang paling penting adalah 

kemampuan untuk mencari pelanggan baru. Para tenaga penjual banyak 

menghabiskan waktu mereka untuk mencari pelanggan dari pada 

mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada. Mereka selalu merayakan apabila 

mereka dapat pelanggan baru, seperti layaknya sebuah piala. Mereka tidak 

begitu memperhatian kepada pelanggan yang sudah ada. 

Pendapat para pemasar sekarang justru sebaliknya mempertahankan dan 

meningkatkan jumlah pelanggan yang sudah ada menjadi hal penting. 

Perusahaan banyak menghasilkan uang untuk mempertahankan jumlah 

pelanggan yang ada dan para pesaing selalu mencoba mencuri pelanggan 

tersebut. 
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Kehilangan pelanggan akan mengakibatkan kerugian pada penjualan yang akan 

datang serta kehilangan keuntungan pada masa yang akan datang. 

 Jadi sebenarnya, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu 

mempertahankan pelanggan. Dalam hal ini perlu diperhatikan proses utama 

yang terkait dalam: 

1) Menemukan pelanggan yang berprospek. 

2) Menjual untuk pertama kalinya kepada pelanggan yang berprospek 

3) Mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan baru, kalau 

mungkin untuk selamanya. (kotler 1999,122). Edited 6.9.2016 

1. Menemukan Pelanggan Yang Berprospek 

Pasar di kateristikkan sebagai tempat yang berlimpah diisi produk-produk 

berbagi merk dari para produsen. Dari segi pelanggan terdapat mobil 

Eropa mampu memproduksi sebanyak 75 juta mobil pertahun, belum lagi 

dari Jepang, Korea, tetapi permintaannya hanya sebesar 45 juta. Jadi, 

semua produsen mobil harus bersaing ketat untuk mendapatkan satu 

pelanggan. 

Perusahaan industri biasanya membekali tenaga penjual baru mereka 

dengan denah, katalog dan buku pesanan. Jadi ketuklah pintu setiap 

pelanggan dan tunjukkan bahwa kita mempunyai produk yang berharga 

untuk di beli. 

Sekarang masih banyak perusahaan yang mengandalkan tenaga penjual 

untuk mencari pelanggan, tetapi dengan biaya yang kecil (untuk beberapa 

perusahaan, biasanya biayanya sangat besar). Mencari pelanggan baru 

dengan tenaga penjual akan sangat membuang uang dan waktu. Tenaga 

penjual seharusnya menjual produk, bukan mencari pelanggan. 

Perusahaan yang berusaha meningkatkan tanggung jawab kepada calon 

pelanggannya. Dengan menentukan calon pelanggan yang baik akan 
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mengurangi biaya perusahaan dengan memberikan produk kepada 

tenaga penjual, akan memberikan waktu bagi tenaga penjual untuk 

menjual lebih banyak. 

Bagaimana perusahaan mampu menciptakan calon pelanggan bagi 

tenaga penjual mereka? Dalam menentukan calon pelanggan dapat 

dilakukan tiga langkah proses yaitu : 

1. Menentukan siapa yang menjadi target/sasaran pasar. 

2. Menggunakan alat komunikasi untuk mengumpulkan calon pelanggan. 

3. Menghasilkan calon pelanggan yang berkualitas. 

a) Menentukan Target Pasar  

Perusahaan dalam memasarkan produknya mempunyai keterbatasan 

oleh karena itu tidak semua perusahaan ingin menjual produk kepada 

siapa saja. Misalnya, Gillette tidak ingin menjual pisau cukur kepada para 

remaja, Kimberly-Clark juga igin menjual produk Hugiesnya kepada anak-

anak yang tidak mempunyai keluarga. Sebuah perusahaan baja, Savvy 

tidak menjual produk bajanya kepada setiap perusahaan yang 

menggunakan baja sebagai bahan baku. Kita asumsikan bahwa 

perusahaan produk baja melalui proses STP (Segmentation, Targeting 

and Positioning) dan telah memiliki target pasar. Perusahaan Baja dapat 

memutuskan untuk berkonsentrasi dalam bidang industri otomotif, industri 

konstruksi kantor atau industri perlengkapan dapur. Sekali sasaran 

penjualan telah ditentukan maka akan lebih relatif lebih mudah untuk 

mengidentifikasi pembeli potensial. Setelah perusahaannya yakin dengan 

pendapat mereka tentang siapa yang menjadi sasaran penjualan, apa 

yang mereka mau, apa yang mereka ingin beli, dimana dan kapan produk 

itu dibeli, bagaimana cara pembeliannya, dan lain-lain, perusahaan 

mampu meningkatkan kemampuan untuk menemukan calon pelanggan 

yang baik. 
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b) Perusahaan Dapat Menggunakan Alat Komunikasi Untuk 

Mengetahui Calon Pelanggan Yang Mempunyai Prospek Yang 

Bagus. 

Alat yang digunakan dapat berupa periklanan, direct mail, 

telemarketing, dan pameran-pameran. Akhirnya perusahaan dapat 

membeli daftar nama dari pialang atau makelar dan dari sumber lainnya 

untuk mengetahui calon pembeli potensial. Sebagai contoh perusahaan 

Mars yang memproduksi makanan kucing ingin mengetahui nama-nama 

pemilik kucing di Jerman. Salah satu cara yang digunakan adakah 

memasang iklan dokoran yang cukup dikenal dan isinya menawarkan 

booklet secara gratis dengan judul” Bagaimana memelihara kucing yang 

bagus” Para pemilik kucing hanya tinggal mengisi sebuah kupon dengan 

data-data seperti nama anda, nama kucing anda, umur kucing tersebut 

dan tanggal lahirnya, serta informasi lainnya yang menurut perusahaan 

mars dapat berguna. Para pemilik kucing kebanyakan begitu melihat iklan 

tersebut mungkin akan meminta booklet gratis tersebut atau perusahaan 

Mars dapat melakukan pendekatan kepada para dokter hewan di Jerman 

dan menawarkan diri untuk membeli daftar nama pemilik kucing. Cara 

seperti ini sama dengan cara yang digunakan oleh perusahaan 

memproduksi makanan bayi nestle dan Gerber yaitu dengan cara mencari 

nama ibu-ibu yang baru melahirkan, menghubungi dokter atau rumah 

sakit dan juga memeriksa data kelahiran bayi. 

Mars menggunakan informasi ini yang kemudian digunakan untuk 

mengirim majalah kepada para pemilik kucing atau mengumumkan 

kepada para pemilik kucing bahwa ada makanan kucing baru atau 

mengirimkan kupon untuk para pemilik kucing untuk mendapatkan diskon 

pada saaat membeli makanan kucing dan bahkan mengirimkan kartu 

ucapan ulang tahun kepada para pemilik kucing yang kucingnya ulang 

tahun. 
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c) Mengkualifikasikan Calon Pelanggan. 

Tidak semua calon pelanggan menjadi target perusahaan. 

Perusahaan membedakannya menjadi calon pembeli potensial dan tidak 

potensial dapat berupa perorangan atau organisasi yang mempunyai 

minat untuk membeli, tetapi tidak bersungguh-sunguh untuk membeli 

produk yang ditawarkan perusahaan, sebagi contoh : 

Banyak orang yang ingin memiliki mobil mercedes, kebanyakan dari 

mereka tidak  mampu membeli. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan 

adalah siapa calon pelanggan yang terbaik. Dalam hal ini perusahaan 

dapat menggolongkannya menjadi 3 yaitu :  

1. Calon pelanggan yang bersikap biasa. 

2. Calon pelanggan yang mempunyai minat. 

3. Calon pelanggan yang antusias. 

Yang terakhir ini merupakan calon pelanggan yang mempunyai minat dan 

keinginan membeli. Setiap tenaga penjual mengiginkan daftar nama calon 

pelanggan dimulai dari calon pelanggan yang siap membeli. 

Perusahaan dapat membuat calon pelanggan memahami produk 

yang ditawarkan dengan cara mengirim surat ataupun telepon. 

Perusahaan dapat menelepon calon pelanggan dan menanyakan apakah 

dia ingin brosur tentang produk yang ditawarkan atau dia ingin didatangi 

oleh tenaga penjual dari perusahaan. Jika calon pelanggan ingin didatangi 

oleh tenaga penjual, perusahaan dapat mengecek ke bank, tempat 

dimana calon pelanggan bersangkutan memiliki rekening. Untuk 

memastikan bahwa calon pelanggan tersebut mampu membeli produk. 

Perusahaan dapat memberikan nama-nama calon pelanggan yang 

berkualitas kepada para tenaga penjual sehingga mereka dapat 

memamfaatkan sebagian besar waktunya untuk menjual. penentuan 
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calon pelanggan yang baik dilakukan oleh bagian pemasaran yang 

dikelola oleh para peneliti pemasaran serta bekerja sama dengan bagian 

komunikasi pemasaran untuk menentukan calon pelanggan yang baik 

dengan cara yang efektif dan efisien. Nah bagaimana dengan UKM? 

Apakah sudah menerapkan hal seperti diatas dalam mengklarifikasi 

pelanggan?. 

2. Menjual Kepada Calon Pelanggan Yang Berprospek. 

Salesman sebelum era media elektronik, para tenaga penjual 

umumnya langsung datang ke rumah calon pelanggan dengan perjanjian 

terlebih dahulu (door to door). Tenaga penjual biasanya telah menyiapkan 

siapa saja yang akan dikunjungi termasuk dengan transportasi yang akan 

digunakan dan dihotel mana mereka akan menginap. 

Mereka menggunakan pendekatan standar ketika mereka tiba di 

tempat calon pelanggan yaitu dengan pendekatan. AIDA (Awarenes, 

Interest, Desire and Action) yakni mendapatkan perhatian dari calon 

pelanggan, menciptakan minat pembeli, membuat mereka ingin membeli 

dan akhirnya membuat calon pelanggan jadi membeli. 

Untuk mendapatkan perhatian calon pelanggan bisa dilakukan 

dengan cara mengklaim bahwa produk yang ditawarkan dapat membuat 

calon pelanggan berpikir positif tentang produk tersebut dan menyakinkan 

kepada pelanggan bahwa produk tersebut lebih unggul dibandingkan 

dengan produk pesaing. Selain itu, tenaga penjual juga berusaha menarik 

minat calon pelanggan dengan menceritakan tentang pelanggan-

pelanggan lain yang puas dengan produk tersebut. Untuk merangsang 

keinginan calon pelanggan benar-benar membeli, para tenaga penjual 

dapat menawarkan garansi berupa uang kembali jika calon pelanggan 

tidak puas dengan produk yang dibeli padahal calon pelanggan sudah 

membeli. 
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Di era media elektronik penjualan tidak perlu harus mengunjungi 

atau bepergian ketempat pelanggan sehingga dapat mengurangi tenaga 

penjual. Untuk berkomunikasi dengan pembeli dan bertatap muka dapat 

dilakukan dengan menggunakan komputer yang memiliki perangkat 

kamera kemudian tenaga penjual akan menyusun suatu perjanjian 

dengan para pembeli dan relasi-relasinya untuk mengadakan pertemuan 

lewat konferensi video dilayar monitor, mereka akan melihat antara satu 

dan yang lainnya. Tenaga penjual dapat menunjukkan produk melalui 

layar monitor atau dapat mengirimkanya lewat faksimil ke pembeli. 

Tenaga penjual yang terlatih menggunakan komputer tersebut dapat 

menggantikan biaya perjalanan yang dilakukan oleh para tenaga penjual. 

Komputer juga akan mengurangi biaya-biaya pendukung para 

tenaga penjual. Pada masa yang akan datang para tenaga penjual tidak 

akan datang ke rumah-rumah calon pelanggan. Mereka akan lebih terlatih 

menggunakan komputer, telepon, menggunakan email dan mesin 

faksimil, dalam rangka mencari informasi dan berkomunikasi di dalam 

internet dan juga di dalam perusahaan atau intranet. 

Perusahaan membutuhkan tenaga penjual yang terlatih dan juga 

mampu mengurangi biaya-biaya dalam rangka mencari informasi dan 

berkomunikasi dalam penjual serta menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan. 

Salah satu kunci dalam menggunakan komputer ialah mengelola 

data calon pelanggan dan database para pelanggan. Semua data calon 

pelanggan tersebut akan disimpan dalam data base pihak dealer, jadi 

dapat diketahui dimana para calon pelanggan tersebut berada. Dengan 

demikian pihak dealer dapat mengetahui calon pelanggan mana yang 

akan dikejar dan yang mana yang tidak. 

Penggunaan komputer telah memberikan keuntungan besar bagi 

orang-orang pemasaran dan orang-orang penjualan karena mereka dapat 
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menahan berbagai macam detail mengenai pelanggan yang berprospek 

dan pelanggan yang tidak berprospek, yang tentu saja hal ini dapat 

mengubah proses penjualan. Orang-orang penjualan masa kini, setelah 

membuat kesepakatan dengan pelanggan dapat langsung dapat 

mencetak kontrak pelanggan yang berprospek yang siap untuk 

ditandatanganinya, hingga merubah pelanggan yang berprospek yang 

menjadi pelanggan pertama. 

Bagaimana dengan UKM apakah sudah menerapkan strategi 

dalam meraih pelanggan? Kalau belum, hal diatas dapat digunakan 

sebagai pembuka wawasan dalam menerapkan strategi dalam menjual 

produk terhadap pelanggan. 

3. Mempertahankan Pelanggan Untuk Selamanya. 

Sekarang kita dapat menghargai pentingnya mempertahankan dan 

meningkatkan jumlah pelanggan. Perusahaan-perusahaan masa kini 

tidak melihat diri mereka sebagai penjual produk, melainkan sebagai 

pencipta pelanggan yang menguntungkan. Mereka tidak hanya ingin 

menciptakan pelanggan, mereka ingin “memiliki” mereka untuk 

selamanya. Dalam hal ini bukan berarti pelanggan ingin dimiliki, 

melainkan pemasar ingin memiliki pelanggan untuk “membuatnya tetap 

setia”. 

Pemasar ingin menaikkan bagiannya atas bisnis pelanggan secara 

konstan. Dia tidak ingin harga yang menjadi pemasok tunggal atas barang 

tertentu, tetapi untuk memasok lebih atas apa saja yang dibeli oleh 

pelanggan. Hal ini dikenal dengan pengejar bagian atas pelanggan, 

misalnya pasar-pasar swalayan ingin menaikkan bagian merea atas 

“perut” pelanggan. Pada masa kini Harley Davidson menjual bukan harga 

motor tapi juga jaket kulit, kaca mata, krim cukur, bir Harley, dan rokok 

Harley bahkan membuka restoran Harley di New Work City. Kita dapat 
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mengatakan Harley ingin menciptakan dan memiliki “Gaya hidup 

Pelanggan”. 

Hal itu juga merupakan tujuan dari pemasaran afinitas perusahaan 

akan mentarget suatu kelompok tertentu seperti para dokter gigi atau ahli 

kecantikan dan mencoba untuk menjual susunan barang dan jasa kepada 

mereka yang memuaskan kebutuhan mereka. Anggota kelompok seperti 

itu mempunyai masalah, kebutuhan dan gaya hidup yang sama. 

Perusahaan dapat menjual asuransi, rencana perjalanan, dan jasa bank 

kepada mereka. 

Dalam upaya mengembangkan pelanggan baru menjadi 

pelanggan yang lebih kuat dan setia dilakukan melalui beberapa tahap 

yaitu: pelanggan pertama kali, pelanggan berkelanjutan, klien, 

penyokong, anggota, rekan, pemilik-sebagian. 

