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Ketentuan Umum: 
 

1. Membuat review kasus-kasus pemasaran. 
2. Dikumpulkan setiap perkuliahan, yaitu: minggu ke-7, 8 dan 9 (per kasus). 
3. Boleh ditulis tangan atau dikirimkan melalui email dalam bentuk softcopy. 
4. Tugas diperkenankan untuk ditulis dalam Blog pribadi mahasiswa, selanjutnya 

mahasiswa yang bersangkutan menginformasikan kepada dosen alamat blog 
masing-masing. 

 
Petunjuk pengerjaan tugas: 
 

1. Bacalah kasus per kasus yang terlampir, gunakan pendekatan literatur ataupun 
referensi yang terkait dengan kasus. 

2. Susunlah pendapat, komentar, rujukan dalam mereview setiap kasus, berikan garis 
besar masalah untuk dapat menentukan tema pokok pada kasus tersebut. 

3. Diperkenankan memberikan judul tambahan atau memodifikasikannya. 
4. Format isi review dalam setiap kasus meliputi sebagai berikut: 

a. Apakah lingkup materi dalam manajemen pemasaran dari kasus yang 
sedang direview? 

b. Bagaimana latar belakang (background) yang dapat dikembangkan dari 
kasus? 

c. Apakah topik masalah yang dapat diambil dari kasus? 
d. Sebutkan dukungan teori yang relevan dengan kasus. 
e. Sebutkan sumber-sumber pengumpulan data yang dapat menjelaskan 

masalah dalam kasus. 
f. Apakah pendekatan alat analisis yang digunakan? 
g. Bagaimana anda lebih lanjut dapat menggolongkan jenis pembahasan 

sekiranya akan ditulis dalam sebuah artikel? 
h. Sebutkan judul-judul artikel/jurnal/hasil penelitian yang terkait dengan 

kasus. 
5. Format dokumen tugas yang dikumpulkan: 

a. Identitas pribadi mahasiswa, yaitu: Nama, NPM, Kelas, Mata Kuliah, 
Dosen serta Institusionalnya. 

b. Menggunakan kertas ukuran A4 (softcopy/hardcopy) atau folio bergaris 
(tulisan tangan). 

c. Boleh berdiskusi/kerjasama namun lebih menonjolkan pemahaman dalam 
mengungkapkan suatu narasi. 

6. Diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada perkuliahan saat masing-
masing tugas dikumpulkan. 



Kasus 01 
 
Raja Pencet-Pencet Tak Mau Geser 
 

Era informasi, alat komunikasi bergerak tidak lagi dikategorikan sebagai 
barang mewah, hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah  pelanggan telepon 
seluler di Indonesia. Tren bisnis pencet-pencet ini (lihat tabel) akan terus 
tumbuh, dibandingkan pertumbuhan telepon biasa justru melamban bahkan 
menurun. 
  

Tabel 1.1 Perkembangan Pengguna Ponsel 
Jumlah Pengguna Ponsel (dalam jutaan) 

Tahun Total % 
1997 1  
1998 1,1 10 
1999 2,25 104,6 
2000 3,67 63,1 
2001 6,7 82,6 
2002 11,5 71,6 
2003 18,5 65,2 

Rata-rata 65,5 66,18 
 

Bagi usahawan, kehadiran alat pencet-pencet ini disambut positif, karena 
beberapa hal: informasi menjadi sumber penting dalam menciptakan value 
perusahaan, two way dan direct communication juga semakin aktif, ekspektasi 
dan tingkah laku pelanggan adanya hubungan personel, kecepatan pelayanan 
dan kenyamanan, hanya dalam waktu hitungan detik pesan promosi bisa 
dikirim ke ribuan bahkan jutaan orang dengan pesan beda untuk setiap orang, 
lebih dari itu biaya promosi akan menjadi lebih murah dan tingkat respon yang 
tinggi dibandingkan media lain sehingga kehadiran ponsel dapat menjadi sarana 
efektif dan efisien dalam dunia pemasaran. 

Indonesia dengan jumlah penduduk di atas 200 juta tentu akan menjadi 
pasar yang besar bagi industri ini, mungkin itu juga sebabnya beberapa pesaing 
terus bermunculan menggempur pasar seluler dengan agresif. Nokia tetap 
memimpin pasar. Sistem distribusinya yang mumpuni belum tersaingi. Cobalah 
mengikuti kemajuan teknologi yang semakin canggih, banyak merek-merek 
ponsel bermunculan di dunia seluler. Salah satunya adalah merek NOKIA. Jenis 
ponsel ini banyak diminati konsumen, karena didukung dengan keunggulan-
keunggulan yang semakin canggih, di antaranya tipe/jenisnya lebih banyak, 
menunya sederhana, dapat ganti-ganti casing sesuai dengan selera, dapat kirim-



kiriman lagu dan gambar lebih dari satu jenis lagu/gambar, dapat difungsikan 
ganda, yaitu sebagai kamera.  

