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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

     A.LATAR BELAKANG MASALAH 

Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju, 

khususnya dalam bidang perekonomian telah banyak didirikan 

perusahaan dinegara kita, baik perusahaan di bidang ekonomi, 

bidang industri, maupun dalam bidang perdagangan. Pada 

umumnya perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba 

dan agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka perusahaan harus 

berproduksi secara efisien. Disamping itu perusahaan dituntut 

harus bertindak secara professional dalam mengelola 

perusahaannya. Dalam menjalankan usahanya agar lebih maju 

perusahaan pasti akan timbul masalah yang dihadapi, salah 

satunya adalah pemasaran, karena pemasaran adalah aspek 

pokok yang dilakukan perusahaan.  

Salah satu aspek manajemen pemasaran yang tepat 

adalah pelaksanaan marketing mix secara tepat dan efisien. 

Marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasaran di 
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pasar sasaran (Kotler, 1997). Variabel – variabel marketing mix 

adalah produk, harga, promosi dan distribusi. 

Produk adalah unsur yang utama dalam marketing mix, 

maka di dalam melakukan pemasaran hasil produksi yang penting 

ialah menjual inti dari produk, yaitu manfaat dari produk dan bukan 

ciri – ciri dari produk. Manfaat atau inti produk merupakan jasa 

hakiki yang memang dikehendaki oleh konsumen. Pentingnya 

harga bagi perusahaan adalah untuk menghasilkan pendapatan 

dari hasil penjualan dan juga sebagai penentu bagi permintaan 

pasar. Jika perusahaan ingin menentukan harga haruslah melihat 

situasi pasar dan melihat kualitas dari produk tersebut. 

Promosi juga hal yang sangat penting yang harus 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperlancar usaha didalam 

memasarkan produk yang akan dijual. Dengan adanya promosi 

melalui periklanan, personal selling, promosi penjualan dan 

publisitas dapat memperlancar pemasaran. Tetapi juga harus 

disesuaikan dengan dana perusahaan.  

Ada beberapa alternatif saluran distribusi dan biasanya 

didasarkan pada golongan barang konsumsi dan barang produksi. 

Saluran distribusi juga digunakan untuk menghadapi persaingan 

dan memperlancar penyampaian produk dari produsen sampai 

kekonsumen sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

                Jadi marketing mix merupakan hal yang penting dalam 

perusahaan. Jika perusahaan tersebut menerapkan variabel yang 
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tepat dalam marketing mix, perusahaan akan mengalami kemajuan 

dan volume penjualan alan meningkat, sehingga akan 

meningkatkan laba perusahaan dan tujuan perusahaan tercapai. 

Jika penerapan marketing mix nya gagal maka daya beli 

masyarakat akan turun, sehingga mengakibatkan perusahaan 

mengalami kerugian. Demikian juga pada perusahaan mebel AJI 

NUGROHO yang ingin meningkatkan volume penjualannya dan 

ingin meningkatkan laba perusahaannya. Penelitian ini dilakukan di 

Perusahaan mebel AJI NUGROHO yang dikelola oleh Bapak 

Herianto selaku pemilik dan sekaligus pimpinan perusahaan. 

Perusahaan mebel AJI NUGROHO terletak di Jl. Raya Tempuran , 

Bulakan Sukoharjo. Perusahaan AJI NUGROHO menerima 

pesanan dari dalam dan luar negeri.  

                Dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dalam 

menyusun tugas akhir mengambil judul PENERAPAN MARKETING 

MIX PADA PERUSAHAAN MEBEL “ AJI NUGROHO” DI 

SUKOHARJO. 

 

     B. RUMUSAN MASALAH 

Dengan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana penerapan produk yang dijual perusahaan ? 

2. Bagaimana penetapan harga jual produk yang digunakan 

perusahaan ? 
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3. Bagaimana sistem distribusi yang digunakan diperusahaan ? 

4. Bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan ?  

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi perusahaan dalam menentukan 

produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

2. Untuk mengetahui penetapan harga jual produk yang digunakan 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui sistem distribusi yang digunakan oleh 

perusahaan agar penyaluran ke konsumen dapat berjalan 

lancar. 

4. Untuk mengetahui kegiatan promosi yang dilakukan dalam 

penjualan produk. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

              Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta 

dapat menerapkan teori – teori yang penulis peroleh dibangku 

kuliah dengan praktek yang sesungguhnya di perusahaan. 

2. Bagi Universitas 
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                Menambah referensi bacaan bagi mahasiswa yang 

akan menyusun tugas akhir serta menambah literatur 

kepustakaan. 

 

 

3. Bagi Perusahaan 

                  Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang 

pemasaran. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Ruang lingkup penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan 

penelitian pada Mebel Aji Nugroho di Sukoharjo. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Yaitu data otentik atau data langsung dari sumber atau 

tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. 

(Nawawi dan Martini, 1994). Biasanya data inii diperoleh 

langsung dari pimpinan melalui wawancara.    

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang materinya tidak langsung mengenai masalah 

yang diungkapkan, yang pada umumnya terdiri dari data 

yang tidak asli. (Nawawi dan Martini, 1994). Data ini 
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diperoleh dari catatan dan dokumen perusahaan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.    

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

 

a. Wawancara  

Dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik 

perusahaan dan karyawan.   

b. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian 

dan pencatatan secara sistematis. 

4. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif yaitu 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian 

pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak 

atau sebagai mana adanya. ( Nawawi dan Martini, 1994).   

Diskripsi ini dilakukan di Mebel Aji Nugroho yang berisikan 

tentang kegiatan marketing mix. 

5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Bab I  :Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan   masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta metode penelitian yang berhubungan dengan 

marketing mix. 
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Bab II :Landasan teori dan kerangka pemikiran tentang 

marketing mix. 

Bab III  : Analisis dan pembahasan berupa gambaran umum 

perusahaan, struktur organisasi,laporan magang 

kerja,dan pembahasan masalah. 

Bab IV  :  Kesimpulan dan saran untuk perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI MARKETING MIX 

 

A. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan – 

kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam 

usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berhasil 

atau tidaknya perusahaan mencapai tujuannya tergantung 

kepada sumber daya manusia perusahaan dalam 

mengkoordinasikan fungsi – fungsi pemasaran sebagai ujung 

tombak perusahaan. 

Kegiatan pemasaran mencakup usaha perusahaan yang 

dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang perlu dipenuhi, menentukan produk yang harus 

diproduksi, menentukan harga pokok yang sesuai, menentukan 

cara – cara promosi yang sesuai dan penyaluran atau penjualan 

produksi tersebut.            

