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Strategi pemasaran sangat penting dibutuhkan dalam perusahaan yang 
bergerak di bidang industri maupun dalam bidang lainnya. Strategi pemasaran 
inilah yang membutuhkan suatu perhatian khusus demi kelangsungan hidup suatu 
perusahaan. CV. Rotan Prima Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang furniture. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh CV. Rotan Prima Mandiri dan 
untuk mengetahui sejauh mana strategi pemasaran ekspor perlu direncanakan dan 
dimiliki oleh suatu perusahaan.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang selanjutnya di 
diskripsikan untuk menggambarkan strategi pemasaran untuk kemudian ditarik 
kesimpulan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan metode observasi (peninjauan langsung ke perusahaan) dan 
wawancara terhadap staf dan karyawan untuk melengkapi data yang belum 
diperoleh dalam observasi. Apabila data sudah terkumpul, disusun sebuah laporan 
yang memuat bagian-bagian penting yang berkaitan dengan strategi pemasaran 
pada CV. Rotan Prima Mandiri.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah perusahaan melakukan sebuah 
saluran distribusi langsung dalam menyikapi dari strategi pemasaran ekspor CV. 
Rotan Prima Mandiri. Perusahaan dalam hal ini tidak membutuhkan broker 
(perantara). Perusahaan dalam melakukan transaksi dengan buyer bisa langsung 
mengirim email nana@ind.net.id dan perusahaan sangat menitikberatkan pada 
konsumen selain itu volume penjualannya pun berdasarkan pemesanan dari buyer.  

Kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan antara lain perusahaan kurang 
memperhatikan dalam hal promosi. Hendaknya pihak perusahaan melakukan 
promosi seperti dengan menggelar pameran dan membuat website. Selain itu 
perusahaan sebaiknya menciptakan inovasi produk tanpa harus menunggu 
pesanan dari buyer agar perusahaan tidak berhenti berproduksi.   
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  
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A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan-perusahaan dewasa ini sedang menghadapi persaingan 

paling sengit. Di dalam tugas akhir ini akan mengungkap bagaimana sebuah 

perusahaan dapat memenangkan pelanggan dan melampaui kinerja 

persaingannya serta strategi apa yang ditetapkan pihak perusahaan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing.  

Berdirinya sebuah perusahaan tidak hanya cukup dengan bisa 

memproduksi suatu barang tertentu saja, namun hal terpenting selain itu 

adalah perusahaan mampu memasarkan produknya. Hal itu tidak dapat 

terlepas dari strategi pemasaran.  

Pemasaran secara sederhana mempunyai pengertian pemenuhan 

kepuasan pelanggan demi suatu keuntungan. Adapun pemasaran itu sendiri 

mempunyai dua tujuan utama yaitu menarik pelanggan baru dengan 

menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini dengan 

memberikan kepuasan. Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut 

perusahaan harus merencanakan strategi yang matang dengan tetap 

mempertimbangkan efektivitas dan optimalisasi kinerja dari strategi yang 

telah ditetapkan. 

Objek dari tugas akhir ini adalah CV. Rotan Prima Mandiri, sebuah 

perusahaan furniture yang berlokasi di Grogol Sukoharjo. Pasar yang 

ditembus adalah negara Jerman dan Amerika. Kedua negara ini merupakan 

pelanggan tetap. Pelanggan bagi sebuah perusahaan merupakan komoditas 

terbesar. Pihak perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran selain untuk 

mencari pelanggan baru yang terpenting adalah mempertahankan pelanggan 
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yang sudah ada. Peter Drucker mengamati sebuah tugas pertama perusahaan 

ialah “menciptakan pelanggan”. Akan tetapi menciptakan pelanggan dapat 

menjadi tugas yang berat. Pelanggan sekarang menghadapi banyak pilihan 

produk dan merek, harga dan pasokan (Sunarto, SE, 2004 : 362).  

Hal mendasar yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan adalah 

mengenai kepuasan pelanggan, kesetiaan pelanggan dan perlunya 

mempertahankan pelanggan. Hal ini tentu saja memerlukan strategi pemasaran 

secara matang yang harus direncanakan dan diciptakan oleh pihak perusahaan.  

Penciptaan strategi pemasaran secara matang diperlukan dalam rangka 

untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan-

perusahaan lain yang nota bene sebagai perusahaan besar dan berkualitas. 

Perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing untuk memperluas jaringan 

pasar.  

Pihak perusahaan mempunyai tugas berat yaitu menciptakan sebuah 

strategi pemasaran yang nantinya akan menjadi jembatan emas dalam proses 

pemasaran. Sebenarnya strategi apa yang dijalankan oleh CV.  Rotan Prima 

Mandiri, merupakan beberapa alternatif bagi pihak perusahaan agar tetap 

survive.  

  

B. Perumusan Masalah 

Strategi pemasaran ekspor memiliki peranan penting dalam rangka 

suksesnya suatu ekspor produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Tanpa 

suatu strategi pemasaran yang matang mustahil ekspor bisa berjalan secara 
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lancar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah-masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Mengapa strategi pemasaran ekspor perlu direncanakan dan 

dimiliki oleh suatu perusahaan ? 