Di luar urusan keunggulan produk, sebetulnya juga ada fakta yang 
menganga, seiring dengan makin tertariknya masyarakat atas produk Nokia. 
Pemasaran produk Nokia jauh lebih pesat dibandingkan dengan merek ponsel 
lain, seperti Sony Erricson, dan sebagai-nya. Produk Nokia selalu hadir dengan 
kecanggihan-kecanggihan yang mengikuti kemajuan teknologi. Peningkatan 
kualitas produk banyak dijadikan isu pokok dalam bersaing, dan nyatanya dapat 
meningkatkan performance-nya dalam bisnis seluler. 

 
GRAHA NOKIA "UMPEK-UMPEKAN 

Target pasar dari produk Nokia ini adalah dengan pembedaan 
(diferensiasi), yang dapat dilihat dari sisi produk itu sendiri, yaitu Nokia bisa 
digunakan sebagai alat komunikasi yang praktis; dari sisi pelayanan, produk 
Nokia selalu memberikan kemudahan pada konsumennya bila terdapat 
masalah-masalah, rnisamya dalam pelayanan purnajual/after sale, konsumen 
dapat datang ke GRAHA NOKLA, di sana konsumen akan mendapat pelayanan 
yang memuaskan; dari sisi harga, Nokia hadir dengan harga terjangkau oleh 
konsumen, baik untuk kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke 
atas; dari sisi kualitas produk, Nokia sampai saat ini masih memimpin pasar; 
dari sisi kemasan produk Nokia hadir dengan berbagai macam warna, bentuk 
dan model; sedangkan dari sisi merek/brand Nokia muncul dengan dengan tipe-
tipe yang mudah dikenal oleh konsumen. Selain diferensiasi, target pasar dikejar 
upaya-upaya untuk menempatkan keunikan, keistimewaan, kecanggihan dan 
keunggulan produk dalam persepsi konsumen, sehingga bagi konsumen produk 
itu sebagai sesuatu yang memiliki arti yang sangat penting bagi mereka. 

Sony Erricson, seperti yang kita'tahu menampik produknya muncul 
untuk menyaingi Nokia, karena Sony Erricson sendiri juga mempunyai 
keunggulan-keunggulan tersendiri di mata konsumennya, fitur-fiturnya standar, 
desainnya tampil elegan, namun konsumen berkomentar tetap saja belum 
secanggih Nokia. Konsumen saat ini masih banyak menge-luh dengan f asilitas 
yang ada pada ponsel Sony Erricson. Salah satunya adalah kelemahan baterai 
dan sinyal yang ditangkap masih sulit. Minat konsumen terhadap Sony Erricson 
mempunyai kelemahan yang sedikit fatal sehingga konsumen kecewa, tetapi 
walaupun image konsumen terhadap Sony Erricson masih di bawah kualitas 
Nokia, pihak Sony 

Erricson sendiri tetap mempunyai target dan kemampuan untuk 
memperbaiki kualitas produknya dan mengikuti kemajuan teknologi saat ini. 
Layanan purnajualnya pun tidak sehebat Nokia, Sony Erricson sendiri 
sebenarnya juga sudah rnampu menanggulangi ma-salah-masalah yang 
dihadapi konsumen, seperti menangani kerusakan-kerusakan ponsel, tetapi 
masih saja belum mampu menggeser kedudukan Nokia sebagai raja bisnis 
seluler. 



Sebetulnya, Sony Erricson juga menggunakan sistem distribusi yang 
cukup apik, sa-yangnya produk Sony Erricson sendiri belum bisa menyaingi 
Nokia. Persaingan pasar yang kian ketat, masing-masing pihak sudah 
mempersiapkan senjata pamungkas, desain dan kualitas produk dirancang 
sedemikian rupa dengan harapan agar konsumen bisa loyal. Konsumen 
menengarai saat ini pasar masih dikuasai Nokia. Apa pun kesuksesan yang 
diteguk Nokia sejauh ini, pihak Sony Erricson harus bisa merevitalisasi 
produknya sebagai antisipasi atas kehadiran produk pesaing lain. 

Saat ini Nokia masih menduduki posisi teratas dibandingkan dengan jenis 
ponsel lain. Nokia selalu hadir dengan kecanggihan-kecanggihan yang 
menggoda konsumen dan membuat konsumen banyak yang beralih ke produk 
Nokia. Tentunya masing-masing ponsel ini sudah mempunyai target pasar 
sendiri-sendiri sehingga persaingan itu tetap akan ada selagi mampu membuat 
desain, fitur yang diminati oleh konsumen, serta ke-mampuannya mengikuti 
kemajuan teknologi omong-omongan. 