      Menurut Kotler (1997) pemasaran adalah “proses sosial 
dan material dengan nama seseorang atau kelompok 
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 
penciptaan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai 
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satu sama lain. Sedangkan menurut (Stanton dalam Swastha, 
1996) pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 
usaha yang ditujukan untuk merencanakan, Menentukan harga, 
mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada 
maupun pembeli potensial. 

 
Dari pengertian tersebut , dapat diambil kesimpulan 

bahwa kegiatan pemasaran itu diciptakan oleh pembeli dan 

penjual. Dalam hal ini pembeli berusaha memenuhi 

kebutuhannya, sedangkan penjual berusaha untuk 

mendapatkan laba. 

B.  Marketing mix 

 Marketing mix adalah kombinasi dari strategi produk, 

penentuan harga, distribusi dan promosi yang digunakan untuk 

membuat berbagai produk. 

1. Produk 

a. Pengertian Produk 

Produk adalah suatu sifat yang komplek baik dapat diraba 

maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, 

harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan 

perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhannya ( Swastha, 1996 : 

94 ). 

b. Ada beberapa tahapan yang ditempuh didalam membuat 

produk antara lain : 

1). Perencanaan produk 
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Yaitu mencakup semua kegiatan produsen dan penyalur 

untuk menentukan susunan produk line-nya.  

2). Pengembangan Produk 

Yaitu mencakup kegiatan teknis tentang penelitian, 

pembuatan dan pendisaian produk. 

 

3). Persiapan Sebelum Penjualan  

Yaitu mencakup semua kegiatan perencanaan dari 

produsen ke penyalur untuk menyesuaikan produknya 

dengan permintaan pasar. 

c. Konsep dasar produk, meliputi : 

1). Inti produk, berisi service atau manfaat inti dari produk 

tersebut. 

2). Produk berwujud atau atribut produk, meliputi : 

a).Kemasan    

b).Merk 

c).Mutu 

d).Modal  

e).Ciri khas 

2. Harga 

a. Pengertian harga 

Harga adalah jumlah uang ( ditambah beberapa produk 

kalau mungkin ) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 11 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan (Swastha 

dan Irawan, 1990). 

b. Tujuan penetapan harga  

1). memaksimumkan laba  

2). meningkatkan volume penjualan  

3). penguasaan pasar 

4). mencapai target pengembalian investasi (Swastha dan 

Irawan, 1990). 

c. Faktor –Faktor yang mempengaruhi tingkat harga  

(1) Keadaan ekonomi, (2) penawaran dan permintaan, (3) 

elastisitas permintaan, (4) persaingan, (5) biaya, (6) tujuan 

menejer, (7) pengawasan pemerintah (Swastha dan Irawan, 

1999). 

d. Metode Penetapan Harga Menurut Swastha (1996) 

1). Cos Plus Pricing Method 

Metode ini penjual atau produsen menetapkan harga jual 

untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan 

jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah 

untuk menutup laba yang diinginkan (margin) pada unit 

tersebut. 

Biaya Total + Marjin = Harga Jual 

2). Mark Up Pricing Mathod 

Metode ini paling banyak digunakan oleh para pedagang 

yang membeli barang – barang dagangan akan 
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menentukan harga jualnya setelah menambah harga 

belinya dengan sejumlah mark up (kelebihan harga jual 

diatas harga beli). 

Harga beli + Mark Up = harga jual 

Sedangkan menurut Kotler (1997) metode yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penetapan 

harga, antara lain: 

1). Penetapan harga yang berorientasi pada biaya. 

2). Penetapan harga yang berdasarkan persepsi pembeli. 

3). Penetapan harga yang berdasarkan persaingan.    

3. Distribusi 

a. Pengertian Distribusi 

Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang 

digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang 

tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai. 

(Swastha, 1996)  

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran 

distribusi menurut Swastha (1996), adalah : 

1). Pertimbangan pasar. 

2). Pertimbangan barang. 

3). Pertimbangan perusahaan. 

4). Pertimbangan perantara. 

c. Ada beberapa alternatif saluran yang dipakai untuk golongan 

barang konsumsi, golongan tersebut antara lain :  
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1). Produsen     Konsumen   

Bentuk saluran distribusi tanpa menggunakan perantara. 

Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui 

pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Oleh 

karena itu saluran ini disebut saluran distribusi langsung. 

2).  Produsen   Pengecer  

 Konsumen 

Saluran ini juga disebut saluran langsung. Disini 

pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada 

produsen. 

3). Produsen   Pedagang besar  

 Pengecer                   Konsumen 

Saluran ini disebut saluran distribusi tradisional. Disini 

produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar 

kepada pedagang besar saja, pembelian oleh pengecer 

dilayani pedagang besar dan pembelian oleh konsumen 

dilayani oleh pengecer. 

4). Produsen    Agen  

 Pengecer    Konsumen  

Produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Sasaran 

penjualannya terutama ditujukan pada pengecer besar. 

5). Produsen     Agen           

 Pedagang   Besar  Pengecer        

 Konsumen  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 14 

Produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk 

menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang 

kemudian menjualnya kepada toko – toko kecil. Agen 

yang terlibat dalam distribusi ini biasanya agen penjual. 

(Swastha, 1996) 

4. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang 

ditujukan untuk mendorong permintaan. (Swastha dan 

Irawan, 1990). 

b. Menurut Swastha bahwa secara garis besar ada beberapa 

tujuan yang hendak dicapai dengan adanya usaha promosi, 

yaitu : 

1) Modifikasi tingkah laku  

Promosi dilakukan untuk mengubah tingkah laku, 

pendapat ataupun memperkuat tingkah laku yang telah 

ada pada seseorang terhadap produk yang ditawarkan. 

2) Memberi tahu. 

Kegiatan promosi dilakukan untuk memberitahu pasar 

yang akan dituju tentang penawaran sebuah produk. 

3) Membujuk 

Kegiatan promosi dilakukan untuk membujuk atau 

mempengaruhi minat seseorang agar melakukan suatu 

tindakan yang mengarah pada proses pembelian. 
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4) Mengingatkan 

Pelaksanaan kegiatan promosi dilakukan untuk selalu 

mengingat atau mempertahankan keberadaan suatu 

merek produk pada benak konsumen. 

c.  Variabel – variabel di promotional mix ada empat yaitu : 

1). Periklanan  

Periklanan menurut (Nickles dalam Swastha, 1996) 

adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya 

melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, 

lembaga non laba, serta individu-individu. Periklanan 

berbentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang 

ide, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

2). Personal Selling 

Personal selling menurut (Nickles dalam Swastha, 1996) 

adalah interaksi antar individu saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai 

atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pihak lain.   

3). Publisitas 

Pendorong permintaan secara pribadi untuk suatu 

produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita 
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komersial di dalam media massa dan sponsor tidak 

dibebani sejumlah bayaran secara langsung. 

