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STRATEGI PEMASARAN BATIK UNTUK TUJUAN EKSPOR KE JEPANG
(Studi Pada Batik Danar Hadi)

Neng Riny Rahmawati

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu karya dan ciri budaya bangsa yang bersifat khusus
karena produk ini adalah hasil perpaduan antara seni dan teknologi. Ekspor adalah
sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar
negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ekspor batik ke
Jepang bertujuan agar batik semakin dikenal di dunia internasional.

Kata Kunci : Batik, Strategi, Ekspor

1. PENDAHULUAN

Batik merupakan salah satu karya budaya bangsa yang bersifat khusus karena

produk ini adalah hasil perpaduan antara seni dan teknologi. Nilai seni ditunjukkan

dengan motif dan warna batik, sedangkan teknologi ditunjukkan dalam proses

pembuatannya (Depperindag, 1999). Seni kerajinan batik hingga kini tetap berkembang

di daerah tertentu di tanah air. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis identitas budaya

nasional ini mampu bertahan hidup dan patut diperhitungkan dalam komunitas nasional

maupun internasional. Melihat sejarahnya, seni kerajinan batik di Indonesia

digolongkan dan dibedakan ke dalam dua jenis kelompok berdasarkan ragam hias dan

corak warnanya, yaitu Batik Vorstenlanden adalah seni kerajinan batik yang terdapat di

daerah kerajaan zaman penjajahan Belanda dan menunjuk pada dua daerah keraton-

sentris, yaitu Solo dan Yogya; Batik Pesisir adalah semua seni kerajinan batik yang

berasal dari luar daerah Solo dan Yogya (Yayasan Harapan Kita, 1997).

Salah satu kreasi batik Indonesia adalah Batik Wonogiren, begitulah sebutan khas

untuk motif batik hasil kreasi masyarakat Wonogiri. Pada awalnya batik ini muncul dari

kegiatan membatik masyarakat di daerah Tirtomoyo. Batik Wonogiren memiliki ciri

khas motif retakan atau remukan yang juga menjadi bagian dari batik Wonogiren. Motif

batik Wonogiren terinspirasi dari kondisi geografi, sosial, fenomena dan selera

masyarakat serta modifikasi pola Batik Klasik Kraton Surakarta. Motif-motif Batik

juga terpengaruh oleh tren yang ada di masyarakat, misalnya tren koleksi tanaman

Anthurium jenis Jemani di tahun 2007 lalu, hal ini menjadi inspirasi para pengrajin
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sehingga terciptalah Batik Motif Jemani. Selain itu kondisi lingkungan hutan juga

menjadi inspirasi munculnya Motif Batik Gelondong Kayu dan Serat Kayu.

Salah satu pengusaha batik tulis Wonogiren yang giat mempertahankan batik

adalah H. Santosa. Perusahaan batik tulis H. Santosa adalah Perusahaan Batik Tulis

Wonogiren yang dikenal dengan batik tulis Danar Hadi. Menurut Stanton dalam

Swastha dan Irawan (2003), pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan

baik kepada pembeli yang ada maupun yang potensial. Kegiatan-kegiatan tersebut

beroperasi di dalam suatu lingkungan yang dibatasi oleh sumber-sumber dari

perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan, maupun konsekuensi sosial dari perusahaan.

Strategi pemasaran yang berhasil umumnya ditentukan dari satu atau beberapa

peubah bauran pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi

produk, harga, distribusi atau promosi; atau mengelompokkan peubah tersebut ke dalam

suatu rencana strategis yang menyeluruh.

Ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran (Swastha dan Irawan,

2003), yaitu segmentasi pasar, penentuan posisi pasar (market positioning), strategi

memasuki pasar (market entry strategy), strategi marketing mix, strategi penentuan

waktu (timing strategy).

2. KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Teori Ekspor

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-

barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara kenegara lain,

termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu

(Priadi, 2000). Menurut Mankiw (2006), berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

ekspor,impor, dan ekspor neto suatu negara, meliputi : 1). Selera konsumen terhadap

barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. 2). Harga barang-barang di dalam

dan di luar negeri. 3). Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang

dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. 4). Pendapatan konsumen di dalam negeri

dan luar negeri.
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2.2 Pemasaran Ekspor

Pemasaran ekspor adalah penjualan suatu komoditi ke negara lain dengan kondisi

yang sudah disesuaikan dengan keinginan dan selera pembeli di pasar sasaran ekspor

(Amir M.S, 2004). Dalam pengertian tersebut, pemasaran ekspor merupakan pemasaran

yang berorientasi pada selera pelanggan dan kondisi lingkungan di mana perusahaan

memproduksi komoditinya sesuai dengan keinginan dan selera pembeli. Proses

pemasaran ekspor melalui beberapa tahapan, yaitu :

a) Perusahaan melayani pasar domestik, tidak berkeinginan melakukan kegiatan ekspor

b) Perusahaan tidak melakukan penjajakan lanjutan untuk melihat kelayakan ekspor,

walaupun ada permintaan dari importir

c) Perusahaan menjajaki kelayakan ekspor tetapi belum melakukan ekspor

d) Perusahaan mencoba melakukan kegiatan ekspor untuk satu atau beberapa negara

e) Perusahaan menjadi pengekspor berpengalaman di sebuah negara atau beberapa

negara

f) Perusahaan melakukan riset untuk mengevaluasi potensi pasar global dan memilih

pasar negara sasaran terbaik untuk mengembangkan strategi dan perencanaan

pemasarannya

2.3 Analisis Lingkungan Perusahaan

Analisis lingkungan adalah proses awal manajemen strategi yang bertujuan

memantau lingkungan perusahaan. Salah satu alat yang biasa digunakan untuk

menganalisa lingkungan perusahaan adalah analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan,

kelemahan, kesempatan dan ancaman. Analisis kekuatan dan kelemahan untuk

mengukur dari segi internal, sedangkan kesempatan/peluang dan ancaman untuk

mengukur dari segi eksternal perusahaan.

2.4 Analisis Lingkungan Industri

Lingkungan industri adalah tingkatan lingkungan eksternal organisasi yang

menghasilkan komponen-komponen yang memiliki implikasi relatif spesifik dan

langsung terhadap operasionalisasi perusahaan..

Analisis lingkungan industri menurut Porter, dilakukan dengan pendekatan

analisis lima kekuatan (five forces analysis) yang meliputi :
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a) Ancaman Dari Pesaing Baru

b) Ancaman Dari Produk atau Jasa Pengganti .

c) Tingkat Persaingan Antar Perusahaan

d) Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok

e) Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli

2.5 Formula Strategi

Formula bisa diartikan sebuah perencanaan, dimana perencanaan itu sendiri

berarti merupakan penentuan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan.

Strategi sendiri dapat didefinisikan dengan paling sedikit dua perpektif yang berbeda

yakni mengenai apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan apa yang pada

akhirnya dilakukan oleh sebuah perusahaan.

3. GAMBARAN UMUM

Usaha batik dimulai dengan mempekerjakan 20 orang karyawan yang terdiri dari

pembatik, pencelup dan penggambar motif. Kegiatan usaha batik diawali dengan

memproduksi batik tulis Wonogiren. Di luar dugaan, batik tulis motif Wonogiren

produksi perdana dengan merek Batik Danar Hadi laku keras di pasar. Batik tulis

Wonogiren ini ternyata sangat disenangi pasar. Perusahaan Danar Hadi menerima

pesanan hingga ribuan kodi.

Guna lebih mengefektifkan kegiatan peragaan busana dalam rangka memperkuat

kegiatan promosi penggunaan kain batik, PT. Danar Hadi melakukan kerjasama dengan

sejumlah disainer seperti Hari Darsono dan Prayudi dalam menggelar sejumlah fashion

show. Selain itu, PT. Danar Hadi pun mulai melirik bisnis ritel kain dan pakaian jadi

batik dengan membuka sejumlah outlet seperti di Jl. Raden Saleh dan kawasan Tebet,

Jakarta (tahun 1975). Selain di Jakarta sendiri (kini juga ada di Jl. Melawai Raya dan Jl.

Wijaya I), kini outlet-outlet tersebut sudah berkembang ke berbagai kota lain seperti Jl.