Di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, kini muncul pabrikan 
baru dari Cina dengan produk bermerek IMO dan MicXon-ikutan-ikutan 
mencoba rebut peruntungan di pasar omong-omongan di tanah air yang selama 
ini sudah dikeruk oleh Nokia, Sony Erikson, Samsung, Siemen, Motorolla, dan 
sebagainya. Apakah kedua produk baru ini mampu menggeser sang Raja dalam 
bisnis pencet-pencet? 

 
IKLAN TANPA HENTI  

Manajer pemasaran Nokia merencanakan strategi advertensi/promosi 
untuk bulan April yang akan datang dengan menyediakan anggaran sebesar Rp 
30 juta. Ada empat alternatif media advertising yang sedang diteliti, yaitu: 
1. Memasang iklan pada surat kabar lokal dengan biaya sebesar Rp 350.000,00 

per iklan dan diharapkan dapat menjangkau 800 konsumen potensial. 
2. Membeli siaran TV lokal dengan biaya per 30 detik sebesar Rp 1.500.000,00 

dan dapat menjangkau 7000 konsumen potensial. 
3. Memasang iklan pada majalah dengan biaya Rp 1.000.000,00 per edisi dan 

dapat menjangkau 9.500 konsumen potensial. 
4. Mendistribusikan contoh produk secara gratis dengan biaya sebesar Rp 

100.000,00 /peri berisi 200 unit HP, dan dapat menjangkau 350 konsumen 
potensial.  

 
Jumlah ponsel yang digunakan sebagai contoh barang secara gratis sebanyak 

100 unit. Manager pemasaran merencanakan untuk memberikan paling sedikit 
25 unit ponsel kelas atas. Satu bulan ditetapkan 30 hari, setiap hari maksimum 6 
kali iklan dalam surat kabar, baik edisi pagi maupun edisi sore, tetapi tidak boleh 
kurang dari 1 kali iklan per hari untuk setiap edisi, dan paling sedikit selama 15 
hari. Majalah diterbitkan setiap minggu (4 kali dalam setiap bulan) dan tidak 
boleh lebih dari 1 kali iklan setiap terbit. Siaran TV 15 kali dalam setiap bulan 



dan paling sedikit 1 kali seminggu. Untuk 1 kali siaran TV harus diimbangi 
dengan paling sedikit 3 kali iklan pada surat kabar dan majalah. 

Variabel Keputusan  
Media surat kabar, majalah, siaran TV, dan contoh barang gratis merupakan 

alternative media periklanan yang akan digunakan untuk mempromosikan 
produknya, maka variable keputusannya adalah: 

X1= Jumlah iklan yang dimuat di media surat kabar; 
X2 = Jumlah iklan yang dimuat di media siaran TV; 
X3 = Jumlah iklan yang dimuat di dalam majalah; 
X4 = Jumlah peti minuman untuk contoh barang secara gratis. 

Fungsi Tujuan (Objective Function-Z) adalah memaksimumkan total konsumen 
yang dapat dijangkau dengan menggunakan media periklanan dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  

Zmaksimum = 800X1 +7.000X2 + 9.500X3 + 350X4    
Fungsi kendala/batasan (Constraint Function)- terlihat 6 kendala atau batasan, 

yaitu anggaran dana sebesar Rp 30 juta, contoh barang gratis, surat kabar, 
siaran TV, dan majalah serta kombinasi antara majalah dan surat kabar. Secara 
rinci fungsi kendala dapat'dirumuskan sebagai berikut: 
1.     Fungsi batasan anggaran dana sebesar Rp 30 juta 

350 X1 + 1.500 X2 + 1.000 X3 + 100 X4 ≤30.000 atau 35 
XI + 150 X2 + 100 X3 + 10 X4 ≤ 3.000 

2.     Fungsi batasan contoh barang gratis 100 unit dan 25 unit HP kelas 
atas. X4 ≤ 100 dan X4 ≥   25 

3.     Fungsi batasan media surat kabar maksimum 180 kali sebulan (6 iklan per 
hari selama 30 hari), dan paling sedikit 1 kali iklan setiap edisi (pagi dan 
sore) untuk selama 15 hari atau paling sedikit 2x15 = 30 kali.  
X1 ≤ 180 dan X1 ≥  30 

4.     Fungsi batasan media majalah maksimum 4 kali sebulan 
X3 ≤ 4 

5.     Fungsi batasan media siaran TV maksimum 15 kali selama sebulan dan 
minimum 4 kali dalam sebulan  
X2 ≤  15 dan X2   ≥  4 

6.     Fungsi batasan kombinasi media surat kabar (X1) dengan media majalah (X3) 
paling sedikit 3 kali media siaran TV (X2) 
X1 + X3 ≥ 3 X2 atau X1 – 3X2 + X3 ≥  0 

