BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah PT Sariwarna Asli Garment
PT. Sari Warna Asli Garment adalah perusahaan besar yang bergerak
dibidang industri garment. Sejarah awal perusahaan berawal dari mergernya
PT. Sritex dan PT. Sari Warna Asli. Keduanya merupakan perusahaan
textile terbesar di Indonesia. PT. Sari Warna Asli Garment merupakan anak
perusahaan manukfaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan pakaian
baik baju, celana maupun jaket, baik itu militer ataupun bukan. PT. Sari
Warna Asli Garment mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2012, namun
baru diresmikan pada tanggal 18 Mei 2012. Memiliki jumlah total karyawan
sementara sekitar 760 orang pada bulan Januari - Agustus, namun per bulan
Desember 2019 jumlahnya sudah bertambah menjadi lebih dari 2500 orang
dan akan terus bertambah setiap tahunnya.
Terdapat dua departemen penting yang menggerakkan perusahaan
ini, yakni Office dan Produksi. Keduanya harus mampu bersinergi dengan
baik agar perusahaan dapat berjalan dengan seimbang, baik secara hasil
outputnya maupun secara admistrasi. Departemen Office terdiri dari
Personalia, Accounting & Kasir (Keuangan), Purchase (Pembelian),
Marketing, IT (EDP), Utility, Mekanik, Umum dan Poliklinik. Sedangkan
Produksi terdiri dari Follow Up, Quality Control (QC), Cutting, Logistik
(Gudang), Pressing, Sewing dan Packing. Sekalipun masih tergolong
perusahaan baru namun PT. Sari Warna Asli Garment kini cukup dikenal
oleh masyarakat dan dunia, terbukti perusahaan ini kini telah memiliki
Buyer yang cukup banyak baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan slogan kebanggaan “success, success, success”, perusahaan
memiliki harapan untuk benar – benar memperoleh kesuksesan di dunia
industry garment. PT. Sari Warna Asli Garment berharap dengan
kehadirannya di dunia industri juga dapat berdampak positif bagi semua
kalangan, khususnya masyarakat dalam hal perekrutan karyawan dan
kegiatan – kegiatan sosial. PT. Sari Warna Asli Garment juga terus berusaha
mengembangkan diri menjadi perusahaan besar agar mampu bersaing
dengan perusahaan garment lainnya.

2. Sejarah PT. Sari Warna Asli
Didirikan pada tanggal 21 Desember 1977, PT. PT. Sari Warna Asli
bergerak dalam bidang pembuatan tekstil secara tradisional. Dimana pada
saat itu PT. Sari Warna Asli sudah bergerak pula dalam perdagangan
produk – produk tekstil dalam lingkup pasar domestik. Disini PT. Sari
Warna Asli menjadikan agen sebagai target pasar dikarenakan sebagian
besar pelanggan PT. Sari Warna Asli bukan user end melainkan pedagang
yang menjual kembali produk yang dibeli dari PT. Sari Warna Asli.
Dengan dedikasi dan falsafah “enterprenuership” yang tinggi dari para
pendiri dan kebijaksanaan perusahaan dalam perluasan dan akuisisi,
aktivitas perusahaan berkembang meliputi bidang – bidang antara lain :
Spinning, Weaving, Dyeing, Printing dan Finishing
Pada awal tahun 2000, grup perusahaan bergabung menjadi satu nama
menjadi PT. Sari Warna Asli yang terbagi menjadi unit – unit produksi
sebagai berikut :
a. Unit Produksi Spinning
Berlokasi di Desa Besito, Kabupaten Kudus
b. Unit Produksi Spinning & Weaviing