 

4). Promosi Penjualan  

Promosi penjualan menurut (Nickles dalam Swastha, 
1996) adalah kegiatan – kegiatan pemasaran selain 
personal selling, periklanan, publisitas, yang mendorong 
efektifitas pembelian konsumen dan pedagang dengan 
menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, 
demonstrasi dan sebagainya.  

 
C. KERANGKA PEMIKIRAN 

     Sebagai gambaran dalam gambaran dalam penyusunan 

penelitian ini diperlukan adanya kerangka pemikiran yang 

terperinci. Agar lebih jelas dan mudah dalam mengerjakannya, 

maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  

Keterangan : 

     Maju mundurnya perusahaan Mebel Aji Nugroho 

dipengaruhi oleh pelaksanaan marketing mix yang meliputi produk, 

penetapan harga, saluran distribusi, dan pelaksanaan promosi. 

 

Marketing Mix 

Produk  

Penjualan 

Harga  Promosi   Distribusi   
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan Mebel Aji Nugroho 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan mebel Aji Nugroho pertama kali didirikan pada 

tahun 1995. Perusahaan tersebut didirikan oleh Bapak Heriyono 

dengan modal perorangan. Pertama kali didirikan perusahaan 

mebel Aji Nugroho ini dulu bernama Sri Tanjung dengan orientasi 

penjualan disekitar Solo dan Yogjakarta saja. Setelah itu nama Sri 

Tanjung berganti nama menjadi Mulya Indah dengan memperluas 

daerah penjualan sampai ke Bali tepatnya di Kuta dan Denpasar. 

Sejak adanya perluasan daerah penjualan hingga ke Bali, banyak 

buyer yang datang untuk melihat contoh produk dan akhirnya 

banyak yang tertarik untuk memesan produk – produk meubel 

dari Mulya Indah. 

Pada tahun 2003 penjualan mengalami penurunan. Pada 

saat itu nama Mulya Indah diganti menjadi Aji Nugroho yang 

nama tersebut diambil dari nama putra Bapak Heriyono sendiri. 

Dan pada tahun 2004 secara perlahan penjualan mengalami 

kenaikan dan pada saat itu perusahaan menetapkan usahanya 

sebagai eksportir. 
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2.Lokasi Perusahaan  

Lokasi perusahaan mebel Aji Nugroho adalah di Jln. Raya 

Tempuran, Bulakan Sokoharjo. Perusahaan didalam memilih 

lokasi dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan : 

a. Lingkungan  

Kesediaan masyarakat sekitar untuk menerima segala resiko 

baik itu positif maupun negatif dengan didirikannya 

perusahaan dikawasan tersebut. 

b. Tenaga Kerja 

Beberapa tenaga kerja mudah didapatkan dari daerah 

sekitarnya. 

c. Bahan Baku 

Kemudahan dalam memperoleh bahan baku, karena sebagian 

besar bahan baku diambil dari provinsi Jawa Timur dan Jawa 

Barat. 

d. Transportasi 

Hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan memperoleh 

kemudahan dalam arus pengangkutan bahan baku maupun 

pemasaran hasil produksinya, karena lokasinya yang strategis 

yaitu ditepi jalan sehingga memudahkan dalam akses 

keperusahaan.  

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka 

perusahaan memilih untuk menggunakan lokasi yang berada 
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di jalan Raya Tempuran, Bulakan Sukoharjo serbagai kantor 

pusat. 

3. Tujuan Pendirian Perusahaan 

Didalam mendirikan suatu perusahaan hakekatnya ada 

tujuan – tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula Aji Nugroho 

dalam menjalankan usahanya ada beberapa tujuan yang telah 

ditetapkan diantaranya : 

a. Memperoleh keuntungan yang maksimum. 

b. Mengurangi tingkat pengangguran dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

c. Menciptakan tenaga kerja yang professional, 

berdedikasi tinggi dan mau bekerja keras. 

d. Ikut berpartisipasi dalam perdagangan global 

dengan menawarkan berbagai produk 

berkualitas tinggi. 

e. Ikut serta dalam mendorong perkembangan 

ekonomi di Indonesia. 

4. Struktur Organisasi Perusahaan  

a. Struktur Organisasi Perusahaan  Aji Nugroho  

Struktur organisasi dibuat untuk membedakan tingkat tugas 

dan wewenang tiap – tiap bagian. 
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Gambar 3.1 
Struktrur Organisasi Perusahaan Aji Nugroho 

Sumber: Perusahaan Aji Nugroho 
 

Dalam struktur organisasi perusahaan pada 

dasarnya setiap bagian memepunyai wewenang dan tugas 

yang berbeda – beda, begitu pula yang terdapat pada 

perusahaan Aji Nugroho tugas dan wewenang pada setiap 

bagiannya adalah sebagai berikut : 

1). Pimpinan perusahaan  

Sebagai pemimpin yang merangkap sebagai pemilik 

perusahaan mempunyai tanggung jawab : 

a) Memimpin dan mengawasi jalannya perusahaan 

serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan.  

b) Merencanakan dan menerapkan kebijakan – 

kebijakan perusahaan. 

c) Memberikan pengarahan kepada bawahannya. 

Pimpinan Perusahaan 

Personalia Penjualan Produksi Administrasi  

Karyawan 
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2). Personalia 

Tugas dan wewenang bagian personalia adalah sebagai 

berikut :  

a). Menyeleksi calon karyawan sesuai dengan 

keahliannya. 

b). Menempatkan personel / karyawan sesuai dengan 

keahliannya. 

c). Mengarsip atau mendata semua karyawan yang ada 

dalam perusahaan. 

d). Melakukan pendekatan terhadap karyawan yang 

sedang menghadapi masalah. 

3). Penjualan 

Tugas dan wewenang bagian penjualan antara lain : 

a). Menerima dan melayani pesanan yang datang dari 

para buyer. 

b). Menyiapkan dokumen – dokumen ekspor. 

c). Bertugas sebagai perantara dalam menjalin hubungan 

baik dengan buyer lewat berbagai media. 

4). Produksi  

Bagian produksi mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 

a). Mengontrol persediaan bahan baku digudang. 

b). Membuat mal / master yang digunakan dalam 

produksi masal. 
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c). Melakukan perencanaan kebutuhan dan jadwal 

produksi. 

d). Menghitung semua kebutuhan produksi. 

e). Membuat terobosan dan inovasi produksi. 

f). Mengawasi jalannya proses produksi. 

g). Melakukan pembelian kebutuhan untuk produksi. 

5). Administrasi Keuangan 

Tugas dan wewenang dari bagian ini antara lain : 

a). Merencanakan keuangan perusahaan. 

b). Melakukan pembayaran kas termasuk gaji, pembelian 

kebutuhan produksi dan biaya pengiriman. 

c). Membuat laporan keuangan. 

d). Melakukan fungsi pengarsipan. 