Formulasi model linier programming kasus di atas secara lengkap dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  

 
Fungsi Tujuan 



Z maksimum = 800 X1 + 7.000 X2 + 9.500 X3 + 350 X4 
Fungsi - fungsi Batasan  
35 X1 + 150 X2 + 100 X3 + 10   X4 ≤ 3.000 

 X4 ≤ 100 
 X4 ≥ 25 
 X1  ≤ 180 
 X1  ≥ 30 
  X3  ≤ 4 
  X2   ≤ 15 
  X2   ≥  4 
 X1 -  3X2 +  X3  ≥  0 

Silakan mencoba, gunakan software POM 
Rekomendasikan perencanaan promosinya pada bulan yang akan datang, 

agar dapat menjangkau sebanyak-banyaknya konsumen potensial ? 



Kasus 02 
 
SONY CORPORATION 

 
LATAR BELAKANG  

Sony didirikan pada 1946 sebagai "Tokyo Tshushin Kogyo", kemudian 
mengubah namanya menjadi Sony Corporation pada tahun 1958. Tokyo 
Telecommunications Engineering oleh Masaru Ibuka dan Akio Morita. Kedua 
orang itu merupakan para insinyur muda dan mereka mendirikan sebuah 
toko di sebuah bangunan yang sebelumnya merupakan lokasi sebuah 
department store. Baik Ibuka dan Morita sangat sadar akan kebutuhan untuk 
mendiferensiasikan diri mereka sendiri dari para pesaing yang lebih besar 
dan lebih mapan untuk menghindari kompetisi langsung dengan mereka 
Modalnya hanya sebesar US$500 (Fujikawa, 1998). Keduanya merasa 
yakinbahwa satu-satunya jalan adalah dengan terus-menerus mengembangkan 
produk-produk inovatif dan "cutting edge". 

Dari sini, Sony Corporation berusaha menciptakan produk-produk 
inovatif yang merniliki daya tarik komersial. Untuk mencapai tujuan ini, para 
insinyur Sony diberi otoritas dalam pengambilan keputusan secara luas. Ibuka 
dan Morita menanamkan pemahaman bahwa melalui riset dan pengembangan 
dan produk-produk yang istimewa, perusahaan itu akan mungkin 
menawarkan bentuk-bentuk gaya hidup dan kenikmatan yang baru. 
Pemahaman dan keyakinan dalam nilai riset dan pengembangan dan produk-
produk yang dapat dinikmati ini masih kuat dipegang oleh staf Sony dewasa 
ini. 

Pada awal Sony, Akio Morita mendekati sejumlah perusahaan 
perdagangan global {Global Trading Company-GTC) terbesar di Jepang dengan 
harapan bahwa mereka mungkin mau membantunya untuk menjual radio 
transistor Sony di luar negeri. Morita segera menyadari bahwa perusahaan-
perusahaan ini tidak begitu antusias tentang teknologi-teknologi baru dari 
Sony. Selanjutnya, Morita memutuskan untuk tidak meneruskan tindakan ini. 

Dengan penuh keberanian, Sony mernilih untuk bersaing melalui dua cara: (1) 
memperkuat basis inovasi teknologi, (2) memasarkan produk secara agresif ke 
pasar-pasar luar negeri. Serangan perusahaan ini terjadi ketika berhasil 
menyelesaikan kesepakatan untuk mengakuisisi sebuah lisensi paten untuk 
transistor pada 1953. Produksi massal radio transistor Sony dimulai pada tahun 
1954. Sementara para pesaingnya memusatkan perhatian untuk memperluas 
operasi domestik, Sony berkonsentrasi pada pasar Amerika untuk produk 
elektronika konsumen. Pada I960, Sony merupakan salah satu perusahaan Jepang 
pertama yang membuka kantor di Amerika Serikat dan salah satu yang pertama 



me-list-kan sahamnya di New York Stock Exchange tahun 1961. Untuk melengkapi 
pembentukan sebuah jaringan dunia, Sony membuka Sony Overseas pada 1960 di 
Swiss, Sony (UK) Limited pada 1968, dan Sony GH pada 1970- Pembukaan fasilitas 
di San Diego, AS dan fasilitas di Bridgend, Inggris pada 1974 menandai dimulainya 
produksi di luar negeri. 

Pada tahun 1968, keunggulan teknologi Trinitron Sony membantu pasar 
televisi berwarna untuk berkembang. Prestasi ini menjelaskan langkah Sony 
dalam menekankan inovasi tanpa mempedulikan biaya. Sony menciptakan 
tabling gambar televisi. Televisi Trinitron menikmati masa kepemimpinan yang 
lebih panjang 18 bulan sebelum kompetitor masuk (Porter, 2000). Dua produk 
Sony lainnya merupakan contoh-contoh luar biasa kesuksesannya dan kegagalan 
perusahaan itu: Walkman dan video cassette recorder Betamax. 