Apa yang dapat dilakukan untuk memindahkan pelanggan kesetian 

ke setiap tahap. 

A) Pelanggan Pertama Kali 

Pelanggan pertama kali, sebelum membeli, ia telah membangun 

harapan tertentu, berdasarkan pada apa yang telah dikatakan konsumen 

yang lain, apa yang dijanjikan penjual, pengalaman umum masa lalu 

dengan pembelian yang serupa. Setelah membeli, Ia akan mengalami 

satu kepuasan, yakni sangat puas, puas, biasa saja, tidak puas atau 

sangat tidak puas. 

Probbabilitas atas kemungkinan pelanggan akan membeli lagi 

berkaitan erat dengan kepuasan pada pembelian pertama. Dia akan 

menjadi” Pelanggan yang hilang” jika dia sangat tidak puas, tidak puas, 

atau bahkan biasa saja. Dia mungkin akan membeli lagi jika ia sangat 

puas. Perusahaan sering gagal untuk membedakan antara pelanggan 

yang puas dan pelanggan yang sangat puas. Pelanggan yang puas dapat 
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dengan mudah beralih ketika pemasok lain dapat menawarkan kepuasan 

yang sama atau lebih besar. Namun, pelanggan yang sangat puas lebih 

kecil kemungkinannya untuk menemukan pemasok lain yang mereka 

percaya dapat memuaskan mereka dengan tingkat kepuasan yang sama. 

Perusahaan yang ingin menarik pelanggan berkelanjutan harus 

mensurvey tingkat kepuasan pelanggan mereka secara berperiode. 

Dalam kasus terbaik, Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) mereka akan 

menunjukkan sebagian pelanggan, apakah pelanggan puas atau sangat 

puas. Sayangnya, sering bukan itu kasusnya. Penelitian kepuasan 

pelanggan menunjukkan bahwa pelanggan cenderung tidak puas dengan 

pembelian mereka sekitar 25%. Lebih buruk lagi, 95% dari mereka tidak 

mengeluh, karena mereka tidak tau kepada siapa mereka harus mengeluh 

atau karena mereka percaya bahwa hal itu tidak sepadan dengan usaha 

mereka. 

 Pelanggan yang kecewa, tentu saja tidak perlu hilang. Perusahaan 

yang waspada membuat sistem yang membuat pelanggan yang tidak 

puas mudah teralih oleh mereka. Perusahaan dapat melakukan prosedur 

sebagai berikut untuk memulihkan kepercayaan pelanggan:  

1) Membuat hubungan bebas pulsa tujuh hari, dua puluh empat 

jam (dengan telepon, faksimil atau e-mail) untuk menerima dan 

bertindak atas keluhan pelanggan. 

2) Menghubungi pelanggan yang mengeluh sesegera mungkin. 

Makin lambat perusahaan menanggapi, kekecewaan akan 

makin bertambah pula dan menjadi bahan perbincangan yang 

negatif. 

3) Menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan; 

jangan menyalahkan pelanggan. 
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4) Memakai orang-orang jasa pelayanan pelanggan yang bersikap 

penuh perhatian. 

5) Memecahkan keluhan tersebut dengan cepat dan sesuai 

kepuasan pelanggan. Beberapa pelanggan yang mengeluh 

tidak mencari penggantian sebagai tanda bahwa perusahaan 

peduli. 

Ironisnya, pelanggan yang keluhannya dipecahkan dengan 

memuaskan sering menjadi pelanggan yang lebih setia dari pada 

pelanggan yang tidak pernah tidak puas. Hasil suatu penelitian 

menunjukkan bahwa sekitar 34 % pelanggan yang mengajukan 

keluhan besar akan membeli lagi dan perusahaan tersebut jika 

keluhan mereka terpecahkan dan jumlah itu naik menjadi 52% 

untuk keluhan kecil. Jika keluhan tersebut dipecahkan dengan 

cepat, pelanggan umumnya akan membeli lagi produk dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

Ada banyak cara untuk memenangkan kembali kepercayaan 

pelanggan yang kecewa. Perusahaan dapat menawarkan diskon 

untuk pembelian berikutnya atau bingkisan kecil untuk menebus 

kesalahan. 

Menyimak cara yang dilakukan perusahaan multinasional 

dalam menangani pelanggan pantaslah mereka dapat 

memenangkan hati pelanggan, namun bagaimana dengan UKM 

haruskah tinggal diam atau merubah cara agar jangan makin 

tertingal. 

B) Pelanggan berkelanjutan 

Perusahaan harus mengetahui dan mengklarifikasikan 

pelanggannya menurut resensi, frekuensi dan nilai moneter 

(dikenal dengan formula RFN). Pelanggan-pelanggan terbaiknya 
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adalah yang membeli produknya baru-baru ini, yang membeli 

dengan lebih intens, dan belanja lebih banyak. Ada empat faktor 

yang menjadi perhatian: 

1. Pelanggan yang bertahan membeli lebih sering dengan 

berjalannya waktu jika mereka sangat puas. Sekali pelanggan 

telah membentuk hubungan pembelian dengan seorang 

penjual, mereka akan terus membeli darinya, sebagian karena 

kemalasan untuk beralih. 

2. Biaya untuk melayani pelanggan yang dipertahankan menurut 

seiring dengan perjalanan waktu. Transaksi dengan pelanggan 

berulang menjadi dirutinitaskan. Kepercayaan dibangun dan hal 

ini menghemat waktu dan biaya dari belah pihak. 

3. Pelanggan yang sangat puas sering merekomendasikan 

penjual ke pembeli potensial lainnya 

4. Pelanggan jangka panjang kurang peka-harga dalam hal 

kenaikan yang wajar oleh penjual. 

Sebagai hasil dari faktor-faktor tersebut, perusahaan yang 

memiliki tingkat kepemilikan pelanggan yang tinggi merupakan 

perusahaan yang lebih unggul. Karena pelanggan dengan masa 

pakai yang lebih lama akan menguntungkan bagi perusahaan. 

Perusahaan sering memperlakukan mereka dengan istimewa. 

Setelah mengidentifikasi Most Valuable Costumers (MVCs = 

pelanggan yang paling berharga), perusahaan dapat mengirim 

mereka ucapan selamat ulang tahun, hadiah kecil, undangan untuk 

acara-acara olah raga atau seni yang istimewa dan tindakan-

tindakan lainnya. 
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C) Klien 

Kita telah menggunakan kata “pelanggan” untuk 

menerangkan mereka yang membeli dari perusahaan. Namun, 

perusahaan-perusahaan professional, perusahaan akuntan, 

perusahaan hukum, perusahaan arsitektur, menggunakan kata 

“KLIEN”, bukan pelanggan. 

Dengan kekuatan pemasaran data base, kini memungkinkan 

untuk sebuah perusaan dengan banyak pelanggan mulai melihat 

mereka dan memperlakukan mereka sebagai klien. Pada masa 

kini, ketika pelanggan menelepon sebuah perusahaan, para 

telemarketing-nya langsung melihat data tentang pelangganya 

dilaya monitor mereka, berkat ID penelepon. Perusahaan-

perusahaan tersebut menggambarkan pelanggan mereka sebagai 

klien dan menunjukkan minat yang dimaksudkan hanya untuk 

menjual produk berikutnya. 

D) Penyokong 

Makin suka pelanggan pada perusahaan, makin banyak pula 

kemungkinan bahwa ia akan suka membicarakannya, ketika 

diminta “Iklan yang paling baik adalah klien yang puas”  ”pelanggan 

yang puas menjadi pedoman”.  Menurut Duane Collins, CEO dari 

parker-Hannafin, tujuan dari banyak perusahaan adalah 

menciptakan bukan pelanggan melainkan penggemar (fans). Fans 

adalah Kependekan dari Fanatik. Orang-orang lebih percaya pada 

pendapat teman-teman dan kenalan dibandingkan dengan iklan 

yang mereka baca atau juru bicara yang melampaui produknya. 

Pertanyaan yang sesungguhnya adalah Apakah perusahaan dapat 

mengambil langkah-langkah tambahan untuk membuat berita dari 

mulut ke mulut yang positif. 
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E) Anggota 

  Untuk lebih “Meloyalkan” pelanggan, perusahaan dapat 

meluncurkan sebuah program keanggotaan yang menyertakan 

hak-hak istimewa. Idenya adalah Jika dalam keanggotaan ada 

cukup keuntungan istimewa. Para anggota akan segan untuk 

membuang dan menghilangkan hak-hak istimewa mereka. 

F) Rekan 

Beberapa perusahaan telah melangkah jauh dan menganggap 

pelanggan mereka rekan. Hal ini menjadi nyata ketika 

perusahaan menginginkan bantuan pelanggan untuk 

merancang produk barunya, meminta saran pada pelanggan 

untuk memajukan pelayanan perusahaan atau mengundang 

pelanggan menyajikan dalam panel pelanggan. 

Perekanan dapat dilihat pada hubungan bisnis-ke-bisnis dari 

pada di pasar pelanggan. Sebagai contoh: Milliken & Company, 

pemimpin pabrik tekstil karpet, kain pelapis tempat duduk, dan 

handuk, menganggap pelanggannya sebagai rekan, 

perusahaan ini mendorong mereka sebagai “Partners For Profit” 

(PFP=Rekan untuk keuntungan). Binatu industrial yang setuju 

untuk menandatangani kontrak lima tahun dengan Milliken untuk 

membeli handuk, menerima beberapa keuntungan: Software 

yang pantas untuk rute transportasi, Software untuk menyimpan 

buku-buku binatu, sebuah lembaran berita mengenai 

pembangunan di industri binatu industrial dan pelatihan tenaga 

penjual gratis tenaga penjual binatu. Milliken tidak benar-benar 

menjual handuk, melainkan menjual “profitabilitas binatu” 

tujuannya adalah untuk membuat pelanggan binatunya kaya dan 

melalui proses membuatnya kaya. Bagi Milliken ”kesuksesan” 
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perusahaan kami tergantung pada kesuksesan pelanggan 

kami”. 

G) Pemilik sebagian 

Mungkin pandangan tertinggi dari pelanggan adalah bahwa ia 

seorang pemegang saham. Sebagai pemilik-sebagian dari 

perusahaan. Banyak perusahaan atau bisnis yang didalamnya 

pelanggan merupakan pemilik yang sah. Misalnya, perusahaan 

asuransi bersama dimiliki oleh pelanggan-pelanggannya. Hal ini 

tidak berarti perusahaan asuransi bersama tersebut bertindak 

secara khusus dan berhati-hati bagi pelanggan yang 

diasuransikan, tapi pada prinsipnya memang harus demikian. 

Perusahaan koperasi juga, memiliki pelanggan yang juga 

merupakan pemilik perusahaan. Dalam lingkup penjual 

keseluruhan yang disponsori, para pengecer memiliki 

bagian/saham sendiri dalam lingkup tersebut. Mereka 

melakukan pembelian mereka melalui lingkup itu dan menerima 

deviden (keuntungan saham) berdasarkan berapa banyak 

mereka membeli. Di dalam koperasi, anggota mempunyai hak 

suara dalam kebijaksanaan dan menerima SHU (Sisa Hasil 

Usaha) berdasarkan tingkat pembelanjaannya. 

 Hal ini tidak berarti setiap perusahaan disarankan untuk 

membuat para pelanggannya menjadi rekan, pemilik, atau 

pemilik sebagian. Istilah-istilah tersebut sering mengekspresikan 

lebih manifestasi perusahaan yang kreatif menuju mereka yang 

membeli untuk mereka dari pada status sah pelanggan. 

D. LANGKAH – LANGKAH MEMASUKI PASAR EKSPOR 

Sebelum melakukan ekspor hal yang perlu dilakukan oleh 

UKM adalah membandingkan antara pasar ekspor dengan pasar 

domestik. Selanjutnya dilakukan evaluasi mana yang lebih 
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menguntungkan bagi UKM. Apabila keputusannya adalah pasar 

ekspor maka langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah 

gambar 1 sebagai berikut:  

           

           

           

           

          

 Gambar 6-1. Keputusan Utama dalam memasuki pasar Internasional. 

 

1. Memutuskan Bergerak Ke Luar Negeri 

Faktor-faktor yang dapat perlu diperhatikan UKM untuk masuk ke 

pasar luar negeri adalah :  

• Pasar domestik perusahaan mungkin di serbu perusahaan global 

yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih 

murah. 

• Perusahaan ingin menyerang balik perusahaan penyerbu di pasar 

domestik perusahaan pesaing. 

• Perusahaan menemukan peluang laba dari pada di pasar 

domestik. 

• Perusahaan mungkin membutuhkan basis pelanggan yang lebih 

besar untuk mencapai skala ekonomi. 

• Perusahaan mungkin ingin mengurangi ketergantungannya 

kepada satu pasar sehingga mengurangi juga resikonya. 

• Pelanggan perusahaan mungkin juga di luar negeri sehingga 

perusahaan juga ingin melayaninya. 
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2. Memutuskan Pasar Mana Yang Akan Dimasuki 

Dalam memutuskan pasar mana yang akan dimasuki maka langkah-

langkah yang perlu dilakukan oleh UKM adalah: 

• Mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan pemasaran 

internasional. Berapa proporsi penjualan ekspor terhadap total 

penjualan yang diinginkan. 

• Putuskan apakah akan memasuki satu atau dua negara atau 

banyak negara. 

• Memutuskan negara yang akan dimasuki perlu memiliki data 

tentang daya tarik negara, faktor geografis, pendapatan dan 

populasi, iklim, politik dan faktor lainnya dari negeri tersebut. 

• Banyak perusahaan memilih negara tetangga karena mereka 

mengerti bahwa negara tetangga lebih baik dan dapat mengontrol 

biaya karena lebih dekat. 

3. Memutuskan Bagaimana Memasuki Pasar Luar Negeri 

Apabila UKM sudah memutuskan memasuki suatu negara tertentu, maka 

terdapat lima cara memasuki pasar luar negeri, sebagaimana yang di 

kemukakan dengan Gambar 2: 

 

 

 

           

     

 

Gambar 6-2. Cara Memasuki Pasar Luar Negeri. 
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a. Ekspor Tidak Langsung 

Ekspor tidak langsung biasanya bekerja lewat perantara independen. 

Dalam hal ini terdapat empat jenis perantara bagi perusahaan: 

• Pedagang Ekspor berbasis domestik yaitu perantara membeli 

produk produsen dan menjualnya keluar negeri atas usaha sendiri. 

• Agen Ekspor berbasis domestik yaitu agen ini mencari dan 

melakukan negosiasi pembeli luar negeri dan mendapatkan komisi. 

Masuk dalam kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan 

perdagangan. 

• Organisasi Koperatif  yaitu menjalankan kegiatan ekspor atas 

nama beberapa produsen dan sebagian dibawah kontrol 

administrasi mereka. Bentuk ini sering digunakan oleh produsen 

produk primer seperti buah dan kacang 

• Perusahaan Manajemen Ekspor yaitu sebuah perusahaan 

perantara setuju untuk mengelola kegiatan ekspor untuk mendapat 

bayaran. 

Ekspor Tidak Langsung memiliki dua keuntungan: 

• Melibatakan sedikit investasi. Perusahaan tidak perlu 

membentuk departemen ekspor dan tenaga penjualan di luar 

negeri atau sejumlah hubungan luar negeri. 