6). Karyawan 

Tugas dan wewenang seorang karyawan antara lain : 

a). Melaksanakan perintah atasan. 

b). Bertanggung jawab terhadap bidang kerja 

masing – masing. 

c). Mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan. 

b. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja yang terdapatpada perusahaan Aji Nugroho 

terdiri dari Karyawan  tetap, karyawan harian dan karyawan 

borongan. 
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Tabel 3.1 
Jumlah Tenaga Kerja 

 
TENAGA KERJA JUMLAH 
Tenaga Borongan 10 
Tenaga Harian 7 
Tenaga Amplas 7 
Staff Kantor 8 
Total 32 

                          Sumber : Perusahaan Aji Nugroho 
 
 

c. Sistem Pengupahan 

Sistem pengupahan pada perusahaan Aji Nugroho sangat 

bervariasi, tergantung pada setiap bagian masing-masing. 

1). Tenaga borongan, upah yang diterima berdasarkan hasil 

kerja mereka sehingga tidak tentu jumlahnya. 

2). Tenaga amplas / harian, upah diterima setiap minggu. 

3). Staff kantor, upah diterima setiap bulan. 

d. Hari dan Jam Kerja  

Hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan Aji 

Nugroho adalah setiap hari senin – sabtu dari jam 09.00-

16.00 

5. Kegiatan Produksi 

a. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan bahan yang proporsinya lebih 

dominan jika dibandingkan dengan bahan lain. Bahan baku 

yang digunakan oleh perusahaan Aji Nugroho dalam 

memproduksi produknya adalah kayu mahoni dan kayu jati. 
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b. Bahan Penolong 

Bahan penolong sifatnya hanya sebagai pelengkap bahan 

baku dalam suatu produk. Bahan penolong yang digunakan 

perusahaan Aji Nugroho dalam berproduksi antara lain : 

1). Handel (kuningan) 

2). Engsel atau keeper 

3). Knop 

4). Plitur dan cat warna  

5). Spirtus 

6). Pewarna 

7). Metanol dan serlak 

8). Paku 

c. Peralatan yang digunakan 

Adapun alat-alat yang digunakan perusahaan Aji Nugroho 

dalam berproduksi antara lain : 

1). Gergaji 

2). Mesin pasah 

3). Mesin amplas 

4). Serkel 

5). Bor  

6). Mesin oklok 

7). Oven 

d. Kapasitas produksi 

1). 2 x 30’ kontener ukuran besar/bulan. 
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2). 2 x 20’ kontener ukuran kecil/bulan.   

e. Spesifikasi barang yang diproduksi 

1). Furniture luar ruang 

2). Furniture dalam ruang 

6. Kegiatan Pemasaran 

a. Cara penjualan  

Dalam memproduksi barang perusahaan Aji Nugroho lebih 

didasari oleh adanya pesanan sehingga dalam menjual 

produknya pun perusahaan menyesuaikan dengan besarnya 

pesanan. Biasanya perusahaan dalam menjual dalam jumlah 

yang besar mengingat para pemesan datangnya dari luar 

negeri. 

b. Daerah Pemasaran 

Daerah pemasaran untuk produk dari perusahaan mebel Aji 

Nugroho adalah meliputi Jogjakarta, Solo, Bali dan juga 

mengekspor ke Australia dan Inggris. 

c. Saluran Distribusi 

Dalam menyalurkan produknya untuk sampai kepada 

konsumen perusahaan mebel Aji Nugroho menggunakan 

beberapa saluran distribusi, akan tetapi yang digunakan 

tersebut kesemuanya termasuk kedalam saluran distribusi 

tidak langsung karena didalam menyalurkan produk, 

perusahaan menggunakan jasa agen, pedagang besar 

ataupun pengecer sebagai perantaranya. 
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d. Promosi  

Kegiatan promosi yang digunakan perusahaan mebel Aji 

Nugroho dalam memasarkan produknya menggunakan 

beberapa alat promosi diantaranya: periklanan, personal 

selling dan promosi penjualan.    

B. LAPORAN MAGANG 

Pengertian 

Magang kerja adalah salah satu kegiatan yang telah 

dicanangkan oleh program Diploma III Manajemen Pemasaran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kegiatan magang kerja 

dapat dijadikan acuan penulisan Tugas Akhir dan juga dapat 

dijadikan sebagai pelatihan dan pengalaman kerja sebelum 

terjun ke lapangan kerja yang nyata. 

Magang kerja dilaksanakan oleh penulis pada Perusahaan 

mebel Aji Nugroho Jl. Raya Tempuran, Bulakan Sukoharjo.  . 

Adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pemasaran. 

Tujuan Magang Kerja 

a. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan marketing 

mix yang timbul serta memberikan alternatif pemecahan 

permasalahan tersebut di dalam dunia usaha. 

b. Untuk mendapatkan pengalaman secara langsung tentang 

marketing mix di dalam dunia usaha. 
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c. Dengan magang mahasiswa dapat berlatih untuk bekerja 

secara professional sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

Manfaat Magang Kerja 

a. Bagi Mahasiswa  

Agar mahasiswa dapat berfikir secara praktis dan pragmatis 

terhadap segala permasalahan didalam dunia usaha 

khususnya dalam pemasaran dan menerapkan materi-materi 

yang diperoleh selama kuliah khususnya dalam pemasaran, 

sehingga setelah lulus nanti mahasiswa siap terjun ke dalam 

dunia kerja yang sesungguhnya.  

b. Bagi Perusahaan 

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan evaluasi bagi perusahaan dalam 

mengambil kebijakan yang lebih baik khususnya dalam hal 

penerapan marketing mix.  

Lokasi dan Waktu Magang Kerja 

a. Lokasi Magang Kerja 

Magang kerja dilaksanakan di Perusahaan Mebel Aji 

Nugroho yang beralamatkan di Jl. Raya Tempuran, Bulakan 

Sukoharjo.  

b. Waktu Magang Kerja 

Magang kerja dilaksanakan selama 2 minggu, tepatnya 

yaitu dari tanggal 15 Maret 2006 sampai tanggal 27 Maret 
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2006. Magang kerja diperbolehkan memakai pakaian bebas 

tetapi rapi dan sopan.  

Pelaksanaan Magang Kerja 

Berdasarkan persetujuan dari pemimpin perusahaan maka 

peserta magang ditempatkan di kantor pemasaran dan tempat 

produksi. Di sini penulis diasuh oleh seorang pembimbing 

magang yang sudah ditunjuk oleh pemimpin perusahaan. 