R E. Martadinata 60 Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Surabaya, Bali dan lain

lain., bahkan PT Danar Hadi pun sempat membuka sejumlah outlet di luar negeri,

seperti di Singapura dan di Jeddah.

Kegiatan ekspor batik pun sudah digeluti PT. Danar Hadi sejak lama dan kini

sudah ada pembeli tetap berbagai produk batik Danar Hadi di luar negeri. Kegiatan
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ekspor batik yang kini dilakukan PT. Danar Hadi secara rutin antara lain ke Amerika

Serikat, Italia dan Jepang.

Rahasia keberhasilan PT. Danar Hadi adalah menciptakan citra bahwa batik

dianggap sebagai sesuatu yang sangat spesial. Mulai dari pihak manajemen dan

karyawannya mencintai kegiatan processing maupun membuat disain batik. Namun

agar dapat laku di pasar maka kegiatan produksi batik itu mulai dari pembuatan disain,

motif maupun warnanya harus selalu mengikuti trend dan permintaan pasar.

A. Produk

Untuk memperlancar arus produk dari produsen ke konsumen akhir maka

perusahaan dituntut agar produk yang dihasilkan tidak mengecewakan konsumen. Oleh

karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam memasarkan

produknya adalah merek, kemasan dan label, serta mutu produk.

a. Merek

Merek merupakan nama, istilah, simbol dan desain yang mengidentifikasikan

produk sehingga membedakannya dari produk pesaing. Maka dibutuhkan kebijakan dari

perusahaan dalam menentukan mereknya. Kebijakan yang diambil untuk merek produk

batik yang tersebar di dalam negeri menggunakan merek perusahaan yaitu Batik Danar

Hadi. Namun untuk produk yang akan diekspor ke luar negeri, kemasan dan mereknya

dibuat oleh importirnya.

b. Kemasan dan Label

1). Kemasan

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di lapangan, kegiatan pembungkusan

atau pengemasan produk yang dilakukan oleh PT. Batik Danar Hadi adalah sebagai

berikut:

• Produk dikemas dalam kemasan untuk satu barang (individual packaging),

individual packaging ini berupa plastik (polybag).

• Produk yang sudah dikemas dalam plastik dikemas kembali dalam plastik besar

(big polybag) atau disebut dengan master packaging.

• Produk yang sudah dikemas dalam big polybag dimasukkan dalam karton atau

master packaging yang lebih besar.
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Dari proses pembungkusan produk yang penulis amati, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa kemasan mempunyai peran dan fungsi yaitu: melindungi produk

dari kotoran dan air sehingga produk tidak mudah rusak dan aman dipakai oleh

pengguna; serta mempermudah penyimpanan dan transportasi, kemasan yang dipakai

dalam melindungi produknya dapat mempermudah penyimpanan dan transportasi

karena bentuk dari kemasan tersebut.

2). Label

Label merupakan keterangan mengenai produk atau perusahaan yang membuat

produk tersebut yang berupa tulisan. Label yang tertera pada produk PT. Batik Danar

Hadi adalah sebagai berikut:

c. Mutu

Mutu merupakan alat penentu kepuasan pelanggan sehingga mutu yang bagus

dapat memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu pembelian ulang dan media

promosi. Agar produk yang dihasilkan tidak mengecewakan konsumen, maka PT. Batik

Danar Hadi sangat memperhatikan dan menjaga mutu dari produk yang dihasilkannya

yaitu dengan menerapkan standarisasi mutu.

Standarisasi mutu tersebut antara lain:

• Tidak menerima bahan baku yang tidak sesuai dengan standar mutunya maka

sebelum proses produksi perlu diadakan penyeleksian bahan baku, apabila bahan

baku tersebut sesuai dengan standar mutunya, bahan baku tersebut dapat

langsung diteruskan ke proses produksi selanjutnya.