• Sedikit resiko. Perantara international membawa keterampilan 

dan pelayanan dalam hubungan perdagangan luar negeri dan 

penjual biasanya membuat lebih sedikit kesalahan. 

b. Ekspor Langsung 

Perusahaan dapat juga memutuskan untuk menangani 

sendiri ekpor dengan investasi dan resiko yang lebih besar serta 
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potensi pengembaliannya juga besar. Ekspor langsung dapat 

dilakukan dengan beberapa cara: 

• Departemen Atau Divisi Ekspor Berbasis Domestik: 

Manajer penjualan ekspor melaksanakan penjualan aktual dan 

menarik bantuan pasar pada saat diperlukan, dapat juga 

berkembang menjadi departemen ekspor mandiri yang 

melakukan semua kegiatan ekspor dan beroperasi sebagai 

pusat laba. 

• Anak Perusahaan Atau Cabang Penjualan Luar Negeri: 

Memungkinkan produsen mencapai keberadaan dan program 

kontrol yang lebih besar dipasar luar negeri. Tetapi juga 

menangani pergudangan serta promosi, sedangkan cabang 

biasanya berperan sebagai pusat pameran dan pusat 

pelayanan pelanggan. 

• Perwakilan Penjualan Ekspor Keliling yaitu perusahaan 

dapat mengirim wakil penjualan induk ke luar negeri untuk 

mencari bisnis. 

•  Distributor Atau Agen Berbasis Luar Negeri yaitu 

perusahaan dapat menyewa distributor atau agen berbasis luar 

negeri untuk menjual barang atas nama perusahaan. Mereka 

dapat diberi hak eksklusif untuk mewakili produsen di negara itu 

atau hanya hak-hak umum. 

c. Lisensi 

Pembeli lisensi (licensor) memberi izin pada 

perusahaan untuk menggunakan proses manufaktur, merk 

dagang, paten, rahasia dagang atau jenis nilai lain untuk 

mendapat fee atau royalty. Licensor beruntung masuk ke pasar 

luar negeri dengan sedikit resiko. Pemegang lisensi (licensor) 
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beruntung mendapat keahlian produksi atau produk atau nama 

terkenal tanpa harus mulai dari awal. Contoh: Toyota Astra 

mendapat lisensi dari perusahaan Toyota di Jepang untuk 

memproduksi Toyota Kijang di Indonesia. 

d. Usaha Patungan (Join Ventures) 

Dapat dibentuk dengan bergabungnya investor lokal 

untuk membentuk suatu usaha patungan, yang dalam hal ini 

mereka membagi kepemilikan dan kontrol. Pembentukan 

usaha patungan mungkin perlu dengan alasan–alasan 

ekonomi politik. Perusahaan luar negeri mungkin kekurangan 

sumber daya financial, fisik atau manajerial untuk menjalankan 

usaha itu sendiri atau pemerintah luar negeri mensyaratkan 

kepemilikan bersama sebagai kondisi untuk masuk ke negara 

yang bersangkutan. 

e. Investasi Langsung 

Keterlibatan luar negeri adalah kepemilikan langsung dari 

fasilitas perakitan atau manufaktur berbasis luar negeri. 

Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh 

kepemilikan perusahaan local atau membangun fasilitas 

sendiri. Selama perusahaan memperoleh pengalaman dalam 

ekspor dan jika pasar luar negeri menjadi lebih besar, fasilitas 

produksi luar negeri menawarkan keuntungan nyata, antara 

lain: 

• Perusahaan dapat mengamankan biaya ekonomi dalam bentuk 

ternaga kerja atau bahan mentah yang lebih murah, insentif 

investasi pemerintah asing dan penghematan biaya 

pengaturan. 
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• Perusahaan akan mendapat kesan yang lebih di negara tuan 

rumah karena menciptakan lapangan kerja. 

• Perusahaan mengembangkan hubungan yang lebih dalam 

dengan pemerintah, pelanggan dan pemasok lokal. 

• Perusahaan mempertahankan kontrol penuh atas investasi dan 

karenanya dapat mengembangkan kebijaksanaan manufaktur 

dan pemasaran yang mendukung sasaran internasional jangka 

panjang. 

• Perusahaan menjamin aksesnya sendiri ke pasar seandainya 

negara tuan rumah mulai menuntut agar barang yang dibeli 

harus mengandung kandungan lokal. 

 

4. Membuat Keputusan Program Pemasaran 

 Perusahaan yang beroperasi dipasar domestik dan pasar global 

(luar negeri) harus memutuskan beberapa penyesuaian bauran 

strategi pemasaran terhadapa kondisi lokal. Di satu sisi, perusahaan 

menggunakan standarisasi bauran pemasaran seluruh dunia. 

Standarisasi produk, promosi, jalur distribusi dan elemen lain dari 

bauran pemasaran yang menjanjikan biaya terendah karena tidak ada 

perubahan besar diperkenalkan. Disisi lain, ide adaptasi bauran 

pemasaran yang di dalamnya produsen menyesuaikan elemen 

bauran pemasaran dengan tiap pasar sasaran, mengandung lebih 

banyak biaya dengan harapan memperoleh pangsa pasar sasaran 

dan pengembalian laba yang lebih besar. 

Gambar 3 berikut mengemukakan masalah-masalah utama 

dalam menguji adaptasi potensial yang dapat dilakukan perusahaan 

terhadap produk, promosi, harga dan distribusi pada saat memasuki 

pasar luar negeri. 
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   3. Lima Strategi Produk dan Promosi 

  

 

a. Produk 

Untuk dapat memasuki pasar ekspor perusahaan perlu melakukan 

adaptasi produk terhadap produknya agar sesuai dengan pasar global. 

Perbedaan iklim antar negara yang akan dimasuki pada pasar global 

mengakibatkan produk yang akan dipasarkan perlu melakukan adaptasi 

produk. 

b. Promosi 

 Perusahaan dapat melakukan kampanye periklanan dan promosi yang 

sama dengan pasar domestik atau mengubahnya untuk tiap pasar lokal. 

Pertimbangan pesan, perusahaan dapat mengubah pesan pada tingkat 

yang berbeda. Perusahaan dapat menggunakan satu pesan dimana saja, 

hanya mengubah bahasa, nama dan warna atau menggunakan tema 

sama secara global namun mengadaptasikan. Contoh Iklan sabun hanya 

memperlihatkan seorang wanita cantik sedang mandi. Di Venezuela, 

terlihat seorang pria di kamar mandi itu, di Italia dan Prancis hanya terlihat 

tangan seorang pria dan di Jepang pria tersebut menunggu di luar. 

3.Adaptasi 

produk 

2.Perluasan 

komunikasi 

1.Perluasan 

Langsung 

4.Adaptasi 

ganda 

 

 

 

 

5.Penemuan produk 

Tidak mengubah 

promosi 

Promosi 

Sesuaikan promosi 

Kembangkan 

produk baru 

Sesuaikan 

produk 

Tidak mengubah 

produk 
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c. Harga  

Terdapat tiga pilihan untuk menetapkan harga dinegara-negara berbeda: 

1. Menetapkan harga seragam disemua tempat: Coca cola mungkin 

ingin member harga US $ 40 sen disemua tempat diseluruh dunia. 

Namun, cara ini coca-cola akan menerima tingkat laba yang cukup 

berbeda karena berbagai peningkatan biaya dan dapat 

mengakibatkan harga yang terlalu tinggi dibeberapa negara. 

2.  Menentukan harga berbasis pasar ditiap negara: Coca-cola akan 

menetapkan sesuai dengan harga yang sesuai dengan daya beli tiap 

negara. Namun, hal ini mengabaikan perbedan biaya aktual dari salah 

satu negara dibandinglkan dengan negara lain. Juga akan membawa 

pada situasi bagi perantara negara berharga rendah memindahkan 

pengangkuatan coca cola ke negara dengan harga yang lebih tinggi. 

3. Menetapkan harga berbasis biaya ditiap negara: Coca cola akan 

menggunakan margin laba (mark-up) standar dari biaya di segala 

tempat. Namun, hal ini dapat memicu negara berbiaya tinggi 

mengeluarkan coca-cola. 

 

d. Saluran Distribusi      

Dalam memasuki pasar international, ada 3 mata rantai utama 

antara penjual dan pemakai akhir. Rantai pertama, kantor pusat 

pemasaran international, departemen ekspor dan divisi internasional 

membuat keputusan mengenai saluran dan elemen bauran pemasaran 

lainnya. Rantai kedua, saluran antar negara, membawa produk 

keperbatasan tiap negara asing. Hal ini terdiri atas keputusan mengenai 

jenis perantara agen, perusahaan perdagangan dan sejenisnya, jenis 

transportasi (udara, laut dan darat) dan pengaturan financial dan resiko. 

Rantai ketiga, saluran dalam negara asing membawa produk dari titik 
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masuk keluar negeri ke pembeli dan pemakai akhir. Ketiga mata rantai ini 

dikemukakan dengan Gambar 4. 

 

            

           

           

 Gambar 6-4. Konsep keseluruhan untuk pemasaran internasional 

 

 Dalam penggunaan saluran distribusi, perlu dipertimbangkan beberapa 

hal dalam memilih/menentukan distribusi, yaitu: 

• Berapa lama perusahaan yang bersangkutan telah beroperasi; 

• Jumlah principle yang diageni dan telah berapa lama; 

• Jumlah cabang dalam wilayah pasarnya; 

• Jumlah salesman ditiap cabang; 

• Turn over dari salesman/tenaga penjual; 

• Sales turn over penerimaan penjualan/pertahun. 

 

5. Membangun organisasi pemasaran international  

  Dalam membangun organisasi internasional terdapat 

beberapa cara, yaitu antara lain: 

a. Departemen export  

    Jika penjual internasionalnya berkembang kemudian 

perusahaan membentuk departemen ekspor yang terdiri atas 

seorang manajer penjualan dan beberapa asisten. Jika penjualan 

 Penjual Pembeli 

akhir 

Saluran   

antar Negara 

asing 

Saluran 

antar 

Negara 

Kantor pusat 

pemasaran 

Internasional 

penjual 
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meningkat lagi departemen ekpor di perluas untuk berbagai jasa 

pemasaran sehingga perusahaan dapat mengejar berbagai bisnis 

dengan lebih agresif. 

b. Divisi  Internasional 

Perusahaan dapat mengekspor ke suatu negara, memberi 

lisensi ke negara lainnya, memiliki usaha bersama di negara ketiga 

dan mempunyai cabang di negara ke empat. Cepat atau lambat 

akan membentuk divisi internasional untuk menangani semua 

kegiatan internasionalnya. Divisi pemasaran internasional 

menetapkan sasaran, anggaran dan bertanggung jawab akan 

pertumbuhan perusahaan di pasar internasional. 

c. Organisasi Global 

Perusahaan yang telah melewati divisi internasional 

kemudian akan membentuk organisasi global. Manajemen dan 

staff perusahaan puncak merencanakan fasilitas manufaktur 

diseluruh dunia (atau dinegara-negara tertentu), kebijakan 

pemasaran, arus financial dan sistem logistik. Unit operasi global 

melapor langsung ke kepala eksekutif, bukan ke kepala divisi 

internasional. Eksekutif dilatih untuk operasi perusahaan di 

seluruh dunia tidak hanya domestik atau internasional. 
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BAB VII 

ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN  

STRATEGI PEMASARAN UKM 

 

1. Kondisi Usaha UMKM 

Perubahan selalu terjadi dalam lingkungan bisnis dan menuntut setiap 

pelaku usaha selalu memberikan perhatian dan respon terhadap lingkungannya, 

yang kemudian merumuskan strategi agar mampu mengantisipasi perubahan 

dan pencapaian tujuan UMKM. Perumusan strategi bisnis mensyaratkan adanya 

analisis yang mendalam terhadap munculnya peluang dan ancaman dari 

lingkungan eksternal, serta menuntut adanya pemahaman yang cermat terhadap 

faktor internal UMKM. Rangkaian kegiatan yang diperlukan meliputi analisis 

lingkungan UMKM, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal untuk 

mengetahui peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dapat 

memperlancar ataupun menghambat perkembangan UMKM. UMKM-UMKM 

yang berhasil adalah UMKM yang menggunakan pendekatan strategi dengan 

tepat dan sesuai. Dengan menggunakan pendekatan strategi, resiko kegagalan 

usaha akan dapat diminimalkan karena tindakan-tindakan antisipatif dapat 

dilakukan di berbagai keadaan yang mungkin terjadi pada saat ini maupun yang 

akan datang.  

UMKM seringkali mengalami kesulitan mencapai skala ekonomis dalam 

pembelian input (seperti peralatan dan bahan baku) dan akses jasa-jasa 

keuangan dan konsultasi. Ukuran kecil juga menjadi suatu hambatan yang 

signifikan untuk internalisasi beberapa fungsi pendukung penting seperti 

pelatihan, penelitian pasar, logistik dan inovasi teknologi; demikian pula dapat 

menghambat pembagian kerja antar UMKM yang khusus dan efektif secara 

keseluruhan fungsi-fungsi tersebut merupakan inti dinamika UMKM. Disamping 

hal tersebut adalah rendahnya kemampuan UMKM untuk menerapkan strategi 

untuk memasuki pasar, taktik dan menciptakan sentuhan emosional dalam 
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memasuki dan memperluas pangsa pasar. Sebelum melakukan pengembang 

produk UMKM sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan strategi 

pemasaran yang akan diterapkan setelah itu barulah melakukan analisis bisnis 

apakah produk yang akan dikembangkan layak secara ekonomi.   

 Melihat kendala di atas, maka perlu disusun strategi pemasaran untuk 

dapat mengembangakan UMKM. Kotler dan Armstrong (2003:81) 

mendefinisikan strategi pemasaran sebagai “pola pikir pemasaran yang akan 

digunakan oleh unit bisnis untuk mencapai tujuan pemasarannya.” Dimana 

menurut Assauri (1990) menambahkan bahwa strategi pemasaran meliputi 

formulasi strategi, implementasi strategi, pengawasan, dan pengevaluasi 

strategi. Formulasi strategi ini meliputi misi, tujuan, strategi dan kebijakan 

perusahaan. Implementasi strategi meliputi penentuan program anggaran yang 

mendukung program, serta prosedur pencapaian misi perusahaan. Sedangkan 

pengawasan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan performance yang 

ditunjukkan perusahaan. Dengan demikian, bidang atau kajian pengawasan dan 

evaluasi akan memberikan feedback bagi perumusan strategi baru. Strategi 

pemasaran harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang 

apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau 

peluang pada pasar sasaran. Pasar sasaran mencakup segmentasi pasar, yaitu 

usaha pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis 

produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri; 

menetapkan pasar sasaran, yang berisi kegiatan menilai dan memilih satu atau 

lebih segmen pasar yang akan dimasukinya; penetapan produk (product 

positioning), mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam 

persaingan dan penetapan bauran pemasaran yang terperinci. Dalam 

mempertimbangkan strategi pemasaran maka dilakukan studi yang bertujuan 

untuk mengetahui segmentasi pasar, target pasar, posisi yang dikehendaki dan 

cara penetapan keunggulan bersaing UMKM.  

Usaha kecil dan menengah merupakan pendorong atau penggerak roda 

perekonomian negara Indonesia. Di tengah goncangan krisis perekonomian 
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dunia, industri kecil dan menengah tetap berjalan menjalankan perannya bagi 

penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan data perindustrian dan perdagangan diperoleh perkembangan 

industri kecil menengah di Jawa Barat sebanyak 195.465 unit dan mampu 

menyerap tenaga kerja sebanyak2.148.684 orang dan investasi sebesar Rp. 3. 