Dengan adanya seorang pembimbing, sangat membantu 

penulis. Segala sesuatu yang tidak diketahui, dapat ditanyakan 

secara langsung kepada pembimbing magang.Pembimbing 

magang selalu memberikan berbagai macam data untuk penulis 

pelajari. Penulis juga diberi kesempatan untuk terjun langsung 

melihat proses pembuatan mebel dari mulai tahap pertama 

sampai tahap akhir. Penulis merasa senang karena 

mendapatkan seorang pembimbing yang selalu memotivasi 

penulis untuk terus belajar. 

C. Analisa Data dan Pembahasan 

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan marketing mix 

yang dilakukan oleh perusahaan Aji Nugroho yang meliputi 

produk, harga, distribusi dan promosi dapat dilihat dalam 

pembahasan berikut ini: 

1. Produk 

Produk dapat didefinisikan secara sempit sebagai 

kumpulan atribut yang secara fisik dapat diraba dalam bentuk 
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nyata.Dalam menghasilkan produk agar dapat diterima oleh 

konsumen, perusahaan Aji Nugroho melakukan tahap-tahap 

berikut ini: 

a. Perencanaan produk  

Perencanaan produk sangat penting sebelum membuat 

suatu produk, hal ini dapat dipengaruhi berhasil atau tidaknya 

dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk itu ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1). Pengadaan Bahan Baku  

Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku maka 

biasanya perusahaan Aji Nugroho membeli kayu setiap 2 

minggu sekali, biasanya kayu-kayu tersebut didatangkan 

dari Jawa Barat dan Jawa Timur. 

2). Penggunaan Bahan  Baku 

Dalam menggunakan bahan baku, perusahaan Aji 

Nugroho menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan yaitu 

dengan melihat berapa banyak produk yang akan 

diproduksi serta modelnya. 

3). Proses Produksi 

Dalam menghasilkan produk Perusahaan Aji Nugroho tidak 

100% memproduksi sendiri. Dalam memproduksi 

perusahaan Aji Nugroho dapat dikategorikan menjadi dua 

bagian, yaitu : 

a). Produksi sendiri 25% 
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b). Produksi luar 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
Skema Proses Produksi 
Perusahaan Aji Nugroho 

Sumber : Perusahaan Aji Nugroho 
 

PEMOTONGAN 

OVEN 

PROSES 
PRODUKSI 

BAHAN BAKU 

PROSES 
PEMINYAKAN 

FINISHING 

PROSES TOP 
COAT 

PACKING 
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Dapat dilihat dari gambar 3.2 dijelaskan bahwa dalam 

melakukan proses produksi perusahaan Aji Nugroho 

melalui beberapa tahap. Tahap – tahapan tersebut antara 

lain :  

(1). Setelah perusahaan menerima pesanan dari buyer 

maka yang pertama kali dilakukan adalah 

menyediakan bahan-bahan yang akan dipakai dalam 

proses produksi terutama bahan bakunya yaitu kayu 

jati dan kayu mahoni. 

(2). Setelah bahan bakunya tersedia maka langkah 

berikutnya adalah melakukan proses 

pemotongan/penggergajian. Dalam memotong kayu 

ini disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan. 

(3). Seusai tahap pemotongan, kayu dimasukkan kedalam 

oven, proses ini digunakan untuk mengurangi kadar 

air (MC) kayu tersebut. Kayu yang akan digunakan 

dalam proses produksi biasanya kadar air/MCnya 

adalah mencapai titik 14, dan untuk mencapai titik 

tersebut dibutuhkan waktu antara 7 sampai 10 hari.  

(4). Kayu yang telah selesai dioven dikirim kebagian 

produksi. Dibagian produksi langsung dibuat mal/pola-

pola sesui bentuk yang akan dibuat dan baru 

kemudian dirakit. 
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(5). Setelah selesai dirakit, produk-produk tersebut diberi 

minyak. Dalam proses peminyakan ini dilakukan 

secara semprot maupun dengan poles menggunakan 

kuas dan minyak yang digunakan merupakan 

campuran antara minyak tanah dengan obat serangga 

(semisal Baygon), tujuannya adalah agar produk yang 

telah selesai dibuat tidak dimakan serangga atau 

hama pengerat. 

(6). Sehabis kayu diberi minyak dan kering maka langkah 

selanjutnya adalah dilakukan pengamplasan. Dalam 

mengamplas ini bukan hanya menghaluskan 

permukaan kayu akan tetapi juga menutupi lubang-

lubang yang terdapat pada kayu dengan dempul. 

(7). Setelah produk benar-benar halus maka tahap 

berikutnya proses finishing. Dalam proses finishing ini 

yang dilakukan adalah pemberian warna pada produk 

sesuai dengan permintaan pesanan, sedangkan 

prosesnya dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu : 

(a).Finishing dengan pemberian cat berwarna. 

Sebelum dilakukan pengecatan produk-produk 

di PK rata pada seluruh bagiannya lalu dijemur 

hingga benar-benar kering dan berwarna kehitam-

hitaman, setelah kering dilakukan pengamplasan 

ulang baru kemudian diberi cat dasar warna putih 
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hingga rata kemudian dijemur lagi hingga kering . 

Setelah kering baru dilakukan proses pewarnaan 

dengan cat, untuk warnanya tergantung pada 

pesanan, untuk mendapatkan hasil yang 

pewarnaan yang bagus proses pengecatan 

dilakukan berulang-ulang 2-3 hari dan secara hand 

polish. 

(b).Finishing dengan pewarnaan natural  

Untuk pewarnaan natural sebelum diberi warna 

produk tidak di PK terlebih dahulu akan tetapi 

langsung diberikan dasaran dengan serlak bening 

(plitir murni) rata pada seluruh bagian kemudian 

dijemur hingga kering. Setelah itu Diamplas lagi 2-

4 kali baru kemudian diberi warna natural dengan 

serlak yang berwarna (biasanya coklat muda, 

medium atau tua). Apabila proses pewarnaan 

telah selesai maka langkah selanjutnya yaitu 

pemasangan handle, engsel dan lain sebagainya 

untuk produk-produk yang menggunakan. 

(8). Untuk lebih menyempurnakan hasil finishing maka 

langkah selanjutnya adalah proses Top Coat yaitu 

memberikan sejenis cairan dengan disemprotkan atau 

diguyurkan secara berulang-ulang dengan tujuan 

meratakan warna cat dan selain itu melindungi kayu 
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dari jamur. Setelah kering kemudian disemir (weak), 

ini untuk memberikan hasil yang lebih baik dan 

mengkilap. 

(9). Langkah terakhir adalah packing, yaitu membungkus 

produk yang sudah jadi dengan kardus (single fish) 

hal ini bertujuan untuk melindungi produk dari 

benturan atau gesekan dengan benda lain. Setelah itu 

baru produk siap dikirim. 