2. Strategi apa yang dilakukan oleh CV. Rotan Prima Mandiri dalam 

pemasaran ekspor ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, 

penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui sejauh mana strategi pemasaran ekspor perlu 

direncanakan dan dimiliki oleh suatu perusahaan. 

2. Untuk mengetahui strategi pemasaran ekspor yang dilakukan oleh 

CV. Rotan Prima Mandiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yaitu :  

1. Bagi Penulis 

Kita bisa mengenal lebih jauh tentang strategi pemasaran ekspor dan 

peranan strategi pemasaran ekspor dalam suatu perusahaan.  

2. Bagi  Perusahaan 

Memberikan masukan bagi perusahaan itu sendiri betapa pentingnya 

strategi pemasaran ekspor agar target dalam memasarkan produk-produk 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan itu sendiri.  
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3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lainnya  

Bisa dijadikan sebagai tambahan referensi bacaan dan informasi bagi 

mahasiswa jurusan Bisnis Internasional pada khususnya dan mahasiswa 

fakultas ekonomi pada umumnya yang sedang menyusun Tugas Akhir 

dengan tema yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya adalah bagian dari mencari, memperoleh data 

selanjutnya dilakukan penyusunan dalam suatu bentuk laporan hasil 

penelitian. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian sangat 

diperlukan.  

1. Ruang Lingkup Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian tugas Akhir ini adalah studi 

kasus, karena mengambil satu obyek tertentu untuk diteliti dan dianalisa 

secara mendalam dengan memfokuskan pada satu masalah. 

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data  

a. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer merupakan suatu data yang sumbernya langsung di 

dapat dari obyek penelitian, yaitu data-data yang ada di CV. Rotan 

Prima Mandiri, dan data-data yang mendukung penelitian ini.  

2) Data Sekunder  
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Data sekunder dapat diperoleh dari membaca buku literatur-

literatur dan kepustakaan yang up to date dengan masalah yang 

sedang diteliti.  

b. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan untuk, memperoleh data dengan 

cara menggunakan tanya jawab secara langsung atau tidak 

langsung yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak CV. 

Rotan Prima Mandiri.  

2) Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku 

atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

3) Observasi  

Penulis melihat secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan 

CV. Rotan Prima Mandiri.  

c. Alat Analisa Data 

1) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 

refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.  

2) Manajemen Pemasaran Internasional 

Catatan dari buku pemasaran yang dapat digunakan sebagai acuan 

dalam memahami manajemen pemasaran internasional perusahaan 

ekspor.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Pemasaran 

Suatu pemasaran, melebihi fungsi bisnis berkaitan dengan pelanggan. 

Menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan merupakan inti dari pemikiran 

pemasaran. Pengertian yang paling sederhana pemasaran adalah pemenuhan 

pelanggan demi suatu keuntungan. Menurut Earl S. Fullbrook, juga dimaksud 

dengan pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pengusaha 

dalam menyampaikan suatu komoditi maupun jasa dari produsen kepada 

konsumen. Marketing is “those business activities involved the flow of goods 

and services from production to consumption” (Amir M. S, 2000 : 53). Dua 

tujuan utama pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 

nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini dengan memberikan 

suatu kepuasan. Banyak orang mengira pemasaran hanya sekedar penjualan 

atau periklanan. Namun penjualan dan periklanan hanya puncak pemasaran. 

Jika pemasaran memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, 

mengembangkan produk yang mempunyai nilai superior, menetapkan harga, 

mendistribusikan dan mempromosikan produknya dengan efektif, produk-

produknya akan terjual dengan mudah.  

Pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, 

lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang 

lain. Pada dasarnya perusahaan terkemuka berusaha keras untuk mempelajari 

dan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen. Mereka 
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melakukan riset mengenai kesenangan dan ketidaksenangan pelanggan. 

Mereka mengamati pelanggan yang menggunakan produk mereka dan produk 

pesaing. Serta melatih wiraniaga untuk mencari kebutuhan pelanggan yang 

belum terpenuhi. Dengan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan 

pelanggan secara detail akan memberikan masukan penting untuk merancang 

strategi pemasaran (Philip Kotler, 1991 : 4).  

 

B. Pengertian Ekspor 

Ekspor mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting, baik bagi 

perkembangan perusahaan itu sendiri maupun pemerintah atas devisa yang 

dihasilkan dari kegiatan ekspor sebagai sumber pendapatan bagi negara.  

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Daerah pabean itu sendiri 

merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan 

dan udara. Diatasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE (Zona Economic 

Exclusive). Pengertian ekspor dari berbagai sumber sebagai berikut :  

Ekspor adalah menjual barang-barang kepada konsumen di luar negeri 
atau ke luar batas negara kita (Amir M. S, 1990 : 9). 
  

Ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean (Eddi 
Sutarto 2000 : 3).  
 

Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam 
ke luar pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang 
berlaku (Berry Punan 1996 : 1). 
  

Dari beberapa  pengertian ekspor diatas penulis dapat menarik 

kesimpulan yang dimaksud ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang 

dari daerah pabean sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan dan udara. 

Adapun persyaratan ekspor dan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

kegiatan ekspor yaitu (Ign, Berry Punan, 1996  : 03) : 

1. Persyaratan Ekspor  

Setiap perusahaan yang akan melakukan ekspor harus memiliki :  

a. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau surat ijin usaha yang 

diterbitkan oleh departemen teknis lainnya.  

b. Tanda daftar perusahaan. 

c. Untuk perusahaan meubel syarat tersebut diatas harus ditambah 

dengan ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan).  

2. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor yaitu :  

a. Eksportir 

Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan 

ekspor. Dokumen yang diterbitkan yaitu Commercial Invoice, Packing 

List dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  

b. Bank  

Bank adalah media perantara antara pembeli (importir) dan penjual 

(eksportir), untuk menangani proses transaksi dalam melakukan 

pembayaran ekspor. Dokumen yang digunakan berupa Letter of Credit 

(L/C). 
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c. Bea dan Cukai 

Bea dan Cukai adalah pejabat yang berwenang untuk memfiatkan (ijin) 

pemuatan barang ekspor ke dalam kapal. Dokumen yang digunakan 

yaitu PEB. 

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Disperindag adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang 

menerbitkan SKA atau COO (Surat Keterangan Asal atau Certificate 

of Origin).  

e. Usaha Jasa Transportasi 

Usaha Jasa Transportasi adalah pihak yang menyediakan jasa layanan 

transportasi. Pengangkutan barang tersebut dapat menggunakan 

container sesuai dengan permintaan eksportir. Dokumen yang 

digunakan yaitu Packing List.  

f. Perusahaan Pelayanan (Shipping Company) 

Perusahaan pelayanan adalah pihak dalam transportasi ekspor yang 

mempunyai peranan mengangkut barang sampai ke negara tujuan 

(importir). Dokumen yang digunakan dalam transaksi ekspor B/L (Bill 

of Loading). 

  

C. Strategi Pemasaran Ekspor 

Persiapan utama yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin memasuki 

kegiatan ekspor adalah persiapan mental. Apakah kita sebagai pengusaha 

(entrepreneur) ataukah sebagai pengelola usaha (manajemen), persiapan utama 

yang harus dimiliki adakah keberanian dan kemampuan mengambil keputusan 
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untuk mengekspor. Keberanian dan kemampuan tersebut juga berhubungan 

dengan masalah pembuatan strategi pemasaran ekspor. Keberanian mengambil 

resiko dari strategi yang akan dan telah ditetapkan. Tanpa adanya kedua hal 

tersebut maka bagaimanapun besarnya perusahaan, bagaimanapun tingginya 

daya saing komoditi yang dihasilkan, betapapun banyaknya fasilitas yang 

diberikan pemerintah dapat dipastikan kita tidak akan pernah berhasil menjadi 

score eksportir. Persiapan utama yang harus ada adalah keberanian dalam 

mengambil keputusan “Go – Internasional”. Persiapan-persiapan lain yang 

perlu dilakukan pada umumnya dapat dibagi menjadi 4 kelompok persiapan, 

sebagai berikut :  

1. Persiapan administratif 

2. Persiapan legalitas 

3. Persiapan fisik barang 

4. Persiapan operasional 

Di dalam Tugas Akhir ini penulis hanya akan memfokuskan pada 

perihal persiapan operasional saja. Yang dimaksud dengan persiapan 

operational adalah pengertian dasar bisnis ekspor yang akan memungkinkan 

kita melakukan tindakan operasional di bidang ekspor. Di dalam persiapan 

operasional ini termasuk salah satunya adalah strategi ekspor.  

Tujuan utama dari setiap usaha bisnis adalah mencari laba untuk 

mencapai tujuan tersebut, khususnya bidang ekspor diperlukan kebijakan-

kebijakan dan strategi-strategi tertentu juga bertujuan memungkinkan 

perusahaan memperoleh keuntungan. Kebijakan dan strategi tersebut 

menyangkut penentuan pasar yang akan menjadi sasaran komoditi ekspor, 

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



 

segmen (pangsa) pasar yang akan dimasuki, kebijakan harga, sistem promosi, 

serta pelayanan penjual.    
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BAB III 

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

CV. Rotan Prima Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang industri meubel atau furniture. CV. Rotan Prima 

Mandiri awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang membeli 

produk setengah jadi kemudian melakukan finishing dan menjualnya ke 

pasar. Ny. Nana Suyanti yang lebih dikenal dengan nama Ny. Nana Kinder 

menjalankan home industri ini di daerah Kusumodilagan selama lebih 

kurang tiga bulan lamanya. Pada bulan Juli 1998, Nana Kinder 

bekerjasama dengan putranya Adam Kinder mendirikan perusahaan 

dengan nama CV. Galih Rotan Kayu di daerah Kampung Kalangan Rt 

03/XIV, Jagalan Surakarta.  

Berbekal pengalamannya Nana Kinder memulai lagi industri di 

bidang meubel bersama putranya. Setelah berdiri CV. Galih Rotan Kayu, 

maka kegiatan industrinya diperluas. CV. Galih Rotan Kayu tidak lagi 

membeli produk setengah jadi untuk kemudian di proses ulang dan 

kemudian di jual lagi. CV. Galih Rotan Kayu mengolah sendiri produknya 

sampai menjadi produk jadi dan menjualnya ke distributor utama yang ada 

di Jerman dan Rusia. Pangsa pasar CV. Galih Rotan kayu memang 

dikhususkan untuk pasar luar negeri. Setelah berjalan lebih kurang tiga 

tahun, CV. Galih Rotan Kayu berganti nama menjadi CV. Rotan Prima 
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Mandiri dikarenakan adanya pergantian pemilik dalam perusahaan. CV. 