c. Berlokasi di Jalan Raya Solo – Boyolali Km 21,4, Kabupaten
Boyolali
d. Unit Produksi Weaving
Berlokasi di Jalan Raya Solo – Sragen Km 9 – 10, Kabupaten
Karanganyar
e. Unit Produksi Dyeing, Finishing, dan Printing
Berlokasi di Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kabupaten
Karanganyar.
Sebagai salah satu anggota pabrik masyarakat, PT. Sari Warna Asli
selalu aktif dalam kehidupan masyarakat di mana lokasi – lokasi unit produksi
berada. Faktor lingkungan di sekitar lokasi pabrik merupakan salah satu
kepedulian utama dari perusahaan
Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa sebagai anggota masyarakat
yang bertanggung jawab, harus secara terus menerus meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat di sekitarnya. PT. Sari Warna Asli juga memiliki ijin
ISO 9001 tahun 2002 untuk mendukung pemeliharaan lingkungan di sekitar
perusahaan.
PT. Sari Warna Asli mempunyai kepercayaan yang kuat bahwa
karyawan yang mempunyai dedikasi dan pengabdian yang tinggi pada
perusahaan merupakan asset yang utama. Konsisten dengan kepercayaan
perusahaan, PT. Sari Warna Asli memberikan perhatian yang besar terhadap
masa depan dan kesejahteraan karyawannya.
Menunjang kesejahteraan karyawan, perusahaan melengkapi di setiap
pusat pelayanan dan produksi dilengkapi dengan kantin, poliklinik, dan tempat
ibadah. Disamping pelayanan poliklinik, karyawan juga mendapatkan
pengobatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. Koperasi karyawan
dijalankan secara aktif, dan fasilitas – fasilitas olahraga yang memadai juga

disediakan. Dan perusahaan juga memberikan perlindungan terhadap karyawan
dengan Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK).
Dalam memenuhi kebutuhan dari mesin agar selalu berkerja dan
meminimalisir kerugian dari mesin yang berhenti PT. Sari Warna Asli
menggunakan teknik tatap muka secara langsung dengan pelanggan agar dapat
memenuhi apa saja kebutuhan dari pelanggan tersebut agar pelanggan merasa
puas dengan hasil yang PT. Sari Warna Asli berikan.
3. Visi, Misi & Kebijakan Mutu PT. Sari Warna Asli
1. Visi PT. Sari Warna Asli
Menjadi pabrik tekstik yang terpadu dan mendunia
2. Misi PT. Sari Warna Asli
Kualitas Sasaran Kami
3. Kebijakan Mutu
•

Menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan

•

Mengutamakan kepuasan pelanggan

•

Menyerahkan produk tepat waktu

•

Selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan

4. Struktur PT. Sari Warna Asli Tekstil

B. Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa
1. Deskripsi Kegiatan Magang Mahasiswa
Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) adalah kegiatan praktik untuk
mahasiswa tingkat akhir dengan tujuan memahami, merasakan, dan mendapatkan
pengalaman

di

dunia

kerja

secara

langsung

serta

menerapkan,

mengimplementasikan, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan
belajar mengajar di bangku perkuliahan sebelumnya sesuai dengan bidang yang
ditempuh.
Kegiatan Magang Mahasiswa juga dilakukan dalam tempo waktu yang telah
ditentukan dan dilaksanakan di suatu perusahaan maupun instansi serta sebagai
tempat penelitian mahasiswa tingkat akhir untuk menyelesaikan Tugas Akhir
sebagai salah satu persyaratan kelulusan yang harus dipenuhi dengan cara
berpartisipasi aktif dan kritis dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan
selama proses Kegiatan Magang berlangsung
2. Tujuan Kegiatan Magang Mahasiswa
Adapun tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa sebagai berikut
:
a. Sebagai bentuk pengimplentasian antara ilmu dan teori yang didapatkan
selama di bangku kuliah dengan realita dan kebutuhan di dunia kerja sebagai
gambaran permasalahan sebenarnya di dunia nyata.
b. Sebagai sarana pemberdayaan mahasiswa melalui pengayaan wawasan serta
peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang
memiliki daya saing tingga dan memiliki kemampuan untuk tumbuh
menjadi wirausaha yang mandiri
c. Mengenalkan situasi dan kondisi di lingkungan kerja perusahaan yang
berkaitan (familiarianty with environmentinstitution).
d. Menambah wawasan dan pengalaman serta meningkatkan pola pikir
mahasiswa dalam menganalisis dan mengatasi permasalahan yang
ditemukan selama kegiatan magang berlangsung

e. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian, keterampilan, dan jiwa yang
tangguh
f. Sebagai bentuk membangun hubungan dan relasi yang baik antara
Universitas dan Perusahaan terkait
g. Mampu menyerap dan berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh, sekaligus
dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia nyata.
3. Manfaat Kegiatan Magang Mahasiswa
a. Bagi Perusahaan
1. Sarana mengetahui kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri
khususnya di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret
2. Sarana untuk memberikan atau menetapkan kriteria tenaga kerja kompeten
yang dibutuhkan perusahaan berdasarakan kinerja mahasiswa magang
terkait.
3. Membantu atau meringankan tenaga kerja karyawan dengan adanya bantuan
dari mahasiswa magang sehingga pekerjaan dapat lebih cepat diselesaikan.
b. Bagi Universitas
1. Menghasilkan mahasiswa yang menjanjikan, kreatif, berkualitas dan
professional serta siap menghadapi dunia kerja, sehingga berpotensi untuk
menciptakan alumni – alumni yang mengharumkan nama baik Sekolah
Vokasi Universitas Sebelas Maret.
2. Sebagai sarana evaluasi progam pendidikan Sekolah Vokasi Universitas
Sebelas Maret untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sehingga
dapat menghasilkan baik tenaga kerja maupun mahasiswa yang berkualitas
dan kompeten.
3. Sarana memperkenalkan mahasiswa kepada dunia kerja sebenarnya
sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman dan wawasan yang luas
serta dapat mempelajari hal baru dengan mengimplentasikan hasil kegiatan
belajar selama di bangku kuliah.
c. Bagi Mahasiswa
1. Sarana untuk meningkatkan potensi diri sendiri dengan memahami dan
mengatasi permasalahan yang ada selama proses magang berlangsung
2. Mahasiswa dapat menerapkan dan mengimplementasikan ilmu yang
didapatkan selama belajar di bangku kuliah ke dunia kerja secara langsung.

3. Mendapatkan pengalaman serta menyiapkan diri ke pekerjaan yang
sebenarnya seusai kegiatan magang berakhir
C. Lokasi dan Pelaksanaan Magang Kerja
a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa
Magang kerja dilaksanakan di PT Sari Warna Asli yang beralamatkan
di Berlokasi di Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan dilaksanakan kurang
lebih selama 2 bulan dan dimulai pada tanggal 3 Februari 2021 dan berakhir
pada 1 April 2021
b. Jam Kerja Magang Mahasiswa
Selama kegiatan Magang Kerja berlangsung, mahasiswa magang
diberlakukan jam kerja sesuai dengan aturan dan prosedur dari perusahaan yaitu
selama 6 hari kerja dengan rincian sebagai berikut :
Hari

: Senin s/d Sabtu

Jam Kerja

: Senin s/d Jumat

: 08.00 – 16.00 WIB

: Sabtu

: 08.00 – 12.00 WIB

Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
D. Uraian Kegiatan Magang Kerja
Kami melaksanakan kuliah magang selama 2 bulan. Saat hari pertama
magang 3 Februari 2021 hari Rabu, Kami datang ke PT sariwarna asli yang berada
di daerah karanganyar, kemudian kami bertemu dengan HRD (Bu Alin) selaku
penanggungjawab dalam magang yang kami laksanakan. Setelah bertemu beliau
kami diberikan beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kegiatan dimulai serta
memberitahu tempat tempat yang sekiranya penting dalam kegiatan magang
kedepannya dan melakukan pengecekan berkas berkas persyaratan yang diperlukan
untuk memulai kegiatan magang.
Tanggal 4 Februari Kamis, Keesokan harinya kami dipandu oleh HRD
untuk masuk ke ruangan tempat marketing berada sekaligus menjadi tempat untuk
mulainya magang kami, disana saya dimasukkan ke dalam kelompok yang
bertanggungjawab dalam dalam mengkontrol hasil produksi dan sudah sampai
mana proses produksi tersebut yang disebut dengan devisi FO (Follow up Order).