4). Bentuk  

Dalam menghasilkan produk perusahaan Aji Nugroho 

menggunakan bentuk yang bervariasi, ada yang oval, 

persegi, panjang, besar, kecil, dan sebagainya. 

5). Jenis Produk 

Jenis produk merupakan unit produk yang dapat dibedakan 

menurut ukuran, harga, penapilan atau beberapa atribut 

lainnya. Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan Aji Nugroho antara lain sebagai berikut: 

a). Meja  

b). Kursi  

c). Almari 

d). Tempat Tidur 

e). Tempat Tv 

f). Pernak-pernik 
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6). Kualitas 

Dari segi kualitas, produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

Aji Nugroho tergolong sangat bagus. Ini dapat dilihat dari 

segi finishingnya yang halus, selain itu produk dari Aji 

Nugroho dapat dikatakan mempunyai ciri khas yaitu 

dengan penggunaan handle maupun engsel yang 

berkualitas yaitu bahan terbuat dari kuningan, inilah yang 

membedakan dengan produk dari perusahaan lain. 

b. Pengembangan Produk 

Untuk menghadapi persaingan yang ada dan untuk 

memenuhi keinginan konsumen yang beragam serta 

menginginkan produk semakin bervariasi, maka perusahaan 

Aji Nugroho selalu berusaha mengembangkan produknya. 

Usaha-uasaha untuk mengembangkan produknya perusahaan 

Aji Nugroho melakukan inovasi terhadap beberapa produk 

yang tidak sesuai dengan selera konsumen, seperti 

menambah aksesoris pada bagian tertentu. 

c. Persiapan Sebelum Penjualan 

Untuk dapat menghasilkan produk yang baik dan dapat 

diterima oleh konsumen maka sebelum mengirim produk 

perusahaan Aji Nugroho melakukan proses pengepakan dan 

pensortiran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk 

yang dihasilkan benar-benar layak untuk dijual. Perusahaan 
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Aji Nugroho dalam menentukan produk yang layak jual 

berdasarkan kriteria, antara lain: 

1). Produk tidak retak 

2). Produk tidak cacat atau ada bagian yang tergores. 

3). Produk tidak patah. 

4). Produk tersebut tidak menyalahi aturan dalam arti bahwa 

produk yang dijual sesuai dengan ukuran yang ditentukan. 

 

Tabel 3.2 
Penjualan Produk Perusahaan Mebel Aji Nugroho (dalam rupiah) 

BULAN 2001 2002 2003 2004 2005 
Januari 25.545.000 31.639.750 48.657.500 23.545.000 29.172.500 
Februari 26.750.000 47.597.500 50.147.250 22.108.500. 31.902.000 
Maret 30.250.750 43.797.500 51.745.000 21.874.200 32.488.500 
April 31.000.500 40.887.500 40.001.750 20.375.250 35.117.250 
Mei 27.500.000 36.657.750 45.631.000 19.751.500 39.242.950 
Juni 29.750.000 37.812.250 39.138.050 20.831.000 38.919.350 
Juli 32.150.500 35.887.000 25.375.025 21.504.875 39.987.150 
Agustus 28.000.750 34.979.500 27.048.250 22.366.025 41.353.500 
September 26.754.000 47.025.750 29.868.500 23.450.000 40.920.000 
Oktober 26.873.500 44.795.750 30.750.000 23.592.325 39.734.750 
November 23.300.500 43.106.500 - 24.229.050 40.017.400 
Desember 27.000.000 43.967.500 - 23.906.250 38.138.150 
Total 336.875.500 488.208.200 388.362.325 269.533.975 446.993.800 

Sumber:Perusahaan Aji Nugroho 
 
 

Dari tabel 3.2 dapat kita ketahui besarnya penjualan 

perusahaan mebel Aji Nugroho selama kurun waktu lima 

tahun. Penjualan pada tahun 2001 mencapai Rp.336.875.500, 

pada tahun 2002 penjualan mengalami peningkatan sebesar 

44,92% yaitu menjadi Rp. 488.208.200. Berbeda dengan 

tahun kedua, pada tahun 2003 dan 2004 penjualan mengalami 

penurunan pada tahun 2003 penurunan mencapai 20,45% 

dan pada 2004 mencapai 23,65% ini disebabkan karena 
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adanya tragedi bom bali yang terjadi pada tahun 2003. 

Peningkatan yang cukup menggembirakan terjadi pada tahun 

2005 yaitu sebesar 65,84% pada tingkat penjualan sebesar 

Rp. 466.993.800. 

2. Harga 

Sebelum menentukan harga perusahaan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga, 

faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi sangan mempengaruhi tingkat harga 

yang berlaku yaitu kenaikan bahan baku, sehingga apabila 

harga bahan baku naik, maka harga produk menjadi naik 

begitu pula sebaliknya.Maka dari itu ketidak stabilan 

keadaan ekonomi sangat mempengaruhi harga produk 

yang ditetapkan. 

b. Penawaran dan Permintaan 

Penawaran adalah jumlah yang ditawarkan oleh penjual 

pada suatu tingkat harga tertentu. Permintaan adalah 

sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat 

harga tertentu. Pada tingkat harga yang lebih rendah maka 

permintaan akan naik, sedangkan jika harga naik maka 

permintaan akan turun. 
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c. Persaingan 

Dalam pemasaran produknya perusahaan Aji Nugroho 

menggunakan persaingan oligopoly, dimana banyak 

penjual menguasai pasar, sehingga harga yang ditetapkan 

dapat lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Dalam 

persaingan oligopoly, produsen membentuk kerjasama, 

misalnya jika perusahaan Aji Nugroho mendapatkan 

pesanan/order yang melebihi kapasitas jumlah, maka 

perusahaan tersebut membagi order dengan perusahaan 

lain. 

d. Biaya 

Biaya merupakan dasar dalam menentukan harga sebab 

suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan 

rugi dan sebaliknya. Biaya merupakan dasar penentuan 

harga yang akhirnya dapat diketahui untung/ ruginya 

perusahaan Aji Nugroho yang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 
 

Tabel 3.3 
Keuntungan / Kerugian 

Tahun 2001-2005 (dalam rupiah) 
Tahun Penjualan  Biaya Operasional Untung/Rugi 
2001  336.875.500  225.680.000  111.195.500 (untung)                         
2002 488.208.200 254.350.000 233.858.200 (untung) 
2003 388.362.325 256.450.250 131.912.075 (untung) 
2004 269.533.975 267.150.000     2.383.975 (untung) 
2005 446.993.800 289.100.150 157.893.650 (untung) 

Sumber: data perusahaan Aji Nugroho  
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Perhitungan keuntungan / kerugian kini menggunakan 

rumus penjualan dikurangi biaya operasional. Dari tabel 

diatas dapat dilihat  bahwa keuntungan yang diperoleh 

sangat memuaskan tetapi pada tahun 2004 mengalami 

penurunan keuntungan yang cukup signifikan disini 

disebabkan karena turunnya harga jual tetapi biaya 

operasional tetap tinggi. Maka dalam hal ini perusahaan Aji 

Nugroho hendaknya menentukan harga maksimum dan 

harga minimum dan juga melihat kemampuan beli 

masyarakat. 