Rotan Prima Mandiri dirilis dan didirikan oleh Ny. Nana Kinder bersama 

dengan Ny. Nanik dan Ny. Nonik CV. Rotan Prima Mandiri berdiri 

dengan akta No. 93 tanggal 22 Juni 2001 yang disyahkan oleh notaris 

Pujiastuti Pengestu, SH dengan SK Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia tanggal 3 Mei 1991, No. C29-HT 0301 tahun 1991. CV. Rotan 

Prima Mandiri terdaftar dengan TDP : 1116352201085 oleh Kepala 

Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Surakarta tanggal 18 

Juli 2001. 

CV. Rotan Prima Mandiri saat ini telah memiliki karyawan 

sebanyak 84 orang. Karyawan terdiri dari 24 orang sebagai karyawan 

harian dan 60 orang sebagai karyawan borongan. Karyawan borongan 

mencakup 20 orang bagian rangka, 20 orang bagian anyam dan finishing 

sebanyak 20 orang. CV. Rotan Prima Mandiri untuk jangka waktu tahun 

2005 ini hanya memasarkan produknya untuk distributor yang ada di 

Jerman dan Amerika Serikat. 

      

2. Lokasi Perusahaan 

CV. Rotan Prima Mandiri dibangun diatas area seluas 3200 m2 

terletak di Jalan Raya Solo – Wonogiri No. 31, Kaliwingko, Grogol, 

Sukoharjo. Keuntungan CV. Rotan Prima Mandiri sehubungan dengan 

lokasi adalah sebagai berikut :  
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1) Segi Ekonomis 

Lokasi perusahaan yang cukup strategis sehingga memudahkan dalam 

distribusi bahan baku dan barang jadi.    

2) Segi Teknis 

Lokasi perusahaan yang cukup luas, sehingga pekerja merasa lebih 

nyaman dalam melakukan pekerjaannya.  

3) Segi Sosial Budaya 

Lokasi perusahaan memungkinkan tersedianya sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan yang baik untuk menjadi tenaga kerja yang 

handal. 

  

3. Bidang Usaha 

CV. Rotan Prima Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri meubel atau furniture. Dalam bidang industri meubel CV. 

Rotan Prima Mandiri melakukan usahanya melalui kegiatan proses 

produksi menghasilkan beraneka macam furniture dari rotan.  

Secara garis besar produk yang dihasilkan meliputi :  

1) Kursi tanpa anyaman (Rattan stuhl) 

2) Kursi anyaman sebagian (Rattan sassel) 

3) Kursi anyaman (Sassel) 

4) Kursi dengan anyaman penuh (Sassel peddigrohr) 

5) Kursi anyaman dengan tangan (Sassel mitarmlehne) 

Serta masih banyak lagi produk yang lainnya seperti : tempat tidur, 

kanopi, tempat tissue, kotak laundry dan meja.    
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4. Maksud dan Tujuan Perusahaan 

Mengacu pada tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur maka CV. Rotan Prima Mandiri 

mempunyai maksud dan tujuan membantu pemerintah dalam menciptakan 

lapangan kerja serta mengurangi pengangguran di negeri ini dan 

menciptakan kualitas dan kuantitas produksi agar dapat memenuhi selera 

dan permintaan konsumen.  

 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Agar lebih jelas mengenai struktur organisasi CV. 

Rotan Prima Mandiri terlampir bagan struktur organisasi dalam gambar 

III. 1. 

Gambar III. 1. 

Bagan Struktur Organisasi CV. Rotan Prima Mandiri 
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Direktur  
Nana Kinder  

Keuangan 
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6. Deskripsi Jabatan 

Berdasarkan gambar diatas maka jabatan dalam struktur organisasi 

CV. Rotan Prima Mandiri dapat dideskripsikan sebagai berikut :  

1. Direktur  

Direktur CV. Rotan Prima Mandiri dijabat oleh Ny. Nana Kinder 

selaku pemilik dan pimpinan perusahaan. Direktur mempunyai 

wewenang untuk memimpin perusahaan, mengangkat dan 

memberhentikan karyawan sekaligus mengawasi kegiatan profesional 

perusahaan.  

2. Sekretaris  

Sekretaris satu CV. Rotan Prima Mandiri dijabat oleh Rina Palupi. 

Sedangkan sekretaris dua dijabat oleh Nita Wulandari. Sekretaris 

bertanggung jawab menangani bagian administrasi dan pembukuan 

dalam perusahaan. Dalam CV. Rotan Prima Mandiri sekretaris satu 

berperan dalam dokumen-dokumen perusahaan dan keuangannya. 

Sedangkan sekretaris dua berperan dalam pembukuan dan membuat 

laporan keuangan.   

3. Manajer Kontrol  

Manajer kontrol CV. Rotan Prima Mandiri dijabat oleh Bapak Yanto. 

Tugas dari Manajer Kontrol adalah bertanggung jawab menangani 

finishing barang serta pengepakkan barang (packing). Dalam hal ini 

Manajer Kontrol juga bertanggung jawab dalam hal kualitas produk 

yang dihasilkan serta kualitas pewarnaan  produk.  
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4. Kepala Produksi 

Kepala produksi CV. Rotan Prima Mandiri dijabat oleh Bapak Triman. 