KESUKSESAN SONY 
Tahun 1979 Sony Walkman pertama kali di pasar Jepang sebuah kombinasi 

produk pemutar kaset kecil playback dan headphone ringan, produk itu langsung 
sukses besar. Walkman menciptakan serangkaian tipe produk yang sama sekali 
baru sistem audio personal. Dalam periode antara 1979-1994, Sony mengeluarkan 
lebih dari 120 juta unit dari 250 juta sistem audio personal yang dijual di seluruh 
dunia (Cooper, 1997). Ide walkman terbentuk ketika Ibuka datang ke kantor 
Morita pada musim gugur 1978. la membawa sebuah portable stereo tape player dan 
sepasang headphone berukuran standar. Ibuka telah menggunakan mereka untuk 
mendengarkan musik secara pribadi. la mengeluh kepada Morita bahwa 
perangkat itu terlalu besar dan terlalu berat untuk dibawa ke sana ke mari. Ibuka 
juga menekankan bahwa ia ingin mendengarkan musik tanpa mengganggu orang 
lain. Kelak Morita mengenang (Morita, dkk., 1986), "Saya merenungkan gagasan 
dalam benak saya selama beberapa saat, dan sekarang sampai ke fokus 
sebagaimana yang dikatakan Ibuka ... Saya memerintahkan para insinyur untuk 
mengambil salah satu dari cassette tape recorder kecil kami yang dapat diandalkan yang 
kami sebut Pressman, melepaskan unit perekam serta speaker-nya, dan menggantinya 
dengan sebuah stereo amplifier. Saya uraikan secara garis besar rincian-rincian lain 
yang saya inginkan ... Tampaknya tidak seorang pun menyukai ide itu ... salah 
seorang insinyur berkata, 'Tampaknya ide itu bagus sekali, namun apakah orang-
orang mau membelinya bila tidak punya kemampuan merekam? ... Kata saya, 
Jutaan orang membawa stereo mobil tanpa kemampuan merekam dan saya rasa 
jutaan orang juga akan mau membeli mesin ini.” 

Tentu saja tidak seorang pun dari para insinyur Sony yang ditugasi proyek 
baru itu yang menyatakan secara terbuka rasa skeptis rnereka kepada Morita, 
namun rnereka tetap melakukannya walaupun enggan. Bahkan sebelum Sony 
membuat mesinnya yang per-tama, Morita menetapkan harganya 33.000 yen (±US 
$ 300 periode ini) agar sesuai dengan kantong anak muda. Para akuntan Sony 
memprotes, namun Morita tetap bersiteguh, karena ia yakin bahwa mereka akan 



membuat produk baru mereka dalam jumlah sangat besar sehingga biaya akan 
menurun dengan meningkatnya volume produksi, demikian juga volume 
penjualan. 

Morita tidak percaya bahwa riset pasar berapa pun jumlahnya dapat 
mengungkap bahwa mesin baru itu akan sukses. Bukannya melakukan riset pasar, 
Morita justru mengundang seorang teman golfnya untuk bermain golf, dan ketika 
mereka sudah ada di mobil dalam perjalanan ke klub golfnya, ia mengulurkan 
sepasang headphone kepada temannya itu dan mulai memutar tape-nya. Temannya 
terkejut dan sangat bergairah mendengarkan konser seorang pianis yang 
kebetulan adalah istrinya. Morita menganggap bahwa Sony telah memproduksi 
suatu barang yang sangat mengagumkan, namun marketernya tidak antusias 
karena mereka merasa bahwa barang itu tidak akan laku. Morita begitu yakin 
bahwa produk itu layak untuk diteruskan sehingga ia menyatakan bahwa ia 
akan ber-tanggung jawab secara pribadi atas proyek itu. Produk itu baru diberi 
nama satu setengah bulan sebelum peluncurannya. Nama Walkman dipilih 
untuk dan mengomunikasikan karakter unik produk itu. Nama itu muncul sebagai 
kombinasi antara kata walk dan pressman, nama cassette recorder ringan Sony yang 
telah diperkenalkan satu tahun sebelumnya. Pada awalnya dicoba beberapa nama 
alternatif di luar negeri: "Stow Away" di Inggris, dan "Sound About" di Amerika 
Serikat. Akhirnya, Morita mengambil keputusan akhir bahwa Sony America dan 
Sony UK akan menggunakan nama WALKMAN pula (Morita, dkk. 1986). 