447.947,59 (dalam juta). Untuk Kabupaten/Kota Bogor sendiri mengambil peran 

yang cukup signifikan dari industri kecil dan menengah. Perkembangan unit 

usaha di Kabupaten/Kota Bogor sebanyak 14.099 unit dan mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 113.291 orang. Industri kecil dan menengah 

Kabupaten/Kota Bogor juga mampu menarik investasi sebesar Rp.1.622 820,67 

(dalam juta). Hal ini menunjukkan Kabupaten/Kota Bogor mengambil peran yang 

baik dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Barat. Usaha mikro 

dan usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat di daerah Bogor merupakan 

usaha keluarga, dimana usaha tersebut sebagai sumber dari pendapatan 

keluarga tesebut. Tenaga kerja keluarga dan pemilik sering tidak diperhitungkan, 

biasanya anak atau saudara yang membantu usaha tidak diberi gaji tetap. 

Manajemen yang dilakukan masih sangat sederhana dana sifatnya fleksibel. Di 

antaranya tidak dilakukan pemisahan antara keuangan keluarga dan keuangan 

usaha, pembukuan yang dilakukan masih sangat sederhana dan hanya 

mencatat pengeluaran yang besar. 

Dilihat dari sumber pinjaman yang biasanya digunakan oleh pengusaha 

mikro dan kecil, maka sumber pinjaman usaha mikro dan kecil di daerah Bogor 

diantaranya yaitu : keluarga dan saudara, teman, bank keliling, program bantuan 

Pemda dan Koperasi; dan bank komersil. Dari kelima sumber pinjaman ini 

memiliki beberapa perbedaaan. Perbedaan itu sangat jelas apabila dilihat dari 

segi tujuan pinjaman, cara pengembalian, jangka waktu pengembalian, 

hambatan pinjam ke bank komersil dan bunga pinjaman. 

Pemasaran UKM modern Pengrajin Tas Bogor meliputi strategi memenangkan 

pasar melalui segmentasi, targetting dan positioning. Strategi tersebut dalam 

perwujudannya diperlukan suatu taktik agar berhasil yang meliputi pemasaran 
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serta diferensiasi produk dari pengrajin tas Bogor tersebut. Dan terakhir dari 

pemasaran yang juga merupakan hal yang penting adalah nilai yang coba 

ditanamkan oleh UKM Pengrajin Tas Bogor ke dalam benak konsumen melalui 

merek, proses pembelian, dan pelayanan yang diberikan oleh pengrajin. 

Kesemuanya itu dijabarkan dalam indikator-indikator fenomena pemasaran. 

 

2. Indikator Fenomena Pemasaran 

 

2.1. Pemilihan Pasar 

Pasar yang dilayani oleh para pengrajin tas Bogor sebagian besar adalah 

pedagang grosir dan pemasar produk-produk bermerek. Para pedagang grosir 

yang merupakan pasar pengrajin berasal dari wilayah Jabodetabek. Pemasaran 

produk bermerek untuk Yanri adalah Sophie Martin dan untuk H. Soleh adalah 

Bracini. Untuk para pemasar produk bermerek tersebut, para pengrajin hanya 

menjual produk tanpa merek, berbeda dengan pedagang grosir dimana para 

pengrajin sudah menaruh merek produknya. Selain memasarkan ke pasar grosir 

dan pemasar produk bermerek terkenal, para pengrajin juga menjual secara 

eceran dengan membuka tokonya di tempat produksi. Konsumen bisa langsung 

datang ke tempat atau via telepon untuk melakukan pemesanan. 

 

a. Segmentasi Pasar yang dilakukan UKM Pengrajin Tas Bogor 

Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat 

keinginan yang sama. Pemasar tidak menciptakan segmen. Tugas pemasar 

adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan mana yang di bidik. Saat 

ini segmentasi yang dilakukan oleh pengrajin tas Bogor adalah segmentasi 

berdasarkan demografi dan psikografi. Demografi yang dimaksud adalah 

segmentasi berdasarkan jenis kelamin dan usia dari pemakai produk pengrajin 

ini dan psikografis. 
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Para UKM pengrajin tas Bogor baik yang berada di Katulampa maupun 

Ciampea menetapkan segmentasi pasarnya pada wanita dewasa. Hal ini 

dilakukan mengingat gaya hidup wanita dewasa yang cederung up to date 

pada perkembangan mode, baik sepatu, baju, maupun tas (psikografis). 

Karena gaya hidup yang mengikuti trend seperti inilah, membuat wanita 

dewasa merupakan segmen pasar potensial bagi para  produsen dan pemasar 

tas. 

 

b. Positioning UKM Pengrajin Tas Bogor 

Positioning adalah janji yang ditawarkan kepada pelanggan. Positioning 

akan kredibel di mata pelanggan kalau diback-up oleh diferensiasi yang 

kokoh, unik, dan sulit ditiru oleh pesaing. Kalau positioning dan diferensiasinya 

cocok, maka hasilnya adalah terbentuknya merek atau brand yang kuat.  

Saat ini positioning yang diterapkan UKM Pengrajin Tas Bogor adalah 

kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Para pengrajin  ingin dikenal 

sebagai penghasil tas yang berkualitas dengan harga terjangkau. Tas yang 

berkualitas dapat dilihat dari jahitan tas yang rapi dan tahan lama. Tas para 

pengrajin sudah dikenal sebagai tas yang memiliki jahitan yang baik dan tahan 

lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya konsumen yang melakukan 

pembelian ulang terhadap produk pengrajin dan merek besar seperti Sophie 

Martin dan Bracini tetap memakai pengrajin sebagai pemasok tetap produk 

mereka. 

Harga yang ditawarkan oleh pengrajin juga variatif, tergantung dari tingkat 

kesulitan model dan bahan baku yang digunakan. Harga tas berkisar antara 

Rp.50.000 – Rp.300.000. Harga yang relatif terjangkau tersebut diakui 

pengrajin sebagai kekuatan positioning mereka. Dengan harga murah, 

konsumen mendapatkan produk yang berkualitas baik.  
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Positioning sebagai penghasil produk yang berkualitas juga merupakan 

strategi diferensiasi produk pengrajin. Dengan memasang diferensiasi 

sebagai produk tas yang berkualitas diharapkan di kemudian hari merek paten 

pengrajin lambat laun akan dikenal masyarakat. 

 

2.2. Perencanaan Produk 

Para pengrajin memfokuskan desain tasnya kepada tas wanita. Manfaat 

yang diterima konsumen yang merupakan jaminan dari pengrajin adalah produk 

yang tahan lama. Apabila membeli produk dari para pengrajin tas UKM Bogor 

maka biasanya tas tersebut bertahan selama bertahun-tahun. Para pengrajin 

juga menyediakan jasa reparasi untuk tas-tas hasil produksi mereka. Dan tidak 

terbatas pada tas-tas buatan mereka, pengrajin juga bersedia memberikan jasa 

reparasi terhadap produk-produk merek terkenal. Biasanya banyak konsumen 

tunggal yang awalnya hanya menggunakan jasa reparasi tasnya kemudian 

beralih menjadi konsumen dari Yanri maupun  Velin karena di nilai produknya 

juga berkualitas.  

 

2.3. Penetapan Harga 

Dalam penetapan harga para pengrajin mematok antara Rp. 50.000 – Rp. 

300.000 untuk produknya. Semua tergantung dari kualitas bahann dan rumitnya 

model tas. Namun biasanya pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Biasanya 

pengrajin tidak menetapkan harga fixed untuk produknya. Dan apabila pedagang 

grosir membeli dalam jumlah banyak, biasanya pengrajin memberikan potongan 

harga. 

Dalam menetapkan harga, pengrajin mengakui bahwa margin 

keuntungan yang diperolehnya tidaklah besar. Hal ini dikarenakan ketakutan 

pengrajin akan lepasnya konsumen yang ada apabila harga dinaikkan. Selama 
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ini pengrajin bertahan pada omset yang kecil asalkan perputarannya cepat dan 

produksi dapat terus berjalan tanpa berhenti. 

 

2.4. Sistem Distribusi 

Sistem distribusi untuk kerajinan tas ini dapat dibedakan menjadi dua 

sistem distribusi. Pertama yaitu sistem distribusi yang melewati pedagang grosir 

atau pemasar produk bermerek, dan kedua distribusi langsung ke konsumen 

akhir. Apabila pengrajin menjual produknya ke pedagang grosir maka saluran 

distribusi yang dilewatinya adalah pengrajin lalu menjual kepada penjual grosir 

yang kemudian menjual kepada pedagang eceran, dan barulah sampai ke 

konsumen akhir. Sedangkan apabila kepada pemasar bermerek seperti Sophie 

Martin atau Bracini, maka saluran distribusinya dari pengrajin maka ke pemilik 

merek, lalu kepada pemasar merek/brand tersebut, kemudian kepada toko 

pengecer atau downlink dari brand tersebut, baru ke konsumen akhir. Tetapi 

apabilan menggunakan distribusi langsung, maka pengrajin bertindak sebagai 

pemasar yang mendistribusikan langsung produknya kepada konsumen akhir. 

 

2.5. Komunikasi Pemasaran (Promosi) 

Komunikasi pemasaran yang dilakukan saat ini adalah personal selling 

dan promosi penjualan. Personal selling yang dilakukan biasanya melalui 

pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Bogor. Pameran-

pameran yang seringkali mengikutsertakan para pengrajin merupakan ajang 

promosi bagi para pengrajin untuk menarik konsumen membeli produknya dan 

juga sebagai sarana pengenalan merek pengrajin kepada konsumen. Promosi 

penjualan atau potongan harga seringkali diberikan kepada para pembeli grosir. 

Hal ini dilakukan biasanya saat pembelian sedang mengalami masa lesu. 

Biasanya pada kondisi ini, pengrajin hanya mengharapkan modal produksi 

tertutup saja. 
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Media promosi tidak langsung yang dirasakan banyak manfaatnya untuk 

product awareness di benak konsumen dan meningkatkan omset penjualan 

adalah liputan media cetak maupun media elektronik. Para pengrajin mengakui, 

liputan oleh media cetak maupun elektronik, biasanya mengakibatkan omset 

penjualan kepada konsumen individu meningkat pesat. 

Media promosi andalan dari para pengrajin sampai saat ini adalah mouth 

to mouth promotion. Hal ini diakui oleh pengrajin karena selama ini pelanggan 

pengrajin adalam pembeli ulang produknya dan konsumen yang datang karena 

rekomendasi dari pembeli sebelumnya. Hasil dari promosi ini banyak konsumen 

bahkan datang dari luar kota untuk membeli produk pengrajin tas Bogor ini. 

Setelah menelaah segmentasi, targeting dan positioning dari UKM, maka 

dapat dirumuskan suatu strategi keunggulan bersaing yang dapat dilakukan 

UKM. Untuk mendapatkan suatu strategi keunggulan bersaing maka perlu 

dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Analisis tersebut 

akan mengukur kemampuan UKM dalam menghadapi persaingan pada saat ini. 

 

3.  Strategi Penetapan Keunggulan Bersaing UKM 

3.1. Analisis Lingkungan Organisasi 

Penelusuran dimensi lingkungan organisasi sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui kondisi organisasi pada saat ini dalam menjalankan misinya 

dan sangat berguna bagi pencapaian visi organisasi tersebut dimasa yang akan 

datang. Terdapat dua dimensi lingkungan organisasi yaitu kondisi internal 

organisasi dan kondisi eksternal organisasi yang masing-masing mempunyai 

peran berbeda dalam mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai 

tujuannya. 
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3.1.1 Analisis Internal 

-  Kekuatan dan kelemahan 

Melakukan analisis terhadap lingkungan internal pada UMKM, terlebih 

dahulu ditentukan faktor-faktor strategis yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan organisasi yang menentukan posisi UMKM dalam 

pengembangannya di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh beberapa faktor strategis internal yang diklasifikasikan sebagai 

kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi keberhasilan UMKM. 

A. Faktor Kekuatan Strategis Internal 

Faktor kekuatan merupakan faktor internal yang mempengaruhi 

pengembangan perusahaan UMKM di Bogor. Faktor ini harus dimanfaatkan 

seoptimal mungkin demi tercapainya tujuan utama yaitu keberhasilan 

pengembangan perusahaan UMKM di Bogor. Faktor-faktor tersebut terdiri atas:  

a. Pengalaman Perusahaan  

Faktor pengalaman perusahaan yang sudah lama didunia industri tas 

membuat perusahaan memiliki konsumen tetap dan pencitraan yang baik 

dimata konsumen. Pengalaman dari perusahaan dapat berguna untuk 

bersaing dengan produk-produk lain dalam hal ini kompetitor diluar UMKM 

di Bogor. 

b. Kualitas Produk 

Kualitas merupakan unsur penting dalam produk industri tas. Umumnya 

konsumen akan memilih dan membeli produk dari segi kualitas. Karena 

dengan kualitas yang terjamin maka konsumen akan selalu percaya 

terhadap produk tersebut.  

c. Harga produk 

Harga yang terjangkau menjadi salah satu unsur yang penting dalam 

penjualan produk. Dengan harga yang terjangkau konsumen akan lebih 

terlatih untuk membeli produk tersebut serta dijamin dengan kualitas produk 

yang baik dan berkualitas. 

d. Daya tahan produk 
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Produk yang baik dan kualitas yang bagus pasti memiliki daya tahan produk 

yang lama, maksudnya disini produk tas yang digunakan konsumen dapat 

digunakan dalam waktu yang lama. Konsumen pun akan merasa nyaman 

dengan menggunakan produk yang tahan lama. 

e. Segmentasi produk 

Dalam pemasaran produk tas, segmentasi yang dipilih hanya untuk tas 

wanita. Artinya produk tas yang jual hanya untuk wanita saja, UMKM sendiri 

memang selama ini hanya memilih segmen wanita sebagai konsumen tas 

hasil produksi UMKM. Untuk dari segi model disesuaikan dengan selera 

konsumen remaja, dewasa dan orang tua. 

f. Sistem pengelolaan produksi 

Untuk pengelolaan produksi tas masih dikelola sendiri, maksudnya pemilik 

merangkap sebagai marketing, keuangan, produksi dan owner perusahaan 

sendiri. Sistem pengelolaan produksi di UMKM sangat sesuai dengan 

keiginan pemilik, karena diolah sendiri selain tenaga lepas yang 

mengerjakan bagaian produksi tas. 

g. Usia mesin 

Usia mesin produksi yang relatif masih muda sangat membantu dalam 

produksi tas. Perusahaan juga sering melakukan servis terhadap mesin 

produksi agar kerja mesin menjadi baik sehingga hasil produksi menjadi 

bagus juga. Perusahaan juga melakukan peremajaan mesin, apabila mesin 

sudah tidak layak pakai maka pihak perusahaan mencoba untuk membeli 

mesin yang baru. Agar dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal, 

sehingga tidak menghambat proses produksi tas. 