Bagian produksi bertanggung jawab dalam bidang produksi, bagian 

anyam dan pembuatan rangka. 

 

7. Data Perusahaan 

Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

yang terdiri dari overhead tetap dan overhead variabel.  

- Overhead tetap : finishing, packing 

- Overhead variabel : bahan pembantu dan lain-lain  

Bahan pembantu dan lain-lain masuk biaya variabel karena perusahaan 

berproduksi berdasar atas pesanan (job order costing). Biaya variabel akan 

berubah sesuai dengan produksinya. Dasar yang digunakan untuk 

membebankan Biaya Overhead Pabrik adalah jam kerja langsung.  

Tabel III. 1 

Data Pemakaian Bahan Baku Standar 

1 Unit Produksi  

Tahun 2004 

 

Jenis Produk   Pemakaian 
Bahan Baku  

(Kg) 

Harga Beli 
Bahan Baku  

Biaya 
(Rp) 

Rattan Stuhl 8.07 16.500 133.155 
Rattan Sessel  9.2 16.500 151.800 
Sessel  8.7 16.500 143.550 
Sessel Peddigrohr 3.6 5.000 18.000 
Sessel Mitarmlehne 6.09 12.500 76.125 
Jumlah   522.630 
Sumber : Data Primer CV. Rotan Prima Mandiri  
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Tabel III. 2 

Data Pemakaian Tenaga Kerja Standar  

1 Unit Produksi  

Tahun 2004 

 

Jenis Produk   Jumlah Jam Kerja  
(Jam) 

Tarif/Upah 
(Rp) 

Jumlah Biaya 
(Rp) 

Rattan Stuhl 16 1.250 20.000 
Rattan Sessel  16 3.300 52.800 
Sessel  16 1.900 30.400 
Sessel Peddigrohr 16 2.600 41.600 
Sessel Mitarmlehne 16 1.782 28.512 
Jumlah   173.312 
Sumber : Data Primer CV. Rotan Prima Mandiri  

 

Tabel III. 3 

Data Biaya Overhead Pabrik Standar 

1 Unit Produksi 

Tahun 2004 

 

Keterangan  Rattan 
Stuhl 
(Rp) 

Rattan 
Sessel 
(Rp) 

Sessel 
(Rp) 

Sessel 
Peddigrohr 

(Rp) 

Sessel 
Mitarmlehne 

(Rp) 
Biaya  Overhead 
Pabrik Tetap : 

      

Finishing 60.000 55.000 50.000 55.000 40.000 
Packing 7.000 7.500 7.000 7.000 3.000 

Jumlah BOP      
Tetap 67.000 62.500 57.000 62.000 43.000 
Biaya Overhead      
Pabrik Variabel :       

Biaya lain-lain 8.236 4.370 5.563 7.222 3.865 
Biaya bahan 
penolong  

14.369 10.924 12.084 8.987 9.300 

Jumlah BOP      
Variabel 22.605 15.294 17.647 16.209 13.165 
 
TOTAL 

 
89.605 

 
77.794 

 
74.647 

 
78.209 

 
56.165 

Sumber : Data Primer CV. Rotan Prima Mandiri 
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Kapasitas Produksi per tahun direncanakan untuk masing-masing produk :  

- Rattan Stuhl : 2100 jam tenaga kerja langsung  

- Rattan Sessel : 2500 jam tenaga kerja langsung 

- Sessel  : 2750 jam tenaga kerja langsung 

- Sessel Peddigrohr : 1000 jam tenaga kerja langsung 

- Sessel Mitarmlehne  : 5510 jam tenaga kerja langsung 

 

B. Pembahasan 

I. Pentingnya Strategi Pemasaran Ekspor Bagi Perusahaan 

Strategi Pemasaran Ekspor merupakan strategi suatu proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi barang, promosi dan distribusi 

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

saran perseroan dan organisasi dalam rangka pengiriman barang dan jasa 

ke luar negeri. Strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran 

pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, pemasaran 

sebenarnya berawal sewaktu perusahaan mengidentifikasi adanya 

kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk untuk memenuhinya.  

Dalam strategi pemasaran ekspor harus ditetapkan sasaran 

kemudian menetapkan cara-cara untuk mengevaluasi kinerja. Dalam 

merencanakan dan melaksanakan strategi, para manajer suatu perusahaan 

disebut sebagai “enam P” dalam pemasaran dan disebut sebagai alat untuk 

menjalankan strategi. Promosi merupakan salah satu unsur, dari keenam 

komponen dasar tersebut. Pada dasarnya promosi memegang peran kunci 

dalam strategi pemasaran ekspor. Promosi menduduki posisi selaku ujung 

tombak dalam kegiatan pemasaran suatu komoditas. Tanpa promosi calon 
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pembeli tak akan mengenal dengan baik komoditas yang kita hasilkan. 

Tanpa mengenal suatu komoditas kita, calon pembeli tidak akan berminat 

untuk membelinya. Tanpa pembeli, komoditas kita tak akan laku untuk di 

ekspor, karena promosi merupakan faktor pengacu pada teknik-teknik 

untuk mengkomunikasikan informasi mengenai produk (Amir M. S, 2002 : 

14). 