• Tidak memproses bahan baku atau produk setengah jadi yang proses

sebelumnya tidak sesuai dengan standar mutunya. Bahan baku atau produk

setengah jadi yang tidak sesuai dengan standar mutunya dibuat kembali atau

diproses ulang sehingga didapat bahan baku atau produk setengah jadi yang

DH
Solo Indonesia

Order No : ............................
Material : ............................
Des/Col. No. : ............................
Width : ............................
Length : ............................
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sesuai dengan standar mutunya kemudian diteruskan ke proses produksi

selanjutnya.

• Tidak meneruskan proses berikutnya apabila produk tidak sesuai dengan mutu

serta menghindari pelanggan mendapati produk yang tidak bermutu.

Nama Produk: Batik “Danar Hadi”

Jenis produk :

 Sarung

 Baju hem atasan pria dan wanita

 Baju terusan wanita

 Kain (lembaran)

 Baju Santai

Variasi Harga:

 Baju: Rp 40.000 – Rp 500.000

 Kain: Rp 150.000 – Rp 700.000

Faktor Segmen:

 Demografi

 Psikografi

 Perilaku

Uraian Segmen:

 Umur : Diperuntukkan untuk orang dewasa

 Jenis kelamin : Laki-laki dan Perempuan

Kebangsaan : Semua negara

Penghasilan : Seseorang yang berpenghasilan bawah, menengah dan atas

Agama : Semua agama

Kelas Sosial : Lebih membidik pada seseorang dengan tingkat sosial menengah keatas

Manfaat produk : Memberikan rasa segar saat beraktivitas/ kebersamaan saat berkumpul

dengan teman.

Status Pemakaian : Digunakan untuk berbagai macam acara baik resmi maupun umum

dan bisa juga digunakan sebagai media penghias rumah seperti sarung bantal, taplak

meja, sprei tempat tidur.
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Sikap Pada Produk : Mengajari kita semua untuk tetap mencintai produk buatan lokal

karena hal tersebut mencerminkan budaya bangsa dan agar produk buatan Indonesia

terkenal ke seluruh penjuru dunia.

B. Harga

Harga jual dipengaruhi oleh harga pokok, biaya dan laba yang diinginkan

perusahaan, terlihat dalam persamaan berikut :

Dalam menetapkan harga jual, PT. Batik Danar Hadi selalu berusaha menetapkan

harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Metode penetapan harga jual produk yang

dipakai oleh perusahaan ini adalah dengan menggunakan metode Cost Plus Pricing,

yaitu menjumlahkan biaya per unit dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang

diinginkan pada unit tersebut. Biaya tersebut antara lain: biaya promosi, gaji dan

administrasi.

Metode penetapan harga yang digunakan PT. Batik Danar Hadi adalah cost plus

pricing yaitu metode penetapan harga yang berorientasi biaya. Harga jual produk

ditetapkan dengan cara menambahkan sejumlah keuntungan terhadap biaya-biaya

produksinya. Biaya-biaya tersebut berupa biaya promosi,biaya gaji dan biaya

administrasi. Dalam penetapan harga ini, perusahaan juga mempertimbangkan beberapa

faktor, yaitu konsumen, bahan baku, pekerja, nilai produksi, nilai art, waktu

penyelesaian pekerjaan dan motif.

C. Distribusi

a). Saluran Sistribusi

Agar produk yang dibuat perusahaan atau produsen dapat sampai ke tangan

konsumen perlu adanya kegiatan distribusi. Perusahaan dapat memilih saluran distribusi

yang mereka gunakan untuk menyalurkan produk mereka untuk sampai ke tangan

konsumen.

b). Sistem Transportasi

c). Sistem Penyimpanan

Harga jual = harga pokok + biaya + laba yang diinginkan
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D. Promosi

Promosi merupakan komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan suatu

produk perusahaan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh PT. Batik Danar

Hadi untuk mengenalkan produknya terdapat pada empat komponen dari bauran

promosi, yaitu:

i. Penjualan Perorangan (Personal Selling)

ii. Periklanan (Advertising)

iii. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

iv. Publisitas

E. Mekanisme Ekspor

Transaksi ekspor PT HD menggunakan cara pembayaran dengan L/C, yang

dilakukan melalui PT. Bank Central Asia. Dokumen lain yang berkaitan dengan eksport

PT HD adalah Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC).