 

 

B. Faktor Kelemahan Strategi Internal 

Faktor kelemahan  merupakan kendala dalam mencapai tujuan, untuk itu 

perlu di eliminasi sebisa mungkin  yang kemudian akan dijadikan sebagai 

kekuatan yang menunjang keberhasilan pengembangan perusahaan UMKM di 

Bogor. Berdasarkan hasil analisa terdapat beberapa faktor strategis internal yang 



82 
 

diidentifikasi sebagai kelemahan yang mempengaruhi keberhasilan 

pengembangan perusahaan UMKM di Bogor antara lain  sebagai berikut: 

a. Model Produk 

Model produk yang standar biasanya kurang memiliki daya tarik bagi para 

konsumen untuk membeli produk. Karena biasanya konsumen 

menginginkan model tas yang terbaru mengikuti perkembangan tren 

jaman. Pihak UMKM kadang merasa susah untuk mengikuti model tas 

jaman sekarang, karena terlalu ribet dan memerlukan biaya yang sangat 

besar. 

b. Ketersediaan Bahan Baku 

Dalam proses produksi kadang perusahaan UMKM tas mengalami 

keterbatasan stok bahan pembuat tas. Biasanya stok di gudang sudah 

habis di gunakan dan bahan tas yang beredar di pasar susah di dapatkan 

karena para kompetitor besar melakukan pemborongan besar-besar 

terhadap bahan-bahan pembuatan tas. 

c. Kapasitas Produksi 

Jumlah produksi yang dihasilkan kurang memenuhi permintaan pasar, 

karena pihak UMKM hanya berdasarkan order atau pesanan dari 

konsumen. Jadi kapasitas produksi dari UMKM sendiri sangat terbatas 

yang disebabkan oleh lemahnya permodalan yang dimiliki oleh UMKM. 

d. Tingkat Perputaran Tenaga Kerja 

UMKM tidak memiliki pegawai/karyawan tetap semua karyawan hanya 

bekerja bila ada order atau dengan kata lain pegawai dari UMKM hanya 

digaji upah harian. Makanya tingkat perputaran pegawai tinggi karena 

keluar masuk pegawai sering sekali terjadi di UMKM. 

e. Promosi 

Promosi yang selama ini dilakukan UMKM hanya sebatas dari mulut ke 

mulut. UMKM sendiri tidak pernah menggunakan media elektronik dan 

surat kabar dalam melakukan promosi, karena biaya yang tinggi itu 

menjadi pertimbangan UMKM menggunakan promosi lewat media 

elektronik dan surat kabar. 
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Penilaian kondisi internal organisasi pengembangan UMKM terhadap 

keseluruhan aspek, terlebih dahulu dilaksanakan melalui tahapan pra penelitian 

dalam bentu kuesioner untuk mengetahui kondisi aspek-aspek tersebut terhadap 

kekuatan dan kelemahan organisasi, kemudian hasil pendapat responden 

dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang bersifat kelemahan untuk kemudian 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan matriks Internal Factor Evaluation 

(IFE) melalui urutan proses penentuan rating, penentuan bobot dan 

penghitungan skor.  

 

Tabel 7-1. Kondisi Internal dan Eksternal 

 Faktor Internal 

No Uraian 
Rata-rata 
Ranking 

 Kekuatan  

1 Pengalaman perusahaan 4 

2 Kualitas produk 4 

3 Daya tahan produk 4 

4 Harga Produk 3 

5 
Sistem pengelolaan 
produksi 3 

6 Segmentasi Produk 3 

7 Usia Mesin 3 

 Skor Kekuatan 24 

 Kelemahan  

1 Model produk 2 

2 Ketersediaan bahan baku 2 

3 Kepasitas produksi 2 

4 Tingkat perputaran TK 1 
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5 Promosi yang dilakukan 1 

 Skor Kelemahan 8 

 TOTAL  32 

 

Penilaian bobot untuk menetukan skala kepentingan/prioritas dari masing-

masing faktor dilaksanakan dengan cara perbandingan berpasangan terhadap 

faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Hasil kombinasi penilaian 

responden terhadap bobot internal organisasi pengembangan UMKM dapat 

dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 7-2. Hasil kombinasi penilaian responden terhadap bobot 

internal organisasi 

Faktor Internal 

No Uraian 
Rata-rata 

Bobot 

 Kekuatan  

1 Pengalaman perusahaan 0,170 

2 Kualitas produk 0,056 

3 Daya tahan produk 0,018 

4 Harga Produk 0,214 

5 Sistem pengelolaan produksi 0,130 

6 Segmentasi Produk 0,109 

7 Usia Mesin 0,006 

 Skor Kekuatan 0,704 

 Kelemahan  

1 Model produk 0,160 

2 Ketersediaan bahan baku 0,045 
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3 Kapasitas produksi 0,038 

4 Tingkat perputaran TK 0,038 

5 Promosi yang dilakukan 0,000 

 Skor Kelemahan 0,281 

 TOTAL  1 

 

Hasil penilaian rating dan bobot dari masing-masing responden kemudian 

di gabungkan untuk menentukan skor akhir dari kondisi organisasi 

pengembangan UMKM berdasarkan dimensi internal organisasi. Hasil penilaian 

berupa matriks Internal Factor Evaluation disajikan pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel 7-3. Hasil penilaian matriks Internal Factor Evaluation 

 Faktor Internal    

N
o Uraian 

Rata-rata 
Rangkin

g 
Rata-rata 

Bobot Skor Terbobot 

 Kekuatan    

1 
Pengalaman 
perusahaan 4 0,170 0,681 

2 Kualitas produk 4 0,056 0,225 

3 Daya tahan produk 4 0,018 0,073 

4 Harga Produk 3 0,214 0,714 

5 
Sistem pengelolaan 
produksi 3 0,130 0,434 

6 Segmentasi Produk 3 0,109 0,326 

7 Usia Mesin 3 0,006 0,018 

 Skor Kekuatan 24 0,704 2,471 

 Kelemahan    
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1 Model produk 2 0,160 0,267 

2 
Ketersediaan bahan 
baku 2 0,045 0,089 

3 Kapasitas produksi 2 0,038 0,063 

4 
Tingkat perputaran 
TK 1 0,038 0,051 

5 
Promosi yang 
dilakukan 1 0,000 0 

 Skor Kelemahan 8 0,281 0,47 

 TOTAL  32 1 2,941 

 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal di peroleh bahwa total skor terbobot 

2,941. Karena berada di atas rata-rata (2,50), hal tersebut berarti bahwa strategi 

organisasi secara efektif telah mampu memanfaatkan kekuatan dan 

meminimalkan kelemahan dalam strategi perusahaan UMKM. Faktor kekuatan 

utama yang dapat dimanfaatkan dalam strategi perusahaan UMKM adalah harga 

produk yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen dengan bobot  0,214. Hal ini 

berarti faktor tersebut penting pengaruhnya dalam strategi perusahaan UMKM. 

Faktor ini direspon secara baik, hal tersebut  ditunjukkan dengan nilai rating 3. 

Faktor kekuatan kedua yang penting pengaruhnya dalam pengembangan 

strategi perusahaan UMKM adalah Pengalaman perusahaan dengan bobot  

0,170. Faktor tersebut direspon  sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan nilai 

rating 4. 

Faktor yang merupakan kelemahan utama dalam strategi perusahaan adalah 

model dari produk dengan bobot 0,160. Hal ini berarti faktor tersebut penting 

pengaruhnya dalam strategi perusahaan. Respon yang diberikan untuk faktor 

tersebut baik, hal ini ditandai dengan nilai rating 2.  Faktor selanjutnya yang 

merupakan kelemahan kedua adalah ketersediaan bahan baku dengan bobot 

0,045. Hal ini berarti faktor tersebut penting pengaruhnya  dalam strategi 

perusahaan. Respon yang diberikan untuk faktor tersebut  cukup baik hal ini 
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ditandai dengan nilai rating 2. Faktor yang merupakan kelemahan ketiga adalah 

kapasitas produksi dengan bobot 0,038. Hal ini berarti faktor tersebut penting 

pengaruhnya dalam strategi pengembangan UMKM. Respon yang diberikan 

untuk faktor tersebut cukup baik hal ini ditandai dengan nilai rating 2. Faktor yang 

merupakan kelemahan keempat adalah perputaran pegawai dengan bobot 

0,038. Hal ini berarti faktor tersebut penting pengaruhnya dalam strategi 

pengembangan UMKM. Respon yang diberikan untuk faktor tersebut cukup baik 

hal ini ditandai dengan nilai rating 1. 

 

3.2. Analisis Eksternal 

 -  Peluang dan Ancaman 

Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

pengembangan UMKM di daerah Bogor yang bersifat peluang/kesempatan 

maupun yang bersifat ancaman secara garis besar dibagi ke beberapa aspek. 

Peluang (opportunity) yang dimiliki oleh UMKM di daerah Bogor yang potensial 

untuk dikembangkan dan ancaman (threat) yang diduga akan menghambat 

kinerja UMKM di daerah Bogor. 

 

A. Faktor Peluang Strategi Eksternal 

Faktor peluang strategi eksternal merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi perkembangan perusahaan UMKM. Setiap peluang harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perusahaan agar perusahaan dapat 

bertahan dan terus berkembang. Faktor-faktor peluang tersebut terdiri dari : 

a. Potensi pasar 

Pasar yang besar menjadi peluang yang sangat baik untuk UMKM di 

daerah Bogor, dengan terbukanya pangsa pasar yang besar UMKM akan 

menambah daerah pemasarannya menjadi lebih besar. Salah satu cara 

untuk menambah pasar maka UMKM harus menambah atau 
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meningkatkan jumlah produksi agar dapat memenuhi permintaan akan 

produk UMKM oleh para konsumen. 

b. Kondisi Politik 

Keadaan politik yang baik sangat membantu UMKM Bogor untuk 

berkembang, karena dengan kondisi politik yang baik maka permintaan 

dan pengiriman barang atas permintaan konsumen tidak mengalami 

hambatan soalnya pasar terbesar dari UMKM daerah Bogor adalah 

Jabodetabek. Kondisi politik menjadi unsur peluang terpenting dalam 

pengembangan UMKM di daerah Bogor. 

c. Supply Tenaga Kerja 

Tenaga kerja part time/paruh waktu sangat banyak di Bogor, jadi pihak 

UMKM sendiri memilik peluang yang bagus untuk penyediaan tenaga 

kerja paruh waktu. Karena di sekitar UMKM sendiri banyak warga yang 

tidak memiliki pekerjaan jadi pihak UMKM tidak terlalu khawatir dengan 

tenaga kerja. Apabila ada order atau pesanan perusahaan UMKM selalu 

mendapatkan pegawai paruh waktu untuk mengerjakan pesanan dari 

para konsumen. 

d. Jumlah Pesaing 

Untuk jumlah pesaing, UMKM di daerah Bogor selalu saling membantu 

antar sesama perusahaan tas. Apabila suatu perusahaan kelebihan order 

dari konsumen, maka order tersebut akan di berikan ke perusahaan lain 

yang kebetulan tidak memiliki order yang besar. Jadi kondisi UMKM di 

Bogor khususnya Katu lampa dan Ciampea bersifat kekeluargaan. 

 

B. Faktor Ancaman Strategi Eksternal 

Faktor ancaman bisa diartikan sebagai suatu hal yang menghambat 

atau mengancam di dalam organisasi perusahaan. Dengan ada ancaman 

perusahaan harus aktif melihat setiap ancaman yang datang untuk dijadikan 

peluang bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Faktor-faktor 

acaman tersebut antara lain: 

a. Kebijakan Pemerintah 
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Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan 

pihak UMKM, sehingga pihak UMKM mengalami banyak kesulitan 

dalam mengembangkan usahannya. Salah satunya UMKM sering di 

anak tirikan oleh pemerintah, kurangnya perhatian dari pemerintah 

dalam memberikan bantu modal serta penyuluhan mengenai 

pengembangan UMKM dan juga banyaknya masuk barang-barang 

impor ilegal yang memiliki harga murah ini sangat membebani UMKM 

untuk mengembangkan usahanya. Jadi peran pemerintah terhadap 

UMKM sangat kecil. 

b. Konsumsi Masyarakat 

Gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan mengikuti 

perkembangan model-model tas terkenal membuat UMKM susah dalam 

memasarkan produknya ke masyarakat yang termakan oleh nama 

brand-brand terkenal. Hal ini membuat UMKM pasrah terhadap 

masuknya tas-tas brand terkenal yang menyebabkan jumlah peminat 

tas produk UMKM menjadi berkurang. 

c. Harga Bahan Baku 

Tingginya harga bahan baku menyebabkan UMKM bingung dalam 

memperoleh bahan dengan kualitas baik. Bahan baku merupakan hal 

yang paling penting dalam proses produksi. Pihak UMKM kadang 

sangat susah mendapatkan bahan baku, karena bahan baku yang 

tersedia kosong atau tidak ada di pasar. Sedangkan permintaan 

terhadap produk tas UMKM lagi banyak pesanan. Hal ini yang menjadi 

penghambat dalam produksi, sehingga pendapatan dari UMKM sendiri 

mengalami penurunan atau mengalami defisit. 

d. Tingkat Suku Bunga 

Suku bunga pinjaman yang tinggi menjadi penghambat atau masalah 

bagi para pihak UMKM dalam mengembangkan usahanya. Salah satu 

cara agar industri UMKM berkembang adalah dengan pinjaman modal 

dari pemerintah. 
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C. External Factor Evaluation 

Penilaian kondisi eksternal organisasi dilakukan dengan menentukan 

faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman organisasi. Setelah itu 

dilakukan pengisisan kuesioner untuk pengolahan data dengan 

menggunakan matriks Eksternal Factor Evaluation melalui urutan proses 

penentuan rating, penentuan bobot dan penghitungan skor.  

Tabel 7-4. Hasil kombinasi dari jawaban seluruh responden kondisi       

eksternal 

Faktor Eksternal 

No Uraian 
Rata-rata 
ranking 

 Peluang  

1 Potensi Pasar 3 

2 Supply tenaga kerja 3 

3 Jumlah pesaing 3 

4 Kondisi politik saat ini 3 

 Skor Peluang 12 

 Ancaman  

1 Kebijakan Pemerintah 2 

2 Konsumsi masyarakat  2 

3 Harga Bahan Baku 2 

4 Tingkat suku bunga 2 

 Skor Ancaman 8 

 TOTAL  20 

 

Penilaian pembobotan merupakan kombinasi dari peluang dan 

ancaman pada UMKM. Hasil kombinasi penilaian responden terhadap 
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bobot eksternal organisasi pengembangan UMKM pada tabel 7-5 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 7-5. Hasil kombinasi penilaian responden terhadap bobot 

eksternal organisasi pengembangan UMKM 

 Faktor Eksternal  

No Uraian 
Rata-rata 

Bobot 

 Peluang  

1 Potensi Pasar 0,294 

2 Supply tenaga kerja 0,152 

3 Jumlah pesaing 0 

4 Kondisi politik saat ini 0,1 

 Skor Peluang 0,546 

 Ancaman  

1 Kebijakan Pemerintah 0,16 

2 Konsumsi masyarakat  0,253 

3 Harga Bahan Baku 0,013 

4 Tingkat suku bunga 0,028 

 Skor Ancaman 0,454 

 TOTAL  1 

 

Faktor peluang utama yang dapat dimanfaatkan dalam strategi 

perusahaan UMKM adalah peningkatan market share dengan bobot 0,294 

yang berarti faktor tersebut penting pengaruhnya dalam strategi 

perusahaan UMKM. Peningkatan market share di respon baik, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rating 3. Faktor peluang kedua yang penting 

pengaruhnya dalam strategi perusahaan UMKM adalah supply tenaga 

kerja dengan bobot 0,152. Faktor tersebut di respon cukup baik, hal ini 
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ditunjukkan dengan nilai rating 3. Faktor ketiga yang juga penting 

pengaruhnya adalah kondisi politik dengan bobot 0,1. Faktor tersebut di 

respon dengan baik dengan nilai rating 3. 