Di dalam devisi FO di ketuai oleh Bu Yuni selaku ketua dan penanggungjawab
dalam devisi FO yang merupakan pendamping saya selama magang di devisi FO.
Dalam seminggu pertama magang di devisi FO saya diminta untuk
melakukan pembukuan strike off, print, dan dyied kedalam buku besar yang dibagi
dalam tiga buku berdasarkan daerah atau tempat pemesanan yaitu Surabaya,
Jakarta, dan Solo/Bali. Kemudian saya juga ditugaskan untuk mencatat nomer order
ke PC berdasarkan daerah atau kota tempat customer melakukan pemesanan.
Sesekali saya ikut dengan salah satu dari devisi FO yaitu Mas Angga dan juga Mas
Eko untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap orderan customer
sudah sampai mana proses pengerjaannya dan juga mengejar ke bagian produksi
agar proses produksinya tidak lama dan tidak mengecewakan customer.
Pada minggu kedua saya masih ditempatkan di devisi FO yang ditemani
oleh Mas Angga dan Mas Eko, diminggu kedua ini saya diberi tugas untuk
melakukan rekap penjualan dyied yaitu kain polos kedalam excel yang dipisahkan
berdasarkan bulan dan juga kode barang, saya juga ditugaskan untuk melakukan
pembukuan order strike off, print, dan dyied kedalam buku besar yang dibedakan
berdasarkan daerah pemesanan. Kemudian saya input nama – nama buyer kedalam
PC, dan mencatat stok barang sebelum masuk kedalam gudang.
Pada minggu ketiga kami diperintahkan oleh HRD untuk pindah devisi
bertukar dengan mahsiswa lain ke bagian PPC yaitu devisi untuk mengkontrol
mesin ini mengerjakan orderan ini. PPC merupakan inti dari produksi di PT. Sari
Warna, karena jika di devisi PPC terdapat kesalahan maka produksi dalam pabrik
bisa menjadi kacau atau tidak bisa menghasilkan kualitas yang baik. Di PPC saya
dan teman saya tidak dapat banyak membantu dikarenakan pengerjaannya terlalu
rumit untuk diajarkan dan juga pengerjaannya harus cepat agar mesinnya terus
berjalan.
Pada minggu keempat saya masih di devisi PPC, saya membantu Mas
Badrun untuk input resep obat ke dalam aplikasi milik Sari Warna yaitu Chimera
agar dapat melakukan kalkulasi biaya produksi dan bisa memberikan harga ke
customer, diakhir minggu saya diberi tugas oleh ketua devisi PPC yaitu Pak Sigit,
diberikan tugas untuk mengirimakan surat permintaan barang ke bagian gudang
supply, hari selanjutnya kami diberikan tugas untuk membantu dalam persetujuan