Keenam komponen dalam strategi pemasaran ekspor tersebut 

adalah :  

a. Product (Produk) 

Merupakan suatu komoditas yang dihasilkan. Mengubah produk-

produk yang telah ada merupakan suatu strategi pemasaran ekspor 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seorang konsumen.   

b. Pricing (Penetapan Harga) 

Harga penjualan yang ditawarkan. Perusahaan biasanya berhasil 

menetapkan suatu harga produk dengan cara menawarkan harga lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya.  

c. Promotion (Promosi) 

Upaya memperkenalkan komoditas. 

d. Place of distribution 

Place of distribution merupakan suatu wilayah yang dijadikan sebagai 

sasaran dari ekspor.  

e. Power 

Bantuan pemerintah dalam mendorong ekspor 
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f. Public support 

Kekuatan lobby legislatif dalam mendorong suatu ekspor itu sendiri. 

   

II. Strategi Pemasaran Ekspor CV. Rotan Prima Mandiri 

Perekonomian dunia mengalami perubahan yang cepat selama 2 

dasawarsa terakhir. Sektor perindustrian mengiringi langkah tersebut. 

Setiap perusahaan berlomba-lomba memasarkan produknya baik di dalam 

maupun di luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut perlu 

merencanakan dan memiliki strategi pemasaran ekspor.  

Strategi pemasaran ekspor merupakan strategi suatu proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan barang, promosi dan 

distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan sarana perseorangan dan organisasi dalam rangka pengiriman 

barang dan jasa ke luar negeri.  

Berkaitan dengan masalah strategi yang diterapkan oleh pihak 

perusahaan dalam hal ini CV. Rotan Prima Mandiri sangat terkait erat 

dengan sebuah upaya agar tetap survive. Di dalam bab ini penulis akan 

memaparkan beberapa bentuk strategi yang diterapkan di CV. Rotan Prima 

Mandiri didalam melakukan pemasaran ekspor, strategi itu menyangkut 

hal-hal berikut :  

1. Strategi yang berhubungan dengan masalah kualitas (mutu) barang 

Mutu barang mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja 

produk dan kepuasan pelanggan, oleh karena itu pihak CV. Rotan 

Prima Mandiri selalu meningkatkan mutu barang, karena yang 
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dihasilkan CV. Rotan Prima Mandiri ini berupa furniture, maka 

peningkatan mutu menyangkut bentuk, warna, kekuatan barang. Selain 

itu jelas untuk memperkuat posisi mutu barang perusahaan dan selalu 

memproduksi barang yang inovatif, hal ini sebagai antisipasi terhadap 

kebosanan pelanggan. Namun yang terpenting bahwa kualitas (mutu) 

barang berhubungan dengan masalah kepuasan pelanggan. CV. Rotan 

Prima Mandiri juga mengikuti langkah yang diambil oleh beberapa 

perusahaan lain belakangan ini yaitu dengan mengadopsi program 

manajemen mutu total (total quality management / TQM), yang 

dirancang untuk perbaikan berkelanjutan mengenai produk, jasa dan 

proses pemasaran. 

 

2. Strategi yang berhubungan dengan masalah pemasaran  

Di dalam pemasaran, CV. Rotan Prima Mandiri tidak 

melakukan promosi besar-besaran seperti yang dilakukan oleh 

beberapa perusahaan lain. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa 

merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh perusahaan di 

dalam memasuki arena pasar internasional adalah melakukan promosi, 

tujuan utama dari promosi ini adalah dalam rangka untuk menarik 

minat calon pembeli terhadap komoditas itu. CV. Rotan Prima Mandiri 

tidak memakai media (seperti : iklan di koran, TV, majalah, radio) 

didalam memasarkan produknya, hal yang paling sederhana yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan besar bertaraf internasional hanya 

dengan melalui cara “gethok tular” atau informasi yang disampaikan 

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



 

dari mulut ke mulut para konsumen. Hasilnya pun tidak kalah dengan 

perusahaan lain yang mempergunakan media tertentu di dalam 

melakukan promosi. 

 

3. Strategi yang berhubungan dengan masalah pelanggan  

Perusahaan-perusahaan besar dan sukses lebih memahami 

bahwa peduli kepada pelanggan adalah memperluas pangsa pasar dan 

memperbesar keuntungan secara pangsa pasar dan memperbesar 

keuntungan secara otomatis. Peduli kepada pelanggan lebih ditekankan 

pada nilai-nilai superior seperti apakah pihak perusahaan mampu 

menciptakan produk yang benar-benar berkualitas dan bagus serta 

tahan lama (awet). Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak CV. 

Rotan Prima Mandiri demi seorang pelanggan, perusahaan rela 

menaikkan harga produksi demi kualitas barang. Perusahaan 

mempunyai pandangan bahwa pelanggan sering mengukur nilai biaya 

tidak secara akurat, mereka bertindak berdasarkan nilai perkiraan, 

meskipun nilai biaya juga menjadi faktor penting laku tidaknya suatu 

barang.  