Faktor yang merupakan ancaman utama dalam strategi 

perusahaan UMKM adalah konsumsi masyarakat dengan bobot 0,253. 

Hal ini berarti faktor tersebut penting pengaruhnya dalam kelangsungan 

perusahaan. Respon yang diberikan untuk faktor tersebut cukup baik hal 

ini ditandai dengan nilai rating 2. Faktor ancaman kedua yang penting 

pengaruhnya dalam strategi perusahaan UMKM adalah tingkat suku 

bunga dengan bobot 0,028. Respon yang diberikan untuk faktor tersebut 

cukup baik hal ini di tandai dengan nilai rating 2. Faktor ancaman ketiga 

yang penting pengaruhnya adalah kebijakan pemerintan terhadap 

perusahaan UMKM adalah dengan bobot 0,16. Respon yang diberikan 

untuk faktor tersebut secara baik, hal ini ditandai dengan nilai rating 2. 

Serta faktor ancaman keempat yang terpenting pengaruhnya adalah 

harga bahan baku dengan bobot 0,013. Respon yang diberikan untuk 

faktor tersebut adalah sangat baik, dengan ditandai dengan nilai rating 2. 

3.3. Matriks Internal Eksternal 

       NILAI IFE 

           Kuat          Sedang    Lemah 

                 3,00-4,00         2,00-2,99 1,00-1,99 

Tinggi 

3,00-4,00 

 

NILAI Sedang 

EFE 2,00-2,99 

  

 Rendah 1,00-1,99 

Gambar 7-1. Posisi Matriks Internal Eksternal 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 
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Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa posisi UMKM berada pada 

kuadran V. Menurut David (2004), perusahaan yang berada pada posisi tersebut 

memiliki kemampuan internal sedang dan kemampuan eksternal sedang. Lebih 

lanjut David (2004) mengatakan bahwa strategi yang tepat untuk posisi ini adalah 

strategi bertahan dan berjaga (Hold and Maintain), dimana strategi utama (Grand 

Strategy) untuk perusahaan yang berada pada posisi ini adalah penetrasi pasar 

(Market Penetration) dan pengembangan produk (Product Development). 

Hasil analisis IFE dan EFE yang ada, kemudian faktor-faktor yang 

diperoleh dari masing-masing analisis tersebut dimasukan kedalam matriks 

SWOT untuk dikombinasikan (matching stage). Penggunaan matriks tersebut 

bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi dengan memadukan peluang dan 

ancaman yang kemungkinan akan dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki dalam perusahaan UMKM.  
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3.4. Analisis SWOT 

FAKTOR 

INTERNAL 

 

 

 

 

FAKTOR  

EKSTERNAL 

STRENGTHS (S) 

1. Pengalaman 
perusahaan  

2. Kualitas produk 
3. Daya tahan produk 
4. Harga produk 
5. Sistem pengolahan 

produksi 
6. Segmentasi produk 
7. Usia mesin 

WEAKNESSES (W) 

1. Model produk 
2. Ketersediaan bahan 

baku 
3. Kapasitas produksi  
4. Tingkat perputaran 

tenaga kerja 
5. Promosi yang dilakukan 

OPPORTUNITIES 

(O) 

1. Potensi pasar  
2. Supply tenaga 

kerja 
3. Kondisi politik 
4. Jumlah 

pesaing 

SO STRATEGI 

• Strategi 
pengembangan 
produk dan 
Pengembangan 
Pasar 
(S1,S2,S3,S4,S5,S6 
S7,O1,O2,O3) 

WO STRATEGI 

• Strategi pengembangan 
Pemasaran (W1,W5,O1, 
O4) 

• Peningkatan manajemen 
UMKM 
(W2,W3,W4,O2,O3) 

THREATS (T) 

1. Kebijakan 
pemerintah  

2. Konsumsi 
masyarakat  

3. Harga bahan 
baku 

4. Tingkat suku 
bunga 

ST STRATEGIS 

• Menetapkan 
pengawasan 
terhadap harga dan 
suku bunga 
(S1,S2,S4,S6,T1,T3, 

T4) 

• Strategi inovasi 
produk dan efisiensi 
produksi (S2,S3,S4, 
T2,T3) 

WT STARTEGI 

• Pengawasan usaha 
terhadap mekanisme 
harga bahan baku 
(W1,W2,T2,T3) 

• Meningkatkan 
koordinasi dengan 
semua lembaga terkait 
(W3,W5,T4) 

• Membuat kebijakan dan 
regulasi yang tepat 
untuk kegiatan UMKM 
(W2,W4,T1,T3)  

 

Gambar 7-2. Matriks TOWS 
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A. Strategi S-O (Strenghts-Opportunities) 

 Strategi S-O atau strategi kekuatan-peluang adalah strategi yang 

menggunakan kekuatan internal UMKM untuk memanfaatkan peluang eksternal. 

Strategi yang didapatkan dari kombinasi antara kekuatan dan peluang adalah 

sebagai berikut: 

Strategi pengembangan produk dan pengembagan pasar merupakan strategi 

yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang ada dalam organisasi 

untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini merupakan penggabungan 

kekuatan berupa pengalaman perusahaan, kualitas produk, daya tahan produk, 

harga produk, sistem pengolahan, segmentasi produk   dan usia mesin yang 

ditawarkan dengan peluang potensi pasar, kondisi politik aman dan jumlah 

pesaing yang dapat dilakukan serta peluang pasar yang masih terbuka. Potensi 

pasar dapat dilakukan dengan membuat produk-produk baru. Dengan 

memanfaatkan kekuatan peluang yang ada maka diharapkan perusahaan dapat 

terus berkembang menjadi perusahaan yang besar. 

 

B. Strategi W-O (Weaknesses-Opportunities) 

Strategi W-O atau strategi kelemahan-peluang merupakan strategi 

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. 

Strategi tersebut menghasilkan beberapa strategi berikut ini. 

a. Strategi Pengembangan Pemasaran 

Strategi pengembangan pemasaran merupakan strategi yang dilakukan 

dengan meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang. 

Strategi ini  dapat dilakukan dengan menambahkan bagian pemasaran 

pada organisasi perusahaan karena sebelummya tidak ada bagian tersebut 

dalam organisasi perusahaan. Setelah tim pemasaran terbentuk dapat 

dilakukan strategi pengembangan pemasaran yang ada dengan melakukan 

promosi-promosi di daerah yang belum terjamah oleh produk UMKM.  
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b. Peningkatan Manajemen UMKM 

 Strategi ini dilakukan dengan mebuat suatu manajemen yang baik agar 

terbentuk suatu sinergitas antara para pegawai. Strategi ini perlu di 

kembangkan untuk membantu tiap divisi manajemen dalam menjalankan 

usahanya. Apabila manajemen UMKM sudah baik maka seluruh masalah 

dalam internal perusahaan dapat diselesaikan dengan baik. 

 

C. Strategi S-T (Strenghts-Threats) 

   Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan UMKM daerah 

Bogor untuk menghindari ancaman eksternal yang ada, dengan dua opsi di 

bawah ini. 

a. Menetapkan pengawasan terhadap harga dan suku bunga 

Pengawasan terhadap harga dan suku bunga cukup penting di lakukan oleh 

UMKM karena sangat membantu bagi para UMKM dalam menjaga keuangan 

perusahaan. Pengawasan terhadap harga dan suku bunga juga harus 

dijalankan agar menjaga harga dari produk UMKM. Tingginya suku bunga 

juga sangat mengganggu terhadap kelangsung proses produksi, artinya 

bunga yang tinggi dapat mematikan aktivitas UMKM di daerah Bogor. 

b. Strategi inovasi produk dan efisiensi produksi. 

Inovasi produk sangat perlu dilakukan oleh UMKM, karena konsumen juga 

lebih banyak memilih model-model dari produk tas. Dalam produk tas 

perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi 

produk konsumen, harga produk dan jumlah bahan baku. Untuk memperoleh 

jumlah konsumen yang banyak maka UMKM harus meninggatkan jumlah 

model produk dengan haraga yang terjangkau oleh konsumen. 

 

D. Strategi W-T (Weaknesses-Threats) 

Strategi WT atau strategi kelemahan-ancaman adalah strategi mengatasi 

kelemahan internal UMKM daerah Bogor untuk menghindari ancaman 
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lingkungan eksternal yang ada. Kombinasi faktor-faktor tersebut menghasilkan 

strategi sebagai berikut: 

a. Pengawasan usaha terhadap mekanisme harga bahan baku 

Strategi ini dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang 

mengancam pengembangan perusahaan. Oleh karena itu strategi ini sangat 

berguna untuk mengantisipasi penentuan harga bahan baku yang tinggi di 

pasaran.  

b. Meningkatkan koordinasi dengan semua lembaga terkait 

Strategi ini berguna untuk menjaga hubungan antara lembaga-lembaga 

terkait dalam meningkatkan sinergi antara para lembaga. Koordinasi yang 

baik juga di harapkan dapat mengatasi benturan-benturan kepentingan antar 

lembaga, karena benturan kepentingan dapat mengakibatkan konflik yang 

mengorbankan usaha-usaha kecil menegah. Untuk itu sangat diperlukan 

koordinasi yang tepat. 

c. Membuat kebijakan dan regulasi yang tepat untuk kegiatan UMKM 

Kebijakan dan regulasi adalah hal yang sangat penting bagi berkembangnya 

suatu usaha. Maka strategi ini baik digunakan agar tidak terjadi salah paham 

antara lembaga pemerintah dan pihak UMKM dalam menjalankan suatu 

kerjasama pengembangan UMKM di Bogor. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan harus saling mendukung ke dua belah pihak dalam hal ini 

pemerintah dan UMKM dalam hal kebijakan harga bahan baku dan tingkat 

suku bunga. 

 

Berdasarkan delapan yang diperoleh dari analisa matriks TOWS, maka 

dirumuskan empat strategi alternatif strategi yang paling berkesesuaian dalam 

upaya pengembangan UMKM di daerah Bogor. Strategi I merupakan set strategi 

dari strategi (SO-a), Strategi II merupakan set strategi (WO-a) dengan (WO-b), 

Strategi III merupakan set strategi (ST-a) dengan (ST-b) dan Strategi IV 

merupakan set strategi (WT-a), (WT-b) dengan (WT-c).  
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Alternatif strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

I. Melakukan strategi pengembangan produk dan pengembangan pasar. 

II. Meningkatkan kemampuan manajerial dalam melaksanakan pengembangan 

pemasaran dengan cara melalui pelatihan atau penyuluhan dari pemerintah 

agar dapat meningkatkan pengembangan UMKM. 

III. Melakukan strategi inovasi produk dengan cara memberikan pinjaman modal 

dari pemerintah dengan bunga rendah agar UMKM dapat mengembangkan 

usahanya dan UMKM tidak terlalu berat dalam membayar kredit pinjaman. 

IV. Meiningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait termasuk lembaga 

pemerintah dalam mebuat kebijakan dan regulasi yang menyangkut 

pengembangan UMKM. 

 

4. Rekomendasi 

 Untuk meningkatkan daya saing UKM, maka hendaknya perlu dilakukan: 

1. Untuk mengatasi minimnya model produk yang dihasilkan pengrajin, perlu 

adanya pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kreativitas dari 

pengrajin untuk menghasilkan produk yang original dan inovatif. 

2. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah bahan baku, perlu kiranya pengrajin 

mencari pemasok alternatif untuk mengatasi kekurangan pasokan bahan 

baku. Selain itu, pengrajin perlu juga mengatasinya dengan terus melakukan 

inovasi bahan baku yang digunakan, sehingga tidak tergantung pada bahan 

baku sintetis. 

3. Minimnya bantuan dana oleh pemerintah, hendaknya ditinjau kembali. 

Kesulitan UKM dalam peminjaman dana dan persepsi bahwa bantuan dana 

hanya untuk pengusaha, dana hendaknya di sikapi oleh pemerintah sehingga 

tambahan modal dapat membantu pengrajin dalam memperbesar kapasitas 

produksinya. 

4. Tingkat perputaran karyawan yang tinggi dapat disikapi oleh pengrajin dengan 

membuat semacam kontrak kerja bagi para pegawai, sehingga didapat 
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pegawai tetap untuk pengrajin walaupun pengerjaannya tetap berdasarkan 

pesanan.  

5. Perlunya bantuan promosi dari pemerintah melalui media cetak maupun 

elektronik untuk memperkenalkan produk UKM kepada masyarakat sehingga 

jangkauannya lebih luas. 
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BAB VIII 

LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR – IMPOR 

 
 

Pengertian L/C 

Menurut Amir, MS (2009:1) Letter Of Credit atau biasa disebut dengan 

L/C merupakan suatu instrumen perbankan yang sangat penting, khususnya 

dalam perdagangan ekspor impor yang digunakan sebagai sarana untuk 

memudahkan penyelesaian utang-piutang. 

L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas 

permintaan importer nasabah bank devisa bersangkutan dan ditunjukan kepada 

eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank yang 

bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang 

ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam 

surat tersebut. 

 

Peranan L/C dalam Perdagangan Internasional: 

1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. 

2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor. 

3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. 

 

Komoditi Indonesia dapat diekspor kemana saja kecuali ke Israel. Bagi 

eksportir merupakan risiko besar mengirimkan barang bila tidak ada jaminan 

pembayaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir 

meminta kepada importer agar membuka Letter Of Credit untuknya. L/C ini 

merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. 

Sebaliknya, pembukaan L/C merupakan jaminan pula bagi importer 

bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai yang 

diinginkannya dan dana L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan 

dokumen pengapalan.  
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Isi pokok L/C antara lain: 

1. Nomor dan tanggal L/C 

2. Jenis dan sifat L/C yang dibuka 

3. Nama dan alamat eksportir (penerima L/C) uang lazim disebut sebagai 

“Beneficiary” 

4. Jumlah dana yang tersedia 

5. Uraian barang dan jumlahnya 

6. Perincian dokumen pengapalan yang di syaratkan seperti: 

• Bill of Lading 

• Faktur perdagangan 

• Daftar pengepakan 

• Daftar kubikasi 

• Daftar timbangan 

• Keterangan Negara asal 

• Sertifikat mutu 

• Laporan kebenaran pemeriksaan 

• Polis asuransi, dan lain-lain 

7. Batas waktu pengapalan akhir 

8. Batas waktu berlakunya L/C 

9. Syarat pengapalan seperti partial shipment, transshipment dll 

10. Ketentuan negosiasi dokumen pengapalan 

 

 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan suatu L/C: 

A. Opener / Applicant 

Importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna 

keperluan penjual atau eksportir 

B. Opening Bank atau Issuing Bank 

Bank Devisa yang diminta bantuannya oleh importer untuk membuka 

suatu L/C dan memberikan jaminan kepada eksportir. 

C. Advising 
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Bank koresponden yang berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang 

terkandung dalamL/C kepada eksportir yang berhak 

 

D. Beneficiary 

eksportir menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang 

dari dana L/C yang tersedia 

E. Negotiating Bank 

Bank yang membayar dokumen yang dilakukan bank tertentu saja dan 

telah memenuhi syarat 

 

Cara membuka suatu L/C: 

1. Importir meminta banknya (bank devisa) membuka suatu L/C untuk dan 

atas nama eksportir dan importir bertindak sebagai Opener (A-B) 

2. Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor 

seperti keharusan adanya Surat Izin Impor, maka bank melakukan 

penutupan Kontrak Valuta (KV). Bank bertindak sebagai Opening/Issuing 

Bank dan pembukaan L/C dilakukan melalui salah satu korsponden di luar 

negeri. 