Mekanisme eskpor yang tejadi pada PT HD yaitu :

1) Kontrak jual beli

2) Aplikasi pembukaan L/C

3) Pembukaan L/C

4) Penerusan L/C

5) Pengiriman / Shipment of goods

6) Penyerahan Bill of Loading (B/L)

7) Pengiriman dokumen ekspor dan Reimbursement Claim

8) Reimbursement/ Pembayaran Ganti Rugi

9) Penyerahan dokumen ekspor kepada importir

10) Penukaran B/L dengan barang

11) Penyerahan barang kepada importir

3.1 Pemasaran Ekspor

Secara garis besar pemasaran produk PT Danar Hadi dibagi menjadi dua bagian,

yaitu pemasaran dalam negeri dan pemasaran ekspor. Sistem distribusi ekspor dilakukan

secara tidak langsung kepada pemakai/end user melainkan melalui perusahaan-

perusahaan trading luar negeri yang beberapa diantaranya memiliki perwakilan di
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Indonesia. Perusahaan-perusahaan trading inilah yang merupakan agen pembelian dari

prinsipalnya di luar negeri melalui negosiasi langsung dengan PT Danar Hadi.

Perusahaan trading utama yang membeli produk PT Danar Hadi berasal dari Singapura

, selain importir dari negara Taiwan, Malaysia, Inggris dan negara lainnya.

4. PEMBAHASAN

Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang pulaunya bejumlah kira-kira 4000

pulau besar dan kecil, luas wilayahnya sekitar 370.000 km2. Kepulauan Jepang tersebut

terletak disebelah utara belahan bumi, yang membujur dari selatan yaitu mulai dari

daerah kepulauan Okinawa yang berbatasan dengan Taiwan dan disebelah utara

berbatasan dengan kepulauan Rusia. Kemudian disebelah barat adalah laut China dan

disebelah timurnya adalah lautan Pasifik. Jepang mengenal 4 musim yaitu musim panas

(natsu) Juni, Juli, Agustus, dan musim gugur (aki), bulan September, Otober dan

Nopember. Musim dingin (fuyu) bulan Desember, Januari, Febuari, kemudian musim

semi (haru) bulan Maret, April dan bulan Mei.

Karena perbedaan temperatur antara musim panas dan musim dingin sangat

berbeda mengakibatkan kebutuhan hidup berbeda seperti perbedaan jenis pakaian dan

makanan masyarakatnya pada masing-masing musim tersebut. Kemudian temperatur

rata-rata setiap musim pada masing-masing daerah Selatan dan daerah Utara juga sangat

berbeda. Oleh karena itu tantangan alam di Selatan Jepang berbeda dengan tantangan

alam di daerah Utara. Kemudian sumber daya alam di daerah Selatan juga berbeda

dengan sumberdaya alam di Utara. Namun demikian Jepang pada masa sekarang

dikenal sebagai bangsa yang homogen, homogen dibidang bahasa dan kebudayaannya.

Artinya bahwa cara hidup masyarakat di utara tidak begitu berbeda dengan masyarakat

di Selatan. Contohnya dalam bidang bahasa, walaupun didapati berbagai dialek yang

berbeda namun pada dasarnya orang- orang di selatan mengerti bahasa orang-orang

utara. Demikian Juga makanan, pada umumnya makanan dari daerah yang satu tidak

begitu berbeda dengan daerah yang lainnya.

Pemasaran produk PT DH (Danar Hadi) untuk masuk ke pasar Jepang sangat sulit

dilakukan kecuali melalui perusahaan trading Jepang tersebut. Hal ini disebabkan

komitemen kesatuan bisnis diantara pengusaha-pengusaha Jepang sangat kuat. Secara

tidak langsung pemasaran ekspor PT Danar Hadi sangat tergantung dari perusahaan-
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perusahaan trading tersebut karena khusus untuk pemasaran ke Jepang tidak dapat

berhubungan secara langsung dengan pemakai / end user.

Mekanisme pemasaran dilakukan dengan mengirimkan penawaran langsung

kepada perusahaan trading tersebut atau pembeli aktif mengajukan surat permintaan

kepada perusahaan. Negosiasi dilakukan oleh direktur dan kepala departemen

pemasaran dangan pembeli. Jika terjadi kecocokan dalam negosiasi akan ditindak

lanjuti dengan penandatanganan kontrak jual beli dan pembukaan L/C.