Pihak perusahaan itu harus selalu memperhatikan masalah yang 

paling krusial yaitu masalah kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) perusahaan terkemuka akan mencari cara tersendiri untuk 

mempertahankan kepuasan pelanggannya. Pelanggan yang merasa 

puas akan kembali membeli dan mereka akan memberi tahu yang lain 

tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. Seperti yang 
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dilakukan oleh pelanggan-pelanggan CV. Rotan Prima Mandiri selama 

ini.  

Tidak ada satupun perusahaan mau kehilangan pelanggan. 

Perusahaan sebaik-baiknya mempertahankan pelanggan yang sudah 

ada dan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 

Sebenarnya kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah nilai dan 

kepuasan superior bagi pelanggan. Banyak perusahaan yang 

melakukan tindakan ekstern untuk menjaga kepuasan pelanggan. 

Seperti yang dilakukan CV. Rotan Prima Mandiri selama ini, selalu 

memaksimalkan kualitas barang dan hanya memproduksi barang 

sesuai dengan pesanan.  

 

Dari beberapa strategi yang diterapkan pada CV. Rotan Prima 

Mandiri dapat dilihat hasil pemasaran dalam volume penjualan periode 

2004. 

1. Pemasaran CV. Rotan Prima Mandiri 

Secara operasional CV. Rotan Prima Mandiri tidak memiliki 

bagian marketing (pemasaran) secara tersendiri. Karena pemasarannya 

langsung ditangani oleh pihak direktur utama dan manajer kontrol 

yang bekerja sama dengan putranya. Dia menjabat sebagai Direktur 

Utama kantor cabang di Jerman. Selain itu, disebabkan oleh 

keterbatasan tenaga kerja yang mampu menguasai bahasa Jerman. 

Namun demikian perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam 

masalah pemasaran. Hal ini disebabkan karena pembeli (buyer) 
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furniture CV. Rotan Prima Mandiri, merupakan langganan tetap dan 

masih memiliki hubungan famili dengan direktur utama. Secara 

keseluruhan pembeli berasal dari kalangan menengah keatas. Harga 

yang ditawarkan oleh perusahaan sangat bervariasi. Harga yang paling 

murah mulai dari 11 euro per buah (Rp. 121.000,00) dan paling mahal 

56 euro perbuah atau Rp. 616.000,00. Setiap bulannya perusahaan 

dapat memasarkan satu sampai dua kontainer. Setiap satu kontainer 

biasanya memuat 1.000 unit komponen atau sebanyak 400 unit 

meja/kursi. Satu kontainer meja/kursi biasanya seharga Rp. 

132.000.000 atau 12.000 euro dan satu kontainer komponen mencapai 

Rp. 165.000.000 sampai Rp. 187.000.000 atau 15.000 euro sampai 

17.000 euro. Dalam hal pengiriman barang ke luar negeri CV. Rotan 

Prima Mandiri menggunakan jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut) Geologistik dan Mega Rama Lestarindo. (1)  

Di dalam pemasaran, hal yang tidak kalah penting untuk 

diperhatikan adalah masalah saluran distribusi. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi yang sering disebut dengan saluran pemasaran, 

memegang peranan penting dalam kegiatan perdagangan dari produsen 

ke konsumen. Saluran distribusi mempunyai peranan dan sangat 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan. CV. Rotan Prima Mandiri, suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri furniture juga sangat 

memerlukan sebuah saluran distribusi untuk memasarkan produknya 

agar sampai pada pembeli dengan tepat. 

                                                 
(1) Wawancara, Sekretaris mbak Rina pada hari Kamis 3 Februari 2005. 
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Dalam memasarkan produknya CV. Rotan Prima Mandiri 

menggunakan satu macam saluran distribusi. Saluran distribusi yang 

digunakan oleh CV. Rotan Prima Mandiri adalah Saluran Distribusi 

Langsung. Distribusi tersebut dilakukan secara langsung tanpa melalui 

perantara (broker). Jadi distribusi itu langsung dari CV. Rotan Prima 

Mandiri selaku produsen ke pembeli (buyer). CV. Rotan Prima 

Mandiri juga melayani pemesanan konsumen yang berada di dalam 

negeri dengan pesanan. Tetapi CV. Rotan Prima Mandiri lebih sering 

dan suka melakukan transaksi ekspor dibanding dengan transaksi di 

dalam negeri. Hal itu disebabkan karena transaksi di dalam negeri oleh 

pemerintah dikenakan pajak sebesar 10 % sedangkan transaksi ekspor 

hanya 0 %. Keadaan tersebut jelas dimanfaatkan oleh CV. Rotan Prima 

Mandiri dalam rangka mengurangi pengeluaran perusahaan. Untuk 

pengiriman kontainer ke luar negeri, CV. Rotan Prima Mandiri 

menggunakan jasa Laut EMKL atau Geologistik Solo Baru dan truk 

kontainer yang kemudian dikirim ke pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang, untuk diteruskan kepada pembelinya di luar negeri.  