laporan dengan pengawasan dari penanggungjawab. Kami juga diberikan waktu
oleh Pak Sigit untuk bertanya seputar PPC untuk memenuhi kebutuh kami dalam
menyelesaikan TA. Saya sempat bertanya kepada Pak Sigit jika dalam produksi
terjadi kesalahan atau cacat bagaimana cara mengatasinya, menurut beliau ada 2
cara untuk mengatasinya jika jenis barangnya adalah dyied atau polos maka bisa
memproses ulang untuk menghilangkan cacat pada barang bisa dengan menjadikan
warnanya lebih tua, sedangkan untuk produk print atau yang bermotif tidak dapat
diproses ulang melainkan dijual dengan harga dibawah produk yang baik. Di PPC
juga berkaitan dengan devisi FO, karena di PPC memiliki semua data pesanan dan
juga sudah sampai mana proses pengerjaannya sehingga FO dapat mengecek dan
mengejar ke mesin yang mengerjakannya.
Pada minggu kelima saya dipindahkan lagi ke marketing namun tidak di
devisi FO lagi melainkan di devisi CMO (Central Marketing Office) yang memiliki
tanggung jawab dalam penerimaan order, karena setelah ada order masuk di CMO
menginput ke program yang Bernama AX agar mendapat persetujuan dari Sritex
yang kemudian baru bisa diproses. Di CMO ini saya membantu Mba May yang
memegang program AX dengan mengumpulan kertas sales order yang telah
diproses ke dalam file berdasarkan kode yang telah ditetapkan dan juga berdasarkan
nomer urutannya. Saya juga mengurutkan sales contract berdasarkan nomer sales
contract agar lebih memudahkan saat mencari sales contract.
Pada minggu keenam saya masih di CMO untuk membantu mba may, saya
diberi tugas untuk memphotocopy sales contract, setiap sales contract diphotocopy
dua kali untuk bagian FO satu lembar dan juga untuk bagian faktur satu lembar.
Namun sebelum memberikan kebagian FO harus dipisahkan terlebih dahulu antara
produk barang jadi dengan kain greige atau RFP karena diberikan ke orang yang
berbeda di FO. Sesekali saya diminta tolong untuk menggecek tanggal expired dari
sebuah orderan melalui program AX yang kemudian ditulisakan dikertas sales
order.
Pada minggu ketujuh saya masih diberi tugas yang sama yaitu mengurutkan
sales order sesuai dengan kode – kodenya, memphotocopy sales contract,
melakukan pengecekan tanggal expired. Terkadang nama buyer yang tertera di
sales order dan sales contract berbeda, saya perbaiki melalui program AX.

Pada minggu terakhir yaitu minggu kedelapan tugas yang diberikan masih
sama dengan minggu – minggu sebelumnya, namun diakhir – akhir minggu saya
dan teman saya ikut dengan Mas Angga selaku FO untuk keliling pabrik mengamati
apa saja yang sekiranya bis akita ambil untuk diangkat dan dijadikan tema untuk
TA ini, disitu saya mulai menanyakan terkait sarung sari kembang. Menurut Mas
Angga sarung tersebut masih merupakan produk baru yang belum ada satu tahun
dan mentarget 100 – 150 ribu potong terjual saat mendekati lebaran.
E. Hasil
Pada dasarnya PT. Sari Warna basiknya adalaha perusahaan textile yang
bergerak dalam bidang seragam ini merupakan produk regular, sedangkan produk yang
nonregular adalah greige, RFP, print, dyied. Tugas pertama sales menurut dari
narasumber adalah mencari orderan, setelah mendapatkan order oleh sales dituangkan
dalam bentuk contract dengan pelanggan, kemudian diturunkan dalam bentuk order
keproduksi, saat menurunkan order keproduksi ada dua kemungkinan yang pertama ada
barang ready digudang atau tidak ada barang ready sehingga harus memproduksi.
Setelah mendapatkan order tugas kedua dari sales adalah menkontrol barang yang
diproduksi sudah sampai mana, apakah sudah sesuai keinginan konsumen, agar saat
ditanya oleh konsumen tidak salah memberi jawaban. Dan yang terakhir adalah
menanyakan untuk pembayaran jika pelanggan yang membeli produk dengan tempo
maka tugas sale menanyakan hingga nota lunas, tetapi jika pelanggan membeli dengan
tunai maka selesai sudah tugas sales. Sales juga bertanggung jawab atas komplain dari
pelanggan, seperti barang tidak sesuai, barang cacat, pengiriman lama itu merupakan
tugas sekunder dari sales. Narasumber mulai join dengan sales marketing PT. Sari
Warna pada tahun 2016 hingga sekarang.
Pada dasarnya keputusan PT. Sari Warna dalam memproduksi sarung sari
kembang adalah keputusan dari perusahaan sendiri karena di Indonesia merupakan
negara dengan mayoritas umat muslim yang banyak oleh karena itu berani untuk
memproduksi sarung sari kembang. Namun pada pertama kali sarung yang diproduksi
untuk memenuhi kebutuhan ekspor dengan spesifikasi khusus yang kemudian mereka
adobsi kepasar local, meskipun respon pasar cukup bagus, namun Sari Warna masih
merasa kurang puas karena bisa menawarkan yang lebih baik, maka dari itu membuat
produk baru dengan merek sari kembang dengan packing bagus, dengan menggunakan
warna – warna modern atau kekinian, dan dibungkus dengan sedemikian rupa agar