KEGAGALAN SONY 
Satu kegagalan Sony yang signifikan terjadi pada awal tahun 1980-an, ketika 

format Betamaxnya untuk video cassette recorder kalah dari format VHS. Menjelang 
awal tahun 1950-an, beberapa perusahaan Amerika yang telah kehilangan uang 
dalam mengembangkan video untuk penggunaan rumah tangga mencakup CBS 
dan Cartridge Television's Carttrivision. CBS kehilangan $30 juta pada electronic video 
recording (EVR)-nya, dan Cartridge Television kehilangan $60 juta.  Bahkan Ampex, 
pemimpin industri dalam peralatan untuk stasiun siaran, telah berusaha 
meluncurkan sebuah unit home video namun usaha itu akhirya gagal. Pada awal tahun 
1960-an Sony mendapatkan paten Ginsburg dari Ampex, penemuan kunci yang 
mengonversikan sinyal video ke sinyal FM, kemudian merekamnya pada sebuah pita. 
Hasilnya adalah pengembangan mesin Betamax. Versi definitif dari mesin ini 
diproduksi Mei 1975 dan menjadi sebuah best seller. 

Ketakutan akan meluasnya pelanggaran hak cipta atas film dan acara TV, 
studio-studio film menentang video cassette recorder (VCR) Sony. Selanjumya, 
tindakan hukum diambil terhadap Sony dan sementara perusahaan itu sibuk 
membela produknya, perusahaan saingannya, seperti Matsushita dan JVC 
mampu mengembangkan sistem VHS, yang membanggakan keunggulan tiga 
jam masa putar yang lebih lama. Kendati secara umum Betamax dianggap secara 



teknis lebih unggul, namun justru format VHS-lah yang menjadi standar 
industri dan Sony kehilangan posisi terdepannya dalam pasar VCR. Alasan 
lain Sony kalah karena masa rekam VHS yang lebih lama, namun alasan 
utamanya adalah ke-putusan Matsushita untuk melisensikan sistem VHS serta 
menyediakan komponen-komponen kunci kepada para kompetitor dapat 
memperoleh basis pasar yang lebih luas. 

Matsushita membantu dirinya sendiri memperluas basis VHS VCR pada 
saat menjual kamera videonya dengan merek JVC, Panasonic, dan National. 
Iklan Matsushita di AS dan di tempat lain menyatakan bahwa kamera 
videonya merupakan satu-satunya yang dapat merekam pita untuk diputar 
kembali pada VHS, sehingga membingungkan para pembeli dengan 
mengabaikan kenyataan bahwa pita 8mm dari Sony dan penerima lisen-sinya 
(Sanyo) mudah ditransfer ke VHS recorder (Johansson, 1996). Kenyataan 
bahwa format Betamax dan VHS tidak kompatibel sebagian besar akibat 
pertentangan kepri-badian Akio Morita dan Konosuke Matsushita, kedua 
pemimpin perusahaan itu, daripada keunikan teknologinya. Pertempuran 
akhir dalam perang ini terjadi pada 31 Januari 1984, ketika Sony mengadakan 
rapat pemegang saham yang berlangsung selama 13 jam. Pada tahun 
sebelumnya, Sony beserta para sekutunya kalah telak dari Matsushita dan 
teman-teman dalam perang VCR. Betamax yang pangsa pasamya 81% pada 
1977 anjlok menjadi 25% pada 1983 dengan pasar sisanya ditilep habis oleh 
format VHS. Seorang dealer besar, mengritik keras Sony, "Mereka arogan, 
merasa teknologi mereka begitu superior sehingga dapat mengatasi segalanya" 
(Lu, 1987). 

KOMPETITOR BISNIS INTERNASIONAL 
Kendati Betamax gagal, Sony terus menjadi kompetitor yang kuat dalam 

arena bisnis internasional. Sebagai contoh, keberhasilan Sony dalam membeli 
Columbia Picture Entertainment Inc., senilai $3,4 miliar tunai pada 1989. 
Kesepakatan ini memberi Sony akses ke pustaka Columbia yang terdiri dari lebih 
2.700 film dan 23.000 episode televisi (Kou, 1994) Perusahaan itu juga masuk pasar 
video game pada Desember 1994 ketika teknologi CD ROM di mana Sony unggul 
mulai mendapatkan pasar yang lebih luas (Porter, 2000). Melalui pemanfaatan 
teknologi ini, Sony mampu memproduksi Play Station, sebuah permainan 
televisi CD-ROM 32 bit. Kontras dengan permainan Nitendo yang terfokus 
pada kemudahan dimainkan (play-ability), serta keunggulan yang ditawarkan 
perusahaan SEGA, yang berkonsentrasi pada grafik. Sony memfokuskan pada 
penyediaan kualitas yang baik dengan harga rendah serta perangkat lunak yang 
tidak hanya dikembangkan secara internal oleh Sony, namun oleh para 
pengembang pihak ketiga dengan licensing fee yang murah. Pada 4 Maret 2000, 
Play Station 2 (PS2) dikeluarkan di Jepang akhir Oktober 2000. 