Dalam memasarkan suatu barang dan jasa setiap 

perusahaan harus menetapkan harga jual untuk produknya 

secara tepat. Perusahaan Aji Nugroho dalam menetapkan 

harga jual selalu disesuaikan dengan pasar sasaran yang 

akan dituju, hal ini bertujuan agar produknya dapat diterima 

oleh konsumen dengan baik karena harganya terjangkau. 

Agar lebih jelas tentang proses penetapan harga pada 

perusahaan Aji Nugroho, diuraikan sebagai berikut : 

a. Tujuan Penetapan Harga  

Perusahaan Aji Nugroho dalam menetapkan harga 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan 

penjualan. 
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b. Metode Penetapan Harga 

Biasanya dalam menetapkan harga produknya setiap 

perusahaan menggunakan metode yang berbeda-beda. 

Metode yang digunakan oleh perusahaan Aji Nugroho 

dalam menetapkan harga yaitu: 

1). Metode penetapan harga berdasarharga biaya mark-up  

 Metode ini diterapkan  oleh perusahaan Aji Nugroho 

baik untuk barang yang diproduksi maupun barang 

yang mengambil dari produksi luar dan secara umum 

metode itu dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Besarnya Mark-up yang ditentukan Aji Nugroho yaitu 

sebesar 85% dari harga beli atau biaya yang 

dikeluarkan, dengan perhitungan 65% untuk biaya  

operasional dan 20% sebagai labanya. Akan tetapi 

untuk barang yang diproduksi sendiri biaya 

operasionalnya hanya 55% sedang yang10% dialihkan 

sebagai tambahan keuntungan/labanya, hal ini 

dikarenakan perusahaan tidak mengeluarkan biaya 

untuk proses produksi. 

 

 

 

  HARGA BELI + MARK UP = HARGA JUAL 
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      Misal : 

Harga 1 unit kursi Rp.300.000, perhitungan harga    

jualnya: 

Barang produksi sendiri: 

Metode: Harga mentah +55% + 30% =  Harga jual 

Harga mentah                   =   Rp.300.000 

Biaya operasional 

(55% X Rp.300.000)                           =   Rp.165.000 

Laba (30% X Rp.300.000)  =   Rp.  90.000 

         ____________+  

Harga Jual                 Rp.555.000 

Barang dari produksi luar : 

Metode: Harga + 65% + 20%   = Harga Jual 

Harga mentah         = Rp. 300.000 

Biaya Operasional 

(65% X Rp.300.000)                           = Rp. 195.000 

Laba (20% X Rp.300.000)      = Rp.    60.000 

       ___________+ 

Harga Jual        = Rp. 555.000 

2). Metode penetapan harga berdasar harga 

pesaing/pasar.  

Dalam menetapkan harga dengan menggunakan 

metode ini yaitu dengan cara menetapkan sedikit 

diatas, dibawah ataupun sama dengan harga pasar. 
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Akan tetapi menurut perusahaan Aji Nugroho  

penetapan harga dengan metode ini kurang efektif jika 

diterapkan pada perusahaan yang bergerak dibidang 

meubel, karena kebanyakan satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain dalam menetapkan harga untuk 

suatu produk meskipun sejenis itu dapat berbeda-beda 

selain itu diantara para pengusaha tidak saling 

mengetahui berapa besarnya harga yang ditetapkan. 

Hal ini terjadi karena setiap perusahaan mempunyai 

pembeli dari kondisi pasar yang berbeda-beda. 

c. Cara Pembayaran. 

Ada beberapa alternatif pembayaran yang digunakan 

oleh perusahaan Aji Nugroho, yaitu: 

1). Kontan. 

2). Kredit dengan tempo 1 bulan. 

3). Melalui wesel dan transfer.           

3. Distribusi 

Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari 

produsen ke konsumen baik secara langsung maupun melalui 

saluran tertentu. Adapun saluran distribusi yang digunakan oleh 

perusahaan Aji Nugroho dalam menyalurkan barangnya 

kekonsumen sebagai berikut: 
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a. Produsen                  Pedagang besar                 

Konsumen 

b. Produsen                Pedagang besar          

Pengecer       Konsumen  

c. Produsen                Agen    Pengecer    

konsumen 

d. Produsen               Konsumen  

Dari keempat saluran distribusi tersebut, yang paling 

banyak digunakan adalah saluran yang pertama dan saluran yang 

keempat. Perusahaan Aji Nugroho menggunakan saluran 

pertama, karena jumlah pedagang besar yang langsung 

kekonsumen lebih banyak dibanding agen ke pengecer maupun 

pedagang besar ke pengecer. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

saluran distribusi tersebut adalah pertimbangan pasar yang 

bergerak dalam lingkup daerah, pertimbangan barang yaitu faktor  

mudah rusaknya barang,sehingga perusahaan menggunakan 

perantara yang memiliki fasilitas penyimpanan yang cukup baik, 

pertimbangan perantara yaitu faktor kegunaan perantara dan 

sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen,maka dari itu 

ada penyeleksian terlebih dahulu dalam memilih perantara. 

Sedangkan untuk saluran keempat mengapa perusahaan Aji 

Nugroho juga menggunakan karena untuk penjualan lokal 

perusahaan tidak mempunyai agen. Alat transportasi yang 
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digunakan untuk mendistribusikan produk mebel yaitu kendaraan-

kendaraan milik perusahaan Aji Nugroho dan telah disediakan 

sopir serta seluruh biaya untuk mendistribusikan produk mebel 

menjadi tanggung jawab perusahaan Aji Nugroho. 

4. Promosi 

Promosi merupakan salah satu variabel didalam marketing 

mix yang sangat penting pemasaran. Promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan Aji Nugroho terbilang belum agresif. Tetapi 

untuk mengetahui apa saja jenis serta alat promosi yang 

digunakan perusahaan Aji Nugroho dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Periklanan 

Fungsi periklanan antara lain untuk memberikan informasi, 

membujuk, menciptakan kesan dan memuaskan keinginan. 

Untuk kegiatan periklanan yang telah dilakukan oleh 

perusahaan Aji Nugroho: 

1). Pemasangan Papan Nama. 

Perusahaan Aji Nugroho dalam hal ini melakukan 

pembuatan papan nama yang pemasangannya diletakkan 

didepan perusahaan, dengan tujuan agar setiap orang 

yang melewati depan perusahaan dapat membaca 

sehingga mengetahui tentang keberadaan tempat tersebut. 

