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ABSTRAK
Karya ilmiah ini membahas segelintir tentang memulai suatu usaha yang bergerak dibidang jasa
periklanan / advertisaing dan percetakan. Usaha percetakan dan periklanan marak dibuka mengingat
di jaman sekarang semua orang khususnya perusahaan yang memilki suatu produk ingin
mengenalkan produk mereka melalui periklanan karena merupakan salah satu marketing strategic
untuk mencapai suatu kompetitif dengan perusahaan lain.
Kegiatan advertising yang dijalankan oleh beberapa perusahaan jasa mencakup fungsi periklanan,
sponsorship, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan perusahaan. Ini sebabnya
pelaksanaan advertising perlu dijadikan lebih efisien dalam penggunaan strategi pemasaran di jaman
modern ini.

PENDAHULUAN
Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak
mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. Oleh karena itu, produsen dalam
kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus membutuhkan konsumen mengenai produk atau jasa
yang dihasilkannya. Salah satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran untuk tujuan
meningkatkan hasil produk yaitu melalui kegiatan promosi.
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi adalah salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan
dan strategi pemasaran yang diterapkan suatu perusahaan terutama pada saat ini ketika era
informasi berkembang pesat, maka promosi merupakan salah satu senjata ampuh bagi perusahaan
dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha.
Suatu produk tidak akan dibeli bahkan dikenal apabila konsumen tidak mengetahui kegunaannya,
keunggulannya, dimana produk dapat diperoJeh dan berapa harganya. Untuk itulah konsumen yang
menjadi sasaran produk atau jasa perusahaan perlu diberikan informasi yang jelas. Maka peranan
promosi berguna untuk:
1. Memperkenalkan produk atau jasa serta mutunya kepada masyarakat.
2. Memberitahukan kegunaan dari barang atau jasa tersebut kepada masyarakat serta cara
penggunaanya.
3. Memperkenalkan barang atau jasa baru
Oleh karenanya adalah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan promosi dengan
strategi yang tepat agar dapat memenuhi sasaran yang efektif. Promosi yang dilakukan harus sesuai
dengan keadaan perusahaan. Dimana harus diperhitungkan jumlah dana yang tersedia dengan
besarnya manfaat yang diperoleh kegiatan promosi yang dijalankun perusahaan.
Sebagaimana diketahui bahwa keadaan dunia usaha bersifat dinamis, yang selalu mengalami
perubahan yang terjadi setiap saat dan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh
karena itu strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan
perusahaan umumnya dan pada bidang pemasaran khususnya. Disamping itu strategi pemasaran
yang diterapkan harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan
lingkungan pasar tersebut. Dengan demikian strategi pemasaran harus dapat memberikan gambaran
yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap
kesempatan atau paduan pada beberapa sasaran pasar.
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PEMBAHASAN
1. Aspek yang perlu diketahui
A. PENGERTIAN PEMASARAN (MARKETING)
Sebagaiman kita ketahui bahwa kegiatan pemasaran adalah berbeda dengan penjualan, transaksi
ataupun perdagangan.
American Marketing Association 1960, mengartikan pemasaran sebagai berikut: Pemsaran adalah
pelaksanaan dunia usaha yang mengaarahkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke
konsumen atau pihak pemakai. Defenisi ini hanya menekankan aspek distribusi ketimbang kegiatan
pemasaran. Sedangkan fungsi-fungsi lain tidak diperlihatkan, sehingga kita tidak memperoleh
gambaran yang jelas dan lengkap tentang pemasaran.
Sedangkan definisi lain, dikemukakan oleh Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management
Analysis, Planning, and Control, mengartikan pemasaran secara lebih luas, yaitu: Pemasaran adalah:
Suatu proses sosial, dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan
mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan
kelompok lainnya.
B. PENETAPAN PASAR SASARAN (TARGET MARKET)
Adalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang
akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana
yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai porensi profit
dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang
teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan
datang. Teknik-teknik yang dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran,
sehingga pemasar dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi, atau paling tidak
menguranginya sekecil mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan tersebut perusahaan harus
membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, setiap segmen pasar kemudian
dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen tertentu sebagai sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan
dapat mengikuti salah satu diantara lima strategi peliputan pasar, yaiitu:
1. Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu
bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini.
2. Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk.
Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi hanya mesin tik listrik bagi
sekelompok pelanggan.
3. Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala macam
mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil.
4. Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada
hubungan dengan yang lainnya, kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang
yang menarik.
5. Peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk mengungguli
pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk setiap orang, sesuai dengan daya beli masingmasing.
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2. Patokan dalam membangun usaha
a.

Lihat dan perhatikan peluang disekitar anda

Maksud dari hal ini adalah mencari peluang dalam bentuk strategi yang bersifat kesempatan yang
dekat dengan lingkungan kita.
Seperti contoh misalnya ada beberapa kasus seperti tetangga atau kerabat terdekat kita berencana
membuat sebuah acara pernikahan,khitanan,atau syukuran lainnya.
Langkah awal yang harus dilakukan adalah mendekati dan pihak yang membuat acara tersebut
seperti konsep kartu undangan atau souvenir. Disini peran berinisiatif sangat diperlukan dalam
strategi penawaran agar jasa kita bisa membantu acara mereka dan sekaligus buat suasana menjadi
enak dan terapkan konsep mutualisme kepada mereka (sama – sama menguntungkan).
Perlahan dekati secara personal dan yakinkan kepadanya bahwa Anda dapat membantu menyiapkan
undangan tersebut. Jadi sekali lagi perlu di ingatkan bahwa peluang bisa dimanfaatkan dimana saja
dan kapan saja bagi kita.