3. Advising Bank memberitahukan kepada eksportir yang menerima L/C 

disebut Beneficiary (C-D). Bila Advising Bank juga dikuasakan untuk 

mebeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka Advising 

Bank ini dapat juga disebut Negotiating Bank.  

 

Keuntungan L/C bagi Eksportir: 

1. Kepastian pembayaran dan menghindari risiko 

Dengan adanya L/C sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa 

tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Jadi risiko untuk tidak 

dibayar menjadi sangat minim. 

2. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan 

3. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relative kecil bila ada 

L/C 
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4. Terhindar dari risiko pembatasan valuta 

Pada setiap pembukaan L/C opening bank sudah menyediakan valuta 

asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada L/C tersebut, sehingga 

terhindar dari risiko non-payment yang mungkin terjadi. 

5. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Bila 

importer bersedia membuka L/C dengan syarat “Red-Clause” maka 

eksportir dapat memperoleh uang muka dari L/C yang tersedia dan dapat 

mengkredit tanpa bunga / semacam uang panjar yang biasanya 

diperlukan untuk memproduksi barang yang akan diekspor. 

 

Syarat-syarat eksportir dari L/C yang dibuka oleh Importir: 

1. L/C yang dibuka adalah irrevocable atau yang tidak dapat dibatalkan selama 

jangka waktu berlakunya 

2. Confirmed L/C yang pelunasannya dijamin oleh Advising Bank bersama 

Opening Bank 

3. Redcaluse L/C yang dapat memberikan uang panjar 

4. L/C yang bersyarat “partial shipment allowed” yang memungkinkan eksportir 

mengirim barang secara bertahap dan menerima pembayarannya secara 

bertahap pula 

5. L/C yang bersyarat “transhipment allowed” yang memungkinkan eksportir 

“alih kapal” bila diperlukan 

6. L/C yang jangka waktunya lenggang sehingga cukup untuk memproduksi, 

mengurus pengapalan, dan mengurus negosiasi dokumen pengapalan 

dengan bank 

7. L/C dibuka dalam mata uang asing yang stabil dan convertible 

8. L/C dibuka melalui bank devisa kelas satu atau bonafide 

9. Third party B/L acceptable 

10. Through B/L acceptable 

11. Stale B/L acceptable 
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Macam-macam Letter of Credit (L/C)  

Menurut Amir, MS (2009:8) macam-macam Letter of Credit antara lain: 

 

• Commercial Documentary L/C 

L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen 

pengapalan yang membuktikan pemilihan barang serta dokumen penunjang 

lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dana yang tersedia, 

misalnya bill of lading, faktur perdagangan, wesel, surat keterangan negara asal, 

daftar pengepakan, daftar kubikasi, daftar timbangan, polis asuransi, dll. 

 

• Clean L/C 

L/C yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya 

kuitansi biasa dan tidak membutuhkan penyerahan dokumen pengapalan seperti 

bill loding dan sebagainya. 

 

• Open L/C 

Memberi hak kepada eksportir penerima L/C untuk menegosiasi dokumen 

pengapalan melalui bank mana saja uang diinginkannya dan biasanya tercantum 

kalimat “This Latter of Credit is Negptiable” 

 

• Restricted L/C 

L/C yang membatasi hak eksportir penerima L/C untuk menegosiasi dokumen 

pengapalan pada bank tertentu yang disebutkan oleh Opening Bank dan 

biasanya terbatas pada Advising Bank saja. Dan tercantum kalimat “Negotiation 

under this credit are restricted to Bank XYZ” 

 

• Straight L/C 

L/C yang negosiasi atau pelunasan dokumen pengapalannya hanya dapat 

dilakukan di kassa Opening Bank sendiri dan tercantum kalimat “we hereby 

engage with you that all drafts drawn under and in compliance with the terms of 

this credit will be duly honoured on delivery of ducuments as specified is 

presented at our counters on or before the expiration date of this credit”. 
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• Revocable L/C 

L/C yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa 

memerlukan persetujuan eksportir, tetapi mengandung risiko yang sangat besar 

karena pelunasan atas barang yang dikirim bisa mengalami kelambatan. 

 

• Irrevocable L/C 

L/C yang dibuka oleh bank devisa untuk eksportir, dimana opening bank 

mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu 

berlakunya dan tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang dimaksud, 

kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. 

 

• Irrevocable and Confirmed L/C 

L/C ini tidak dapat dibatalkan atau dibatalkan selama jangka waktu berlakunya, 

kecuali mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat, mempunyai 

jaminan yang berganda atas wesel dan atau penyerahan dokumen pengapalan 

yang diberikan oleh opening bank bersama advising bank, cara pembayarannya 

juga dipandang paling aman dari sudut kepentingan eksportir penerima L/C. 

 

• Red Clause L/C 

1. L/C yang memberikan hak kepada eksportir penerima L/C untuk mencairkan 

sebagian tertentu dari dana L/C tersebut sebagai uang panjar, dengan 

penyerahan kuitansi biasa dan surat pernyataan memnuhi janji. 

2. Mengambil sisa dana yang tersedia dengan penyerahan dokumen 

pengapalan yang lengkap 

3. Sangat menguntungkan eksportir penerima L/C karena memperoleh Buyer’s 

Credit tanpa bunga, yang dapat dipakai untuk memulai produksi barang yang 

dipesan 
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• Irrevocable Unconfirmed L/C 

Sama dengan L/C Irrevocable biasa, hanya dalam menyampaikan amanat 

pembukaan Advising Bank dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ikut 

serta memberikan konfirmasi yang disampaikan kepada eksportir penerima L/C. 

 

• Revolving L/C 

Kredit yang tersedia dapat dipakai ulang tanpa perlu mengadakan syarat. 

Pemakaian ulang dapat dilakukan untuk “waktu dan nilai dan dapat dilakukan 

juga untuk “nilai” saja. 

 

• Transferable L/C 

L/C yang memberi hak kepada eksportir penerima untuk mengoperkan atau 

menguasakan haknya atas L/C itu kepada pihak lain yang menyanggupi. Hal ini 

terjadi karena penerima L/C pertama bukanlah produsen sendiri dan terdapat 

istilah “transferable” dan “assignable” 

 

• Back-to-Back L/C 

Hal ini terjadi jika eksportir penerima L/C tidak sanggup melaksanakan 

pengiriman barang karena tidak punya, maka transaksi itu masih bisa diteruskan 

melalui 2 cara : 

a) Eksportir melakukan pengoperasian atas L/C itu kepada eksportir atau 

produsen itu dan jika bersifat transferable 

b) Eksportir penerima L/C pertama membuka L/Cnya sendiri untuk 

eksportir atau produsen kedua, dengan menjaminkan L/C yang 

diterimanya dan biasanya dipakai dalam perdagangan transito atau 

perdagangan segitiga 

 

 

• Standby L/C 

Standby L/C ini sesungguhnya adalah bank garansi yang dikeluarkan oleh 

mitra dagang asing untuk menjamin pinjaman yang dilakukan perusahaan lokal 

yang bekerja sama dengan mitra dagang asing itu. 
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• Usance L/C 

L/C yang mengharuskan eksportir penerima L/C untuk menarik wesel 

berjangka (Long of Exchange) dan bukan wesel-unjuk (Sight-Draft) sebagaiman 

lazimnya. Ini berarti bahwa eksportir penerima L/C memberi kredit jangka pendek 

kepada importer untuk jangka waktu antara 90 hari sampai 180 hari. Unsance 

L/C dimaksudkan untuk mempertinggi daya saing guna meningkatkan ekspor 

dan eksportir tetap dapat mecairkan wesel berjangka ini dengan 

mendiskontokannya pada bank, sehingga tidak menggangu likuiditas. 

 

• Merchant L/C 

L/C yang dibuka oleh importer untuk eksportir, yang memberikan hak kepada 

eksportir penerima L/C untuk menarik wesel terhadap importer dan importer 

pembuka L/C itu menjamin untuk melunasi wesel-wesel tersebut pada saat jatuh 

temponya. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui bank devisa dimana dimana 

importer tersebut menjadi nasabah, tetapi bank tidak ikut bertanggung jawab 

untuk mengakseptir atau menghonorir wesel-wesel yang ditarik eksportir 

penerima L/C. 

 

Cara pembayaran ekspor yang diizinkan Pemerintah: 

a) Advance payment (pembayaran tunai dimuka) 

b) Open account (rekening terbuka) 

c) Document against payment (D/P) 

d) Document against acceptance (D/A) 

e) Consigment transfer 

f) Sight Letter of Credit 

g) Usance Letter of Credit 

h) Barter 

i) Counter trade 

j) Deferred payment 

k) Cash on delivery (tunai pada waktu penyerahan) 
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Jenis Voluta Asing yang boleh dipakai dalam Penawaran Harga 

Pembayaran Eksport: 

a) United States Dollar (USD) 

b) Australian Dollar (AUD) 

c) Canadian Dollar (CAD) 

d) Hongkong Dollar (HKD) 

e) Malaysian Ringgit (MYR) 

f) New Zealand Dollar (NXD) 

g) Singapore Dollar (SGD) 

h) European Currency Unit (EUR) 

i) British Pounsterling (GBP) 

j) Swiss Frans (CHF) 

k) Denish Krone (DKK) 

l) Norwegian Krone (NOK) 

m) Swedish Krone (SEK) 

n) Austrian Schilling (ATS) 

 

Euro (€) adalah mata uang yang dipakai di 19 negara anggota Uni Eropa. 

Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi 

secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002. Uang kertas Euro di 

mana-mana rupanya sama, tetapi uang logamnya di belakang berbeda-beda. 

Uang logam setiap negara diberi lambangnya sendiri. 

 
 
Syarat Menjadi Eksportir 

Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

1. Badan Hukum, dalam bentuk : 

1. CV (Commanditaire Vennotschap) 

2. Firma 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Giral&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/2002
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_logam
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3. PT (Perseroan Terbatas) 

4. Persero (Perusahaan Perseroan) 

5. Perum (Perusahaan Umum) 

6. Perjan (Perusahaan Jawatan) 

7. Koperasi 

2.   Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak) 

3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti: 

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan 

• Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian 

• Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman 

Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) 

  

Eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi: 

a. Eksportir Produsen, dengan syarat: 

• Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya 

seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi 

formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi teknis yang terkait. 

• Memiliki Izin Usaha Industri 

• Memiliki NPWP 

• Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau 

instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang 

disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan 

seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, 

tidak terlibat masalah kepabeanan. 
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b. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat: 

• Sebagai Eksportir bukan Produsen untuk memperoleh legalitas 

seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi 

formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Instansi teknis yang terkait 

• Memiliki Surat Izin Usaha  Perdagangan 

• Memiliki NPWP 

Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau 

instansi/pejabat yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank 

Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan 

pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan. 

 

Tahapan Utama Dalam Ekspor 

Menurut kementrian perdagangan Indonesia, terdapat empat Tahapan 

Utama Dalam Ekspor (Menggunakan L/C), sebagai berikut: 

1. Sales Contract Process 

Sales contract adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan 

pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importer. 

Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti 

harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. 

Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan 

L/C kepada Bank. 
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Gambar 8-1. Sales Contract Process 

a. Promosi 

Kegiatan promosi komoditas yang akan diekspor melalui media promosi 

seperti iklan di media elektronik, majalah, Koran, pameran dagang atau melalui 

badan/lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor seperti 

Ditjen PEN, Kamar Dagang dan Industri, Atase perdagangan dan lain 

sebagainya 

b. Inquiry 

Pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh Importir 

kepada eksportir (letter of inquiry). Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga 

dan waktu pengiriman 

c. Offer Sheet 

Permintaan Importir akan ditanggapi melalui offer sheet yang dikirimkan 

eksportir. Offer sheet ini berisikan keterangan sesuai permintaan Importir 

mengenai deskripsi barang, mutu, harga dan waktu pengiriman. Selain itu 

pada offer sheet ini biasanya ditambahkan tentang ketentuan pembayaran dan 

pengiriman sample/brochure 

d. Order Sheet 

Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika 

setuju maka Importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order 

sheet (purchase order) kepada eksportir 

e. Sale’s Contract 

Sesuai dengan data dari order sheet maka selanjutnya eksportir akan 

menyiapkan surat kontrak jual beli (sale’s contract) yang ditambah dengan 
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keterangan force majeur clause  dan inspection clause. Sales contract ini 

ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak dua rangkap kepada 

Importir 

f. Sale’s Confirmation 

Sales contract akan dipelajari oleh Importir, apabila Importir setuju 

maka sales contract tersebut akan ditandatangi oleh Importir untuk kemudian 

dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Sedangkan 

satu copy lain dari sales contract ini akan disimpan oleh Importir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-2. Sale’s Confirmation 
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L/C Opening Process 

Letter of Credit (L/C) adalah Jaminan dari bank penerbit kepada eksportir 

sesuai dengan instruksi dari importer untuk melakukan pembayaran sejumlah 

tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang 

diminta importer 

Proses pembukaan L/C tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Importir akan meminta Opening Bank (Bank Devisa) untuk 

membuka Letter of Credit sebagai jaminan dan dana yanga akan 

digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai 

dengan kesepakatan pada sales contract. L/C yang dibuka adalah untuk 

dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk 

eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada sales contract 

2. Opening bank akan melakukan pembukaan L/C melalui bank 

korespondennya di Negara Eksportir, dalam hal ini adalah advising Bank. 

Proses pembukaan L/C ini dilakukan melalui media elektronik (SWIFT-

dalam hal ini MT.700)), sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya 

akan dituangkan dalam L/C confirmation yang diteruskan dari Opening 

bank kepada advising Bank untuk disampaikan kepada Eksportir. 

3. Advising Bank akan memeriksa keabsahan pembukaan L/C dari opening 

Bank, dan apabila sesuai advising Bank akan mengirimkan surat 

pengantar (L/C advice) kepada Eksportir yang berhak menerima. 

Jika advising Bank diminta juga oleh opening Bank untuk menjamin 

pembayaran atas L/C tersebut, maka advising Bank disebut juga 

sebagai confirming Bank 
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Cargo Shipment Process 

Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan 

bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan Importir sesuai 

dengan persyaratan yang tercantum dalam L/C. 

 

Gambar 8-3 . Cargo Shipment Process 

 

Menurut Kementrian Perdagangan Republik Indonesia beberapa tahapan cargo 

shipment process adalah sebagai berikut: 

1. Eksportir akan menerima L/C advice sebagai acuan untuk mengirimkan 

barang dan saat ini eksportir akan melakukan shipment 

booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan 

dalam sales contract. Setelah itu eksportir harus mengurus kewajiban 

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di Bea Cukai di pelabuhan muat. 

Serta hal lain seperti pembayaran pajak ekspor (PE) dan Pajak Ekspor 

Tambahan (PET) di advising Bank 

2. Shipping Company akan memuat barang dan menyerahkan bukti 

penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang (bill of 

lading) serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir, 

kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada advising Bank untuk 

dikirimkan ke opening Bank 

3. Shipping Company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan 

tujuan yang disebutkan dalam Bill of Lading (B/L) 

4. Importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran 

kepada opening Bank sudah dilakukan. Selanjutnya dokumen 
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pengapalan ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan 

pihak bea cukai di pelabuhan dan untuk mengambil muatan di shipping 

Company yang memuat barang yang dipesan 

5. Shipping Agent akan menyerahkan barang kepada Importir jika biaya 

jasa shipping agent telah dilunasi. 