Berkat mikroprosesor Emotion Engine 128 'bit, PS2 dilengkapi dengan grafik 
yang lebih tajam dan lebih halus, serta suara yang sebanding dengan Dreamcast-nya 
SEGA dan permainan "64" Nitendo (Lewis, 2000). Selain itu, PS2 berfungsi pula sebagai 
sebuah pemutar digital video disc (DVD) dan juga dapat digunakan untuk memutar audio 
compact disc, tempat peralatan (device bay) yang kosong, PC card slot, dan beberapa 
konektor yang tidak digunakan pada PS2 memungkinkan PS2 diubah menjadi 
internet berkecepatan tinggi. Pada tahun 2001, Sony telah melakukan diversifikasi 
menjadi lima bidang bisnis utama: elektronika, permainan (games), hiburan, jasa 
keuangan, internet dan komunikasi. Agar dapat menjalani aktivitas-aktivitas yang 
terdiversifikasi ini, Nobuyuki Idei dari Sony dan tim manajemennya mengusulkan 
suatu sistem manajemen yang unified dispersed - "tersebar namun menyatu". Kantor 
pusat korporat akan menetapkan kebijakan-kebijakan manajemen korporat serta 
merencanakan dan mempromosikan strategi-strategi untuk seluruh perusahaan. 
Sementara itu, unit-unit bisnis diberi kekuasaan lebih besar untuk mengambil 
keputusan sehingga masing-masing unit dapat menjadi bisnis yang beroperasi 
secara otonom dan berdiri sendiri. Peran kantor pusat korporat adalah membuat 
operasi dan proses-proses manajemen yang sudah ada agar lebih berorientasi pada 
jaringan. 

 

PERUBAHAN MANAJEMEN     
Sony mengangkat tim manajemen baru pada 29 Juni 2000. Tim manajemen 

baru itu terdiri dari Nobuyuki Idei sebagai Chairman dan CEO, Kunitake Ando 
sebagai President dan CEO, serta Teruhisa Tokunaga sebagai CEO. Tim baru itu 
berjanji untuk terus mem-percepat perkembangan dan prestasi strategi jaringan 
yang telah ditetapkan oleh Sony Group. Manajemen Sony merasa era broadband yang 
akan datang memiliki peluang bisnis yang sangat banyak. Jaringan broadband 
menjanjikan pemanfaatan jumlah data yang sangat besar yang akan melihat gambar-
gambar dan musik untuk dikirimkan melalui infrastruk-tur komunikasi 
berkecepatan tinggi yang berbasis teknologi yang baru muncul, seperti ADSL, 
serat optik, dan siaran digital (Sony, 2000). Tidak diketahui secara persis apakah 
karena perubahan tim manajemen, tetapi yang jelas menjelang akhir tahun fiskal 
pada Maret 2000, Sony Corporation mulai merancang ulang dirinya sendiri 
menjadi sebuah perusahaan yang menatap ke depan dalam era jaringan 
keduapuluh satu. Net sales Sony tahun fiskal itu adalah 6,68 yen (US$1 = ¥ 120,48 
pada 25 Mei 2001) dan operating income perusahaan itu adalah 241 miliar yen. 
Kapitalisasi pasar sebesar 9,1 triliun yen, membuat perusahaan itu menduduki 
posisi keempat di perusahaan-perusahaan Jepang yang ter-daf tar pada Tokyo Stock 
Exchange 2001 (ketiga perusahaan teratas adalah Docomo, Toyota, dan NTT). Angka 
kapitalisasi pasar Sony hampir dua kali lipat Matsushita pada akhir tahun 2000. 



Sayangnya pada bulan maret 2001, Sony mengumumkan sebuah struktur 
manajemen baru, akan terfokus pada strategi manajemen secara keseluruhan dan 
menye-diakan sebuah visi global bagi perusahaan itu. Platform manajemen baru ini 
adalah sebuah organisasi horizontal yang terdiri dari fungsi-fungsi staf korporat 
yang penting, termasuk akuntansi, keuangan, hukum, hak cipta intelektual, 
sumber daya manusia, sistem infor-masi, hubungan masyarakat, urusan eksternal, 
desain, dan sebagainya. Platform itu akan menawarkan layanan dukungan yang 
konsisten di seluruh Sony Group. Sony membuat rencana untuk menyatukan 
semua bisnisnya yang terkait dengan elektronika ke dalam "Electronics HQ" yang 
baru, yang dipimpin oleh Kunitake Ando (Terayama, 2001). 