menarik. Dan hasilnya untuk tahun pertama ini sangat baik, karena kebutuhan sarung
lokal cukup besar meskipun ada high season dan juga low season yang lebih dominan
atau lebih lama pada low season. PT. Sari Warna juga ingin merubah mindset dari orang
yang membeli sarung tidak hanya membeli saat mau lebaran saja, tetapi orang membeli
karena ingin memberi hadiah ke keluarga, teman, atau siapa saja. Karena peluang pasar
untuk sarung lokal ini sangat besar peluangnya. Merubah mindset dengan
memanfaatkan kedekatan sari warna dengan pelanggan

agar mau stock barang,

sehingga saat memasuki high season pelanggan sudah memiliki barang dan siap
menjual. Kemudian fokus penjualan ke daerah – daerah yang memang sudah familiar
dengan sarung sebagai pakaian sehari – hari, bisa juga dialihkan ke pasar export ke
negara – negara yang dominan pakaian sehari – harinya menggunakan sarung.
PT. Sari Warna memliki budget untuk advertising tetapi berbeda dengan yang
lain yang biasanya memasang iklan atau promosi, melainkan biaya advertising yang
diberikan adalah untuk memberikan paket diskon harga atau juga memberikan hadiah
kepada pelanggan pada hari – hari yang spesial bagi pelanggan, karena pelanggan di
Sari Warna sudah berhubungan puluhan tahun dan tiap pelanggan diberikan service
yang berbeda tipis. Yang lebih sering deberikan adalah dalam bentuk paket promo
ambil barang sekian banyak dapatkan diskon sekian.
Teknik direct marketing yang diterapkan oleh sales merupakan kebijakan yang
ditetapkan dari perusahaan, karena setiap menawarkan produk atau barang baru pasti
ada kebijakan baru dari perusahaan dalam menawarkan produknya tersebut melalui
manager marketing. Karena sari warna sudah memiliki pelanggan tetap yang biasa
disebut sebagai agen, sehingga sari warna tidak perlu lagi repot – repot untuk
mempromosikan produk barunya atau memasang iklan. Hampir semua produk yang
dimiliki oleh sari warna pasti ditawarkan secara direct ke agen – agennya, respon dari
agen yang menjadi masukkan untuk sari warna dari segi kualitas, packing, dan harga.
Dan biasanya respon dari satu agen dengan agen yang lain berbeda sehingga memiliki
banyak masukan.
Menurut Saladin (2006: 45) terdapat beberapa bentuk direct marketing yaitu;
tatap muka, direct mail, katalog, telemarketing, kios, dan saluran online. Dari keenam
bentuk tersebut sari warna lebih utama menggunakan bentuk tatap muka dikarenakan
perusahaan dapat menunjukkan barang secara langsung, melihat secara langsung
bagaimana reaksi pelanggan saat melihat produk baru yang ditawarkan, dan bisa
langsung mendapatkan respon bagaimana dari pelanggan. Berbeda dengan mengirim