2). Pembagian Kartu Nama. 
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Pembagian kartu nama ini bertujuan agar para calon 

konsumen mengetahui keberadaan perusahaan Aji 

Nugroho beserta orang yang dapat dihubungi.  

 

3). Pengiriman Catalog 

Pengiriman catalog kepada customer yang ada diluar 

negeri untuk memberi tahu beberapa contoh produk yang 

dimiliki oleh perusahaan Aji Nugroho. 

b. Publisitas 

Publisitas merupakan kegiatan memberikan informasi kepada 

masyarakat luas melalui media tanpa dipungut biaya. Untuk 

kegiatan promosi dengan publisitas perusahaan Aji Nugroho 

sampai saat ini belum menggunakannya. 

c. Personal selling 

Personal  selling merupakan komunikasi dua arah, saling 

bertemu muka untuk menciptakan hubungan pertukaran yang 

saling menguntungkan. Perusahaan Aji Nugroho melakukan 

kegiatan promosi dengan personal selling yaitu dengan 

menjelaskan produk-produk yang ditawarkan . 

d. Promosi penjualan  

Promosi penjualan bertujuan untuk mendorong konsumen 

untuk mencoba, sehingga konsumen akan melakukan 

pembelian. Akan tetapi kegiatan promosi ini belum dilakukan 

oleh perusahaan Aji Nugroho. 
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Dari strategi promosi yang telah dilakukan perusahaan Aji 

Nugroho, penulis menilai perlu adanya peningkatan karena usaha 

promosi yang telah dilakukan belum begitu agresif.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan marketing        

mix pada perusahaan mebel Aji Nugroho  Bulakan, Sukoharjo, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Produk 

a. Dalam perencanaan produk perusahaan Aji Nugroho 

memiliki produk yang berkualitas, ini dapat dilihat dari 

segi finishingnya yang halus dan mempunyai ciri khas 

yaitu dengan menggunakan handle yang terbuat dari 

kuningan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Aji 

Nugroho bentuknya sangat bervariasi ada yang oval, 

persegi, panjang, besar, kecil dan sebagainya. 

Adapun jenis-jenis produk yang dihasilkan antara lain 

meja, kursi, almari, tempat tidur, tempat tv dan 

pernak-pernik.  

b. Perusahaan Aji Nugroho dalam mengembangkan 

produknya dilakukan dengan menambah aksesoris 

pada produk yang sudah tidak sesuai dengan selera 

konsumen. 

c. Sebelum dilakukan penjualan perusahaan Aji Nugroho 

selalu melakukan pensortiran/kontrol kualitas hal ini 
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diperlukan untuk mengetahui apakah barang-barang 

tersebut tersebut sudah memenuhi kriteria dan layak 

untuk dijual atau belum. Kriteria produk yang layak 

untuk dijual antara lain: 

1). Produk tidak retak 

2). Produk tidak ada yang tergores 

3). Produk tidak patah 

4). Produk tidak menyalahi aturan dalam arti produk 

tersebut sesuai dengan ukuran yang ditentukan.   

2. Harga 

a. Dalam penetapan harga perusahaan Aji Nugroho 

menggunakan beberapa metode, diantaranya: 

1). Penetapan harga atas dasar biaya mark-up 

Perusahaan Aji nugroho menggunakan metode ini untuk 

barang – barang yang diproduksi maupun untuk barang 

yang diproduksi dari luar. 

2). Penetapan harga berdasar atas harga pesaing. 

Metode penetapan harga berdasar harga pesaing yaitu 

penetapan harga yang dalam penentuan harganya 

berdasarkan dari harga pesaingnya. 

Dari kedua metode ini, perusahaan Aji Nugroho menilai 

metode penetapan harga atas dasar biaya mark-up lebih 

efektif dibanding penetapan harga berdasar harga pesaing. 
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b. Cara pembayaran 

Cara pembayaran untuk pembelian produk pada perusahaan 

Aji Nugroho yaitu dengan kontan, tempo 1 bulan atau 

dengan melalui transfer atau wesel. 

3. Distribusi 

Saluran distribusi yang digunakan perusahaan Aji nugroho 

dalam menyalurkan produknya keluar negeri menggunakan 

saluran distribusi tidak langsung karena dalam penyampaian 

barangnya perusahaan menggunakan jasa perantara yaitu 

pedagang besar dan untuk penjualan didalam negeri 

perusahaan menggunakan saluran distribusi langsung yaitu 

penyampaian barang dari perusahaan kekonsumen secara 

langsung tanpa adanya perantara. 

4. Promosi 

Kegiatan promosi yang telah digunakan perusahaan Aji 

Nugroho sampai saat ini antara lain: 

a. Periklanan 

Promosi yang dilakukan perusahaan Aji Nugroho dalam 

bentuk periklanan meliputi: pemasangan papan nama, 

pembagian kartu nama serta pengiriman catalog. 

b. Personal selling 

Sedangkan promosi yang dilakukan perusahaan Aji Nugroho 

dalam bentuk personal selling yaitu salles mengadakan 

komunikasi baik secara langsung maupun melalui perantara 
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dengan calon pembeli, komunikasi ini menjelaskan berbagai 

macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan Aji 

Nugroho. 

 

B.SARAN 

  Berdasarkan hasil kesimpulan tentang penerapan 

marketing mix pada perusahaan mebel Aji Nugroho, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Dalam mengembangkan produk hendaknya perusahaan selalu 

dapat menghasilkan produk-produk yang inovatif sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan cara 

merekrut karyawan baru atau menyekolahkan karyawan agar 

memperoleh ketrampilan dalam menciptakan ide desain 

produk yang inovatif, mengingat banyaknya pesaing yang 

berlomba-lomba menguasai pasar. 

2. Meskipun dalam menentukan harga penggunaan metode 

mark-up dinilai menguntungkan, akan tetapi perusahaan Aji 

Nugroho juga perlu memperhatikan harga-harga yang 

ditetapkan oleh para pesaing yang ada dipasaran mengingat 

persaingan bisnis mebel semacam ini sangat kompetitif selain 

itu perusahaan juga perlu mengikuti perkembangan 

perekonomian lokal maupun internasional. 

3. Untuk penjualan diluar negeri sebaiknya perusahaan Aji 

Nugroho lebih memperluas jaringan dengan membuka agen 
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penjualan, hal ini perlu dilakukan untuk memperlancar proses 

pendistribusian dan pemasaran. 

4. Untuk dapat lebih meningkatkan penjualan, perusahaan dapat 

melakukan usaha-usaha promosi dengan cara mengikuti 

pameran dan membuka web-site. Hal itu perlu dilakukan agar 

usaha promosi yang telah ada menjadi lebih agresif.            
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