   

2. Volume Penjualan CV. Rotan Prima Mandiri 

Volume penjualan CV. Rotan Prima Mandiri selalu mengalami 

kenaikan dan penurunan. Volume penjualan pada CV. Rotan Prima 

Mandiri tahun 2004 dapat dilihat pada halaman berikutnya. Data 

tersebut merupakan data volume penjualan secara keseluruhan yang 

diperoleh dari CV. Rotan Prima Mandiri. 
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Tabel III. 4 

Volume Penjualan CV. Rotan Prima Mandiri 

Selama Tahun 2004 

 

Bulan Set  Komponen  Jumlah 
Januari  400 1000 Rp.  297.000.000,00 
Februari  200 500 Rp.  148.500.000,00 
Maret 400 500 Rp.  214.500.000,00 
April 200 250 Rp.  107.250.000,00 
Mei - 1.000 Rp.  165.000.000,00 
Juni 460 - Rp.  132.000.000,00 
Juli 100 750 Rp.  156.750.000,00 
Agustus - 1.000 Rp.  165.000.000,00 
September 200 750 Rp.  189.750.000,00 
Oktober 400 500 Rp.  214.500.000,00 
November - 1.000 Rp.  165.000.000,00 
Desember - 1.000 Rp.  165.000.000,00 
Total 2.360 8.250 Rp.  2.120.250.000,00 

 

Pada tahun 2004, volume penjualan yang diraih pada bulan 

Januari adalah sebesar Rp. 297.000.000. Bulan Februari volume 

penjualannya mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 148.500.000. 

Kemudian dapat kita lihat volume penjualan pada bulan Maret volume 

penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp. 214.500.000. Pada bulan 

April volume penjualan mengalami penurunan sebesar Rp. 

107.250.000. Kemudian bulan Mei meningkat lagi sebesar Rp. 

165.000.000. Bulan Juni menurun sebesar Rp. 132.000.000. Pada 

bulan Juli, Agustus, September dan Oktober mengalami kenaikan yaitu 

sebesar Rp. 156.750.000, Rp. 165.000.000,00, 189,750.000,00, 

514.500.000. Dari data beberapa bulan tersebut tidak dapat dipastikan 

apakah volume penjualan yang seperti inikah yang baik dan 
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menguntungkan bagi perusahaan. Pada bulan November dan Desember 

volume penjualan mengalami penurunan sebesar Rp. 165.000.000,00. 

Volume penjualan pada CV. Rotan Prima Mandiri mengalami 

peningkatan pada bulan-bulan tertentu. Hal ini disebabkan karena 

volume penjualan CV. Rotan Prima Mandiri dipengaruhi dan 

pemesanan pembeli (buyer). Selain itu juga dipengaruhi adanya 

pesaing yang masuk ke negara dan daerah pemasaran CV. Rotan Prima 

Mandiri.  

Dengan adanya pesaing-pesaing yang datang dan mensupply 

produk ke negara buyer, maka volume penjualan menjadi naik turun 

dan kurang memuaskan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebisanya 

perusahaan mengenali produk-produk para pesaing tersebut untuk 

mengetahui bagaimana kualitas dan standar mutunya sehingga 

perusahaan bisa mengusahakan untuk meningkatkan mutu produk dan 

menetapkan harga yang bisa bersaing dengan para pesaing. 

Perusahaan-perusahaan yang sejenis di Indonesia ini sudah banyak 

sekali. Oleh karena itu mutu dan kualitas dari produk-produknya. 

Sehingga buyer tidak akan memilih perusahaan lain untuk diajak 

bekerja sama.  

Data volume penjualan yang penulis sampaikan hanya terbatas 

pada data volume penjualan pada tahun 2004. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan data yang penulis peroleh dari CV. Rotan Prima Mandiri. 

Selain itu hanya data yang penulis sampaikan itulah yang dapat 

diberikan CV. Rotan Prima Mandiri. Karena data volume penjualan 
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pada tahun-tahun sebelumnya tidak diberikan, dikarenakan bersifat 

rahasia.  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari magang, dapat 

ditarik kesimpulan :  

1. Strategi pemasaran ekspor perlu direncanakan dan dimiliki oleh suatu 

perusahaan karena :  

a. Dengan adanya strategi dapat dipergunakan untuk mengarahkan 

bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

b. Strategi pemasaran bagi perusahaan dapat dipergunakan sebagai alat 

bantu untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan konsumen dan 

mengembangkan produk untuk memenuhinya.  

2. Strategi pemasaran ekspor yang diterapkan oleh CV. Rotan Prima Mandiri 

menyangkut hal-hal berikut :  

a. Strategi yang berhubungan dengan masalah kualitas (mutu) barang.  

b. Strategi yang berhubungan dengan masalah pemasaran. 

c. Strategi yang berhubungan dengan masalah pelanggan.  

 

B. Saran 

1. Meningkatkan dan memaksimalkan nilai tambah domestik dalam bisnis 

itu. 
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2. Pihak perusahaan harus senantiasa meningkatkan mutu atau kualitas 

produk.  

3. Memperluas pangsa pasar tidak hanya Jerman dan Amerika serta dalam 

rangka memperluas pangsa pasar tersebut, pihak perusahaan melakukan 

promosi, seperti dengan menggelar pameran, membuat website.  

4. Selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan.  

5. Sebaiknya pihak perusahaan menempatkan marketing dalam bagian 

tersendiri dalam arti tidak ditangani sendiri oleh direktur utama dan 

manajer kontrol. Mengingat marketing merupakan bagian yang financial 

dalam perusahaan.  

6. Menciptakan inovasi produk tanpa harus menunggu pesanan, hal ini untuk 

mengantisipasi agar perusahaan tidak berhenti berproduksi.  
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