4.1 Analisis Ancaman

Lingkungan eksternal dianggap merupakan ancaman bagi perusahaan. Pemberian

bobot dan nilai terhadap lingkungan eksternal yang merupakan ancaman diperoleh dari

wawancara dengan pimpinan dan karyawan dengan jabatan khusus. Tiap-tiap elemen

yang didapat diberikan bobot khusus dengan nilai tersendiri. Jika perusahaan

menganggap pesaing merupakan ancaman kuat maka diberikan bobot dan nilai yang

tinggi pula.

Tabel 4.1 Analisis Ancaman

Bobot Keterangan Nilai Keterangan
5 Sangat penting 1 Ancaman sangat rendah
4 Penting 2 Ancaman rendah
3 Cukup penting 3 Ancaman sedang
2 Kurang penting 4 Ancaman tinggi
1 Sangat kurang penting 5 Ancaman sangat tinggi

Hasil perhitungan pembobotan dan penilaian lingkungan eksternal yang merupakan

ancaman adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Pembobotan

No Elemen ancaman Bobot Nilai B x N
1 Pesaing 0,23 4,2 0,966
2 Peraturan pemerintah 0,18 4,6 0,828
3 Pesaing baru 0,08 2,6 0,208
4 Kekuatan pemasok 0,06 1 0,06
5 Depresiasi mata uang 0,05 1,2 0,06
6 Kondisi ekonomi 0,15 2 0,3
7 Perkembangan teknologi 0,16 3,6 0,576
8 Perubahan ekonomi sosial 0,09 1,4 0,126

Jumlah 1 3,124
Sumber : data primer yang diolah
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Ancaman yang paling besar adalah pesaing, dimana pesaing potensial adalah PT

Batik Keris Utama dan PT Batik Graha Buana. Dengan semakin banyaknya industri

batik dan masuknya pesaing asing maka PT Danar Hadi menghadapi persaingan yang

lebih tajam.

4.2 Implikasi Kebijakan

Setelah diketahui posisi PT Danar Hadi dalam pemasaran ekspornya maka ada

dua hal penting yang merupakan rencana strategi pemasaran ekspor PT Danar Hadi

untuk menunjang pengembangan usaha perusahaan yaitu :

1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang promosi guna pemasaran

ekspornya ke negara-negara tujuan ekspornya dengan menambah anggaran biaya

untuk peningkatan promosi. Karena selama ini masih adanya konsumen-konsumen

yang belum terpenuhi kebutuhannya dan yang belum mengetahui produk yang

dihasilkan oleh PT Danar Hadi.

2) Melakukan perbaikan di bidang distribusinya, karena selama ini yang dilakukan

dalam pemasaran ekspornya saluran distribusi yang digunakan adalah distribusi

pendek dengan menggunakan perwakilan di dalam negeri. Hal ini merugikan untuk

pemasaran ekspor dalam jangka panjang. Maka perlu dilakukan kerjasama secara

langsung dengan importir-importir di luar negeri guna meningkatkan pangsa pasar

yang sebenarnya sangat potensial bagi PT Danar Hadi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari hasil analisa eksternal dan internal dapat ditarik kesimpulan bahwa

penyebab penurunan kinerja ekspor akibat :

 Konsentrasi memaksimalkan pemasaran ekspor belum dilakukan secara

penuh, saluran distribusi dan struktur organisasi tidak proporsional

 Persaingan ketat dengan eksportir-eksportir baru, dalam dan luar negeri

 Daya saing produk masih rendah

2. Dari analisis strategi pemasaran dapat ditarik beberapa kesimpulan :

 Sistem distribusi agen-agen selama ini menyebabkan ketergantungan

tinggi, sehingga perlu diupayakan terobosan-terobosan baru
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 Kegiatan promosi masih rendah karena keterbatasan sumber daya

manusia dan alokasi biaya sehingga daya saing produk PT DH (Danar

Hadi) di pasar internasional turun.
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