b. Pertimbangan investasi bisnis
Terkadang orang berpikir untuk memajukan usaha khususnya dibidang advertising butuh investasi
seperti penambahan alat cetak dan alat – alat lainnya yang harganya cukup mahal. memang hal itu
bisa dipikirkan apabila mendapat cukup pendapatan sebagai penunjang kebutuhan perusahaan,
namun sebaiknya dipikirkan lagi dalam hal itu terlebih untuk perusahaan yang masih dibilang baru
memulai.
Lebih baik kita fokus terlebih dahulu mencari peluang-peluang order. Dari order-order cetak yang
kita dapatkan, kita bisa memperdalam ilmu dan pengalaman kita dalam hal teknis proses produksi
cetak.
Memang tak jadi masalah apabila ingin berinvestasi, namun utamakan dulu hal-hal yang berguna
untuk memperlancar dan memperbanyak jaringan atau relasi kita sebagai pemasok order.
cetak seperti pengadaan alat komunikasi (HP, telp. atau fax) dan transportasi (mobil atau motor)
yang kelihatan agak layak dimata client kita.
Utamakan fungsi utilitasnya bukan hanya demi gengsi semata dalam hal investasi barang-barang
tersebut. Untuk tahun pertama kita memulai usaha dengan investasi besar, jangan pernah berharap
kita akan meraih untung besar, mungkin kerugian
yang bakal diperoleh, Apalagi 3 - 6 bulan pertama, jangan putus asa melihat angka di pembukuan
kita selalu minus karena selalu tersedot untuk biaya operasional. Tapi disinilah ujiannya, mental kita
sebagai pengusaha akanditempa oleh situasi seperti ini. Jadi, berpikirlah dua kali untuk
memenuhi hasrat kita menginvestasi alat-alat produksi yang berbiaya amat mahal walaupun
kita merasa mampu dan kita tidak akan jatuh miskin bila mengalami kebangkrutan. Tidak ada
larangan untuk investasi, tapi berfikirlah untuk berinisiatif dengan alternatif yang lebih baik.
c. Wajib memahami prinsip dasar proses teknisi percetakan dan pemasaran
Dalam konteks teknis nya, proses produksi percetakan memang sukar untuk dipahami secara detail,
namun setidaknya kita harus mengetahui basic – basic dalam pengerjaan produksi secara bertahap
agar dalam proses produksi menjadi lancar. Begitu pula dengan strategi pemasaran yang setidaknya
punya landasan atau prinsip yang menonjol dari perusahaan yang ingin dibangun. Tahapan ini akan
berjalan lancar dengan sendirinya, seiring proses matangnya usaha kita menekuni bidang ini.
Sebagai langkah awal, kita bisa memulai dengan cara sederhana seperti mencatat pada catatan
kerja bagaimana skema tahapan yang harus dijalankan mulai dari tahap menerima order cetak,
menganalisa order, kalkulasi harga cetak, komponen produksi cetak yang diperlukan, proses produksi
percetakan, quality controlling, packing, delivering,pembayaran, dan after sales service yang baik.
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3. Memulai Marketing strategi dalam usaha
a. Buat sebuah price list (daftar harga) dalm bentuk kertas atau file soft komputer
(untuk permintaan daftar harga online) dengan jelas yang berguna untuk
memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi kita untuk menyampaikan
informasi tarif jasa kita ketika pelanggan meminta daftar harga tersebut agar
transaksi dan negosiasi berjalan lebih mudah.
b. Memiliki Portofolio (contoh produk/jasa yang kita buat) diharapkan agar
memudahkan kita dalam mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan
Setelah melihat contoh – contoh apa saja yang telah kita buat dari perusahaan
kita, dan terkadang hal itu perlu dibuat mengingat pelanggan kebanyakan akan
meminta contoh sebelum menggunakan jasa suatu perusahaan.
c.

Mencoba untuk mengenalkan dan mempublikasikan perusahaan melalui media
periklanan elektronik atau cetak dan dari mulut ke mulut. Agar perusahaan
setidaknya bisa dikenal dan bisa menarik perhatian para pelanggan.

4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa sudah layaknyalah
perusahaan memiliki Strategi Pemasaran, teknik bidang perusahaan yang digeluti dan cara
membangun sebuah usaha sendiri sebelum mereka menjalankan ataupun memasarkan
produk/jasanya. Pengetahuan dasar yang wajib dimiliki untuk bisnis percetakan yang berhasil adalah
pengetahuan di bidang seni grafis, pengetahuan mengenaipercetakan serta pengetahuan mengenai
pemasaran.
Adapun penentuan strategi bersaing hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kepada besar
dan posisi masing-masing perusahaan dalam pasar. Karena perusahaan yang besar mungkin dapat
menerapkan stretegi tertentu yang jelas tidak bisa dilakukan oleh perusahaan kecil. Demikian pula
sebaliknya, bukanlah menjadi sesuatu hal yang jarang terjadi bahwa perusahaan kecil dengan
strateginya sendiri mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama atau bahkan lebih baik
daripada perusahaan besar.
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal diatas, maka dapat dipastikan
perusahaan akan dapat menentukan dengan baik strategi pemasarannya serta strategi bersaingnya,
untuk tetap maju dan berkembang di tengah-tengah persaingannya.

5. Daftar Pustaka
Digitized by USU digital library/ STRATEGI PEMASARAN DALAM PERSAINGAN BISNIS/LUBIS
NURBAITY ARLINA
http://www.chabelita.biz/paperscontents60/1-smart-tips/6-usahapercetakantips-memulainya, diakses pada
tanggal 15 Maret 2012

http://jasa-cetakan.blogspot.com, diakses
pada tanggal 15 Maret 2012.
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