 

Shipping Document Negotiation Process 

Proses ini adalah proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan 

merupakan proses untuk claim barang yang telah dibayar bagi Importir. 

 

Gambar 8-4 . Shipping Document Negotiation Process 

 

1. Setelah menerima B/L dari shipping Company, Eksportir akan 

menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang diisyaratkan dalam L/C 

seperti Invoice, packing list, sertifikasi mutu, Surat Keterangan Negara 

Asal (SKA) dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan 

diserahkan kepada negotiating Bank, dalam hal ini advising Bank, yang 

ditentukan dalam L/C untuk memeroleh pembayaran atas L/C. 

2. Negotiating Bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen 

pengapalan yang dikirimkan eksportir, jika cocok dengan yang 

diisyaratkan L/C maka negotiating Bank akan melakukan pembayaran 

sesuai tagihan eksportir dari dana L/C yang tersedia. 
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3. Negotiating Bank akan mengirimkan dokumen pengapalan 

kepada opening Bank untuk mendapatkan reimbursement atas 

pembayaran yang dia lakukan kepada Eksportir. 

4. Opening Bank, akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen 

pengapalan, jika cocok dengan yang diisyaratkan L/C maka opening 

Bank akan memberikan pelunasan pembayaran (reimbursement) 

kepada negotiating Bank. 

5. Opening Bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen 

pengapalan kepada Importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan 

dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi 

untuk mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai 

setempat. 

 

Tahapan Kegiatan Dalam Ekspor 

Untuk mempelajari lebih dalam tentang prosedur ekspor berikut ini 

adalah flowchart besar kegiatan ekspor: 

 

 

Gambar 8-5 .Tahapan Kegiatan Dalam Ekspor 
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Metode Pembayaran Kegiatan Dalam Ekspor – Import 

Menurut Kementrian Perdagangan Republik Indonesia ada beberapa metode 

pembayaran yang bisa digunakan dalam proses ekspor impor adalah Tabel 1. 

sebagai berikut: 

Tabel 8-1. Metode Pembayaran dalam Ekspor - Impor 

Metode Deskripsi Resiko/Keuntungan 

Eksportir Importir 

Advance Payment Cash with order, 
pembayaran langsung 
kepada eksportir sebelum 
barang yang dipesan 
dikirim 

Menarik bagi 
Eksportir 
karena 
menerima 
pembayaran 
terlebih dahulu 

• Resiko gagal 
atau 
terlambatnya 
pengiriman 
barang 

• Resiko 
kualitas dan 
jumlah 
barang yang 
tidak sesuai 

Open Account Barang dikirim terlebih 
dahulu oleh eksportir dan 
pembayaran dilakukan 
setelah importir 
menerima barang 
tersebut 

Resiko 
terlambat 
pembayaran 
atau tidak 
dibayar 

Menarik bagi Importir 
karena menerima 
barang terlebih 
dahulu 

Consignment Pengiriman barang 
kepada perantara 
(importir) yang akan 
menjual barang tersebut 
kepada final buyer, 
kepemilikan barang tetap 
milik eksportir sampai 
barang tersebut terjual 

Kemungkinan 
gagal 
pembayaran 
atau 
pembayaran 
terlambat, 
karena barang 
belum tentu 
terjual 

Menguntungkan 
Importir karena dapat 
menjual barang tanpa 
membayar terlebih 
dahulu 

Collection Document 
againts 
payment (D/P) 

Eksportir mengirimkan 
barang ke port tujuan 
sedangkan dokumen 
pengiriman barang 
dikirimkan ke pihak Bank 
sebagai perantara. 

Tidak ada 
jaminan 
pembayaran 
dari Bank 
kepada 
Eksportir, 

Terdapat resiko 
barang yang 
dikirimkan tidak 
sesuai dengan 
permintaan 
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Metode Deskripsi Resiko/Keuntungan 

Eksportir Importir 

Importir dapat mengambil 
dokumen tersebut jika 
sudah melakukan 
pembayaran melalui 
Bank, dokumen ini 
diperlukan importir untuk 
mengambil barang di port 

karena Bank 
hanya berperan 
sebatas 
pelayanan jasa 
saja 

Document 
againts 
acceptance (D/A) 

Hampir sama 
dengan Document 
againts 
payment, perbedaannya 
adalah metode ini 
memerlukan akseptasi 
pembayaran terlebih 
dahulu oleh importir agar 
importir dapat menerima 
dokumen pembayaran 
dari Bank. Akseptasi 
pembayaran ini 
merupakan janji 
pembayaran pada 
tanggal tertentu, 
biasanya 30, 60 atau 90 
hari setelah akseptasi 

Tidak ada 
jaminan 
pembayaran 
dari Bank 
kepada 
Eksportir, 
karena Bank 
hanya berperan 
sebatas 
pelayanan jasa 
saja 

Terdapat resiko 
barang yang 
dikirimkan tidak 
sesuai 
dengan  permintaan 

Letter of Credit (L/C) Jaminan yang diterbitkan 
oleh issuing Bank atas 
perintah applicant (Buyer) 
kepada eksportir agar 
Importir melakukan 
pembayaran sejumlah 
tertentu 

Jaminan 
pembayaran 
dari Bank 
selama 
dokumen yang 
dikirimkan 
sesuai dengan 
L/C 

Jaminan memperoleh 
barang sesuai 
dengan yang 
disepakati 

 

Perizinan dan Kepabeanan Ekspor 

Menurut Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dalam kegiatan 

ekspor terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk pajak ekspor, 

larangan ekspor serta kepabeanan. 
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A. Prosedur Pajak 

Apabila barang ekspor terkena pajak ekspor maka pajak ekspor harus dilunasi 

sebelum dimasukkan ke sarana pengangkut. Pajak ekspor ini dihitung 

berdasarkan harga patokan ekspor (HPE) dan harga patokan ekspor ini 

ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk peraturan Menteri 

Perdagangan yang berlaku untuk suatu periode tertentu dengan memerhatikan 

pertimbangan Menteri Teknis dan asosiasi terkait. HPE ini berpedoman pada 

harga rata-rata internasional dan atau harga harga rata-rata FOB di beberapa 

pelabuhan di Indonesia. 

Tarif pungutan ekspor (TPE) yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah 

TPE yang yang berlaku saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) didaftarkan 

pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, begitu juga dengan HPE, HPE yang 

digunakan adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai. 

 Cara perhitungan pajak ekspor 

1. Terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad valorem (persentase), 

Pajak Ekspor dihitung sebagai berikut: 

Pajak Ekspor = Tarif Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Kurs 

2. Terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam (spesifik), Pajak 

Ekspor dihitung sebagai berikut: 

Pajak Ekspor = Tarif Pajak Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Kurs 

  

Menurut Kementrian Perdangangan Republik Indonesia bahwa pembayaran 

pungutan ekspor ini dapat dilakukan di Bank Devisa atau di Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai: 
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Komoditas yang Terkena Pungutan Ekspor: 

1. Rotan, terdiri dari: 

• Rotan asalan yang sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari 

segala jenis; 

• Rotan dipoles halus; 

• Hati rotan; dan 

• Kulit rotan 

2. Kayu, terdiri dari: 

• Veener 

• Bahan baku serpih 

• Kayu olahan 

3. Kelapa sawit, CPO dan Produk turunannya terdiri dari: 

• Kelapa sawit/tandan buah segar dan inti (biji) kelapa sawit dan; 

• Crude palm oil/CPO (crude olein/CRD; Refined bleached deodorized 

palm oil/RBD PO; Refined bleached deodorized palm olein/RBD olein) 

4. Kulit, terdiri dari: 

• Jangat dan kulit mentah/pickled dari hewan sapi/kerbau dan biri-biri dan 

Kulit disamak/wet blue dari hewan sapi/kerbau, biri-biri dan kambing 

 

B. Urutan Proses Perizinan Pabean 

Secara garis besar prosedur kepabeanan untuk proses ekspor barang adalah 

sebagai berikut: 

1. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke 

kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor 

barang (PEB) 
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2. Pendaftaran PEB disertai dengan Nomor Induk Perusahaan 

(NIPER) dan dilengkapi dokumen pelengkap. PEB disampaikan 

paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling 

lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean.  

Dokumen pelengkap pabean: 

• Invoice dan Packing List 

• Bukti Bayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) 

• Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea 

Keluar) 

• Dokumen dari intansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor 

terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan) 

Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE 

(Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK 

(Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) wajib 

menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE 

Kepabeanan 

3. Pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenai pajak 

ekspor. Penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh eksportir atau 

dikuasakan kepada PPJK 

4. Pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen 

5. Persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut 

 

C. Larangan Ekspor 

Menurut peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 01/M-DAG/PER/1/2007 

tanggal 22 Januari 2007. Disebutkan bahwa barang-barang ekspor 

diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: 

a.     Jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya 

Jenis barang ini hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar saja. 

Sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah 
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mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor 

barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Suatu barang yang diatur ekspornya karena pertimbangan : 

1. Meningkatkan devisa dan daya saing 

2. Terikat dengan perjanjian internasional 

3. Kelestarian alam 

4. Tersedianya bahan baku 

Barang Diatur ekspornya ini meliputi  : 

• Produk Perkebunan : kopi digongsang / tidak digongsang, olahan 

• Produk Kehutanan           :  produk dari rotan ataupun kayu 

• Produk Industri           :  asetat anhidrida, asam fenilasetat, efedrin, 

aseton, butanol 

• Produk Pertambangan           :  intan, timah, emas 

 

b.     Jenis barang yang diawasi ekspornya 

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah 

mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya 

dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri 

Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk  (eksportir khusus). 

Suatu barang diawasi ekspornya karena pertimbangan untuk menjaga 

keseimbangan pasokan di dalam negeri agar tidak mengganggu konsumsi dalam 

negeri. 
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Barang Diawasi ekspornya ini meliputi: 

• Produk Peternakan : bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, kulit Buaya, wet 

blue, binatang liar dan tumbuhan (appendix II cites) 

• Produk Perikanan : ikan napoleon, wirasse, benih ikan bandeng 

• Produk Perkebunan : inti kelapa sawit (palm kernel) 

• Produk Pertambangan : gas, kokas/minyak petroleum, bijih logam Mulia, 

perak, emas, 

• Produk industri : sisa dan scrap dari besi, baja steinless, tembaga, 

kuningan, aluminium, pupuk urea 

 

c.     Jenis barang yang dilarang ekspornya 

Suatu barang yang dilarang ekspornya karena pertimbangan : 

1. Menjaga kelestarian alam 

2. Tidak memenuhi standar mutu 

3. Menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin 

4. Peningkatan nilai tambah 

5. Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya 

Barang Dilarang ekspornya ini meliputi: 

• Produk Pertanian: anak ikan dan ikan  arwana, benih ikan sidat, ikan hias 

botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang panaedae 

• Produk Kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api 

atau trem dari  kayu dan kayu gergajian 

• Produk Kelautan: pasir laut 

• Produk Pertambangan: bijih timah dan konsentratnya, abu dan residu 

yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lainnya, 

terutama yang mengandung timah dan batu mulia 
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d.     Jenis barang yang bebas 

Semua jenis barang yang tidak tercantum dalam peraturan di atas dikategorikan 

sebagai barang bebas ekspor, namun tentunya eksportir harus memenuhi 

persyaratan sebagai eksportir terlebih dahulu 

 

Standar & Peraturan Internasional 

Dunia perdagangan internasional saat ini sudah cenderung terbuka dengan 

lalu lintas perdagangannya yang semakin meningkat sehingga masing-masing 

Negara biasanya menerapkan perlindungan tersendiri. Perlindungan ini 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan 

Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan lingkungan (K3L) atau mungkin juga 

moral. Perlindungan ini biasanya disebut juga sebagai hambatan utama dalam 

ekspor bagi Eksportir. 

 

A. Hambatan Utama 

Hambatan Fisik di Bea Cukai 

Hambatan ini adalah berupa pemeriksaan barang yang harus sesuai dengan 

dokumen yang menyertainya, seperti jenis dan jumlah barang yang tertera dalam 

dokumen 

Hambatan Fiskal 

Hambatan ini berupa bea masuk yang diterapkan oleh masing-masing negara. 

 

Hambatan Teknik Berupa Standar 

Standar menurut PP 102 Tahun 2000 adalah spesifikasi teknis atau 

sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun 

berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan 

syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
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perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengalaman, perkembangan 

masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya. 

Biasanya setiap Negara menetapkan standar atau persyaratan mutu untuk 

barang-barang impornya, sehingga barang yang masuk umumnya harus melalui 

pengujian tertentu terlebih dahulu, dan biasanya buyer pun memiliki standar 

spesifikasi yang disepakati bersama Exportir sebelumnya. Seringkali hambatan 

teknis berupa standar ini disadari menjadi hambatan yang meyulitkan Eksportir 

untuk mengirimkan barangnya oleh karena itu WTO mengeluarkan technical 

barrirer to trade agreement untuk mengurangi hambatan dan melindungi 

Konsumen. 

 

B. Standar Internasional 

Technical Barrier to Trade (TBT) 

Salah satu perjanjian dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

yang mengatur hambatan dalam peraturan teknis yang terkait regulasi teknis, 

standar dan penilaian kesesuaian. Tujuannya untuk mencegah penggunaan 

standar dan regulasi teknis yang berlebihan (hambatan teknis) 

Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

Setiap tindakan yang diterapkan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan 

manusia, hewan dan tumbuhan 

Hal-hal yang perlu diketahui oleh eksportir berhubungan dengan standar 

sebelum melakukan ekspor adalah: 

• Persyaratan standar dan regulasi teknis yang berlaku di negara tujuan 

ekspor serta persyaratan konsumen (public requirements) 

• Laboratorium terakreditasi dengan lingkup dan kemampuan sesuai 

standar negara tujuan yang diakui oleh otoritas negara tujuan ekspor 
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• Lembaga sertifikasi yang kompeten dan terakreditasi serta diakui oleh 

otoritas Negara tujuan eksport 

• Lembaga Inspeksi yang kompeten dan diakui oleh otoritas negara tujuan 

eksport. 

• Metrologi yang mampu telusur 

 

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Informasi mengenai program pendampingan dari DJPEN untuk para 

eksportir maupun calon eksportir yang berupa pendidikan dan pelatihan ekspor 

dibawah naungan PPEI (Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia). 

PPEI bekerjasama dengan para praktisi profesional, para pejabat di 

bidang ekspor-impor serta CBI Belanda, telah menyusun kurikulum yang 

komprehensif, lengkap dengan berbagai metode penyajian seperti studi kasus, 

latihan pengisian dokumen, role play, kunjungan lapangan, dan magang di 

perusahaan ekspor-impor serta simulasi ekspor-impor, agar menghasilkan 

lulusan-lulusan yang profesional. 

Jadwal kegiatan dan pelatihan PPEI dapat dilihat pada website kementrian 

perdagangan Republik Indonesia di http://www.ppei.go.id/ppei.php?x=jt&y=list, 

pendaftaran peserta juga dapat dilakukan melalui link tersebut. 

 

 

 

 
 

  

http://www.ppei.go.id/ppei.php?x=jt&y=list
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