dalam bentuk email, karena perusahaan tidak dapat melihat secara langsung reaksi
pelanggan dan juga kesulitan menilai kepuasan pelanggan. Namun dengan kondisi yang
seperti sekarang ini perusahaan menggunakan juga bentuk yang kedua yaitu direct mail
via whatsapp karena masih banyak pelanggan dengan toko tradisional sehingga tidak
banyak yang menggunakan email, dengan mengirimkan sampel ke pelanggan
kemudian mengkontak pelanggan dan menanyakan terkait produk baru tersebut.
Dikarenakan kondisi seperti ini maka sari warna menggunakan direct mail dan katalog
untuk menawarkan produk sarung sari kembang.
Menurut narasumber Teknik direct marketing ini sangat efektif karena saat
berhadapan langsung dengan pelanggan sari warna dapat menjelaskan apa saja
kelebihan dari produk sari warna dan juga kelebihan pelanggan belanja di sari warna,
bisa langsung negosiasi terkait dengan harga. Paling tidak jika sales bisa bertemu
langsung dengan pelanggan bisa melihat reaksi dari pelanggan apakah benar – benar
tertarik atau hanya sekedar acuh atau tidak tertarik sama sekali. Yang menjadi hambatan
dalam menerapkan teknik direct marketing ini adalah waktu, karena bertemu dengan
pelanggan sari warna sendiri dibatasi waktu apa lagi sari warna belum bisa buat janji
yang kebetulan posisi pelanggan ada dipasar dan kondisi toko sedang ramai, pelanggan
akan acuh saat sari warna menawarkan produk barunya apa lagi kalau sari warna belum
mengenal baik dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan sari warna dengan
pelanggan puluhan tahun hambatan ini bisa diminimalisir semaksimal mungkin.
Menurut narasumber yang berbeda teknik direct marketing yang dilakukan oleh
PT. Sari Warna yang pertama adalah tatap muka karena pangsa pasar sari warna masih
cenderung bersifat tradisional, cara ini merupakan teknik yang paling ampuh dalam
aktifitas pemasaran (market research, sales, after sales, dan lainnya). Keunggulan tatap
muka adalah lebih bersifat personal dan lebih mengena ke pelanggan (dalam hal
business relationship, maupun kejelasan informasi). Kedua adalah direct mail, untuk
pelanggan corporate teknik ini juga sering digunakan oleh sari warna supaya informasi
yang diinginkan Corporate (yang sering kali bersifat detail dan menyeluruh) dapat
tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Ketiga adalah katalog, visual merupakan
faktor penting dalam pemasaran, selain menjual produk, sari warna juga berusaha
menjual experience pengalaman kepada pelanggan berupa visual yang menarik dan
mudah dimengerti, sehingga pelanggan menjadi tertarik dengan produk-produk sari
warna. Untuk saat ini katalog yang sari warna sediakan kebanyakan berupa online
(melalui email, whatsapp, social media, dan market place). Keempat adalah

telemarketing, mengingat pelanggan sari warna tersebar di seluruh Indonesia, teknik
tatap muka tidak bisa selalu digunakan, sehingga teknik yang hampir memiliki efek
pengaruh yang sama namun tetap bisa dilakukan dengan adanya kendala jarak, adalah
dengan teknik telemarketing. Dan yang kelima adalah saluran online, dengan
perkembangan jaman dan juga masalah pandemi, saluran online merupakan cara yang
paling ampuh untuk memperluas pangsa pasar sari warna. Sari warna sudah memiliki
website, social media, dan market place yang bisa dengan mudah dijangkau oleh semua
orang. Kemudahan itulah yang sari warna sediakan untuk membangun hubungan baik
dengan pelanggan.
Teknik direct marketing yang diterapkan oleh sari warna dalam menawarkan
produk Sarung Sari Kembang sangat efektif, terbukti dengan walaupun brand Sari
Kembang masih relatif baru dibandingkan dengan brand sarung lain yang sudah lama
mengisi pasar, Sari Kembang tidak kalah bersaing. Karena sesuai dengan kutipan
Michael LeBoeuf, ”pelanggan yang puas adalah strategi bisnis yang terbaik.”, di mana
kepuasan itu bisa diraih dengan memperhatikan hubungan relationship yang sifatnya
personal dengan pelanggan.
Hambatan atau kekurangan dari teknik Direct Marketing ini adalah lebih sulit
dalam pengimplementasiannya, karena memang dibutuhkan SDM Marketing yang
memiliki skill interpersonal yang baik, kesabaran dan konsistensi yang extra (dalam hal
menghandle pelanggan dan kebutuhannya, serta bersabar untuk memperoleh hasil
penjualan), dan harus extra fokus terhadap setiap pelanggan karena sifat pelanggan
yang berbeda-beda.
Menurut narasumber ketiga teknik direct marketing yang diterapkan berbeda
antara pelanggan pulau jawa dengan pelanggan luar pulau jawa. Untuk pelanggan pulau
jawa menggunakan teknik tatap muka dengan membuat janji, ketemu langsung dengan
pelanggan mempresentasikan tentang produk yang ditawarkan. Setelah itu follow up
via phone atau WhatsApp. Sedangkan untuk pelanggan yang berada diluar jawa yang
belum bisa tatap muka sari warna menggunakan phone atau whatsapp dengan
mengirimkan sampel fisik dan juga foto produknya. Dengan tatap muka pelanggan bisa
melihat dan menilai kualitas produk. Dan dengan menggunakan telemarketing sari
warna bisa menjangkau pelanggan yang belum sempat tatap muka atau area luar pulau
jawa.
Teknik direct marketing ini cukup efektif karena sari warna dapat menjangkau
beberapa pelanggan yang tidak dapat dijangkau seperti yang berada di luar pulau jawa

dengan menggunakan telemarketing dan dengan mengirim sampel fisik dan foto
produk.
Dan hambatan dari menggunakan teknik ini sangat tergantung dengan seberapa
luas atau besar koneksi sari warna untuk pengenalan produk ke pasar kurang begitu
pesat. Berbeda jika menggunakan media iklan baik TV, radio, maupun social media
yang skalanya bisa menyeluruh dan jauh lebih luas.

F. Analisis
1. Di PT. Sari Warna menerapkan beberapa teknik direct marketing namun teknik
yang paling utama digunakan oleh sari warna adalah tatap muka, karena tatap muka
terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan teknik yang lain karena sales dapat
secara langsung melihat bagaimana respon dari pelanggan dan mengetahui
bagaimana pendapat dari kualitas yang ditawarkan oleh sari warna dan bisa
langsung nego terkait harga jika pelanggan sudah merasa cocok dan tertarik dengan
produk yang ditawarkan. Namun dikarenakan kondisi yang seperti sekarang yang
menyebabkan tidak mudah untuk melakukan tatap muka sari warna lebih cenderung
menggunakan direct mail, katalog, telemarketing dibandingkan tatap muka, dan
dapat lebih menjagkau pelanggan yang sulit untuk tatap muka seperti yang berada
diluar pulau jawa. Sehingga untuk menawarkan produk sarung sari kembang sari
warna lebih cenderung dengan direct mail, katalog, dan telemarketing karena ini
merupakan tahun pertama penjualan sarung tersebut sehingga tidak dapat
melakukan tatap muka karena pandemi yang sedang melanda Indonesia.
2. Hambatan yang dialami oleh sari warna dalam melakukan teknik direct marketing
dalam menawarkan produk sarung ini beragam. Ketika mengirim whatsapp ke
pelanggan dan mereka kurang tertarik whatsappnya hanya dibaca dan terkadang
juga tidak dibuka. Karena tidak bisa tatap muka sehingga tidak dapat melihat reaksi
pelanggan secara langsung dan tidak tahu bagaimana pendapat terkait kualitas dari
produk yang ditawarkan. Jika menggunakan teknik telemarketing hambatannya
tergantung dengan seberapa besar atau luas koneksi yagn dimiliki oleh sari warna,
semakin luas koneksi semakin banyak pelanggan yang bisa sari warna tawarkan.
Teknik direct marketing ini lebih sulit dalam pengimplementasiannya, karena
dibutuhkan skill interpersonal yang baik dan harus sabar dalam menghadapi
pelanggan karena sifat dari tiap pelanggan berbeda – beda.