Idei membayangkan bahwa pada waktu yang tidak terlalu lama lagi, setiap 
piranti yang diproduksi Sony-pesawat televisi, sistem audio rumah tangga atau 
yang portable, mesin permainan, camcorder, video cassette recorder, telepon bergerak, 
komputer, dan lusinan perangkat internet yang belum ditemukan-semuanya akan 
terhubung ke World Wide Web, mentransformasikan produk-produk konsumen 
yang berdiri sendiri (stand alone), seperti walkman dan camcorder menjadi piranti-
piranti berbasis internet yang canggih, seperti "Music Clip ", sebuah pemutar musik 
portable yang dapat men-download musik dari internet. Rencana 
Sony berlawanan dengan ide Matsushita bahwa piranti-piranti yang internet-enabled, 
seperti telepon seluler dan pesawat televisi digital akan tidak henti-hentinya 
berinteraksi satu sama lain dalam suatu jaringan internet broadband yang mudah 
menyebar (Chowdhury, 2000). Sony percaya pada penciptaan "komunitas-
komunitas" di mana gerbang-gerbang perangkat keras dan layanan 
terhubungkan dengan lancar. Selain itu, Idti berpendapat 
bahwa perusahaan itu akan mampu menggunakan Web dan broadband untuk secara 
langsung menjual kepada konsumen dan memperkenalkan layanan-layanan yang 
kompatibel dengan broadband seperti video-on-demand dan layanan-layanan langganan 
musik. 

Dalam usaha menempuh semua ini, Idei akan merampingkan divisi-divisi serta 
operasi-operasi manufaktur Sony yang mengalami pemecah belahan dan memastikan 
bahwa mereka tidak menduplikasi dan "sabotase" satu sama lain (Colvin, 2000). Idei 
ingin memodifiki sistem kompensasi yang menghargai senioritas dengan skema 
yang lebih berbasis pada kinerja, sehingga membuang tradisi yang telah dipegang 
lama, yakni kesempatan kerja seumur hidup yang normalnya begitu menyebar 
luas di perusahaan-perusahaan besar Jepang. Howard Stringer, Chairman dan CEO 
Sony Corporation of America, berpendapat bahwa tugas ini akan jauh lebih berat 
bahkan ketimbang tugas mantan pemimpin General Electric Jack Welch, hanya karena 
Sony adalah sebuah perusahaan Jepang (Schlender, 2000). 



Kasus 03 
 
Lotte Departement Stores 
 

MANAJEMEN  
Pada tahun 1979, toko utama Lotte dibuka di Myong-dong, kawasan bisnis pusat 

kota dan distrik pertokoan di Seoul, Korea, tumbuh sebagai retailer modern Korea, 
mencatat penjualan lebih dari 1 triliun won (sekitarUS$l miliar) pada tahun 2000, 
penjualan agregat sampai bulan November 2000 mencapai 1,004 triliun won, dengan 
angka rata-rata harian sebesar 3,32 miliar won. Prestasi penjualan 1 triliun won 
menunjukkan kepemimpinan pasar Lotte di Korea. Jumlah pelanggan yang 
membeli setiap hari rata-rata 55.000. Lotte berdampak unik terhadap budaya belanja 
dan gaya bisnis Korea. Strategi Bisnis yang menekankan pertumbuhan dan Economy 
of Scale. Lotte terus berkembang secara dramatis. Lotte meluncurkan cabang baru 
setiap tahun selama lima tahun terakhir, kini jumlahnya mencapai 13 cabang (tabel 3.1). 

 
Filosofi bisnis yang berorientasi pelanggan dan kebijakan bisnis yang unik, 

filosofi manajemen Lotte dibangun dari mission statement "Selalu Bersama Anda - 
Always With You", manajemen Lotte berpusat pada pelanggan yang fokusnya 
menciptakan kepuasan dan kepercayaan setiap pelanggan. Gambar 3.1 
merangkum kebijakan manajemen Lotte. Department Store sebagai sebuah pusat 
hiburan yang komprehensif. Kawasan perbelanjaan yang luas, barang dagangan 
yang melimpah, dan suasana belanja yang nyaman merupakan kebanggaan Lotte 
Department Store. Restoran-restoran yang ada di dalam toko yang berlokasi di 
beberapa lantai merupakan sebuah konsep inovatif di Korea.  



Mereka tidak hanya menciptakan suatu budaya belanja yang baru namun juga 
perubahan dan perkembangan yang besar dalam budaya makan di luar (dining-out) 
Korea. Lotte menjadi pemimpin dalam industri Department Store Korea, dalam hal 
pengetahuan pengelolaan toko, desain interior dan keterampilan memajang 
barang. Contoh istimewa adalah Lotte Chamsil. Lotte Chamsil Store dikembangkan 
sebagai persiapan bagi Olimpiade Seoul tahun 1988, sebuah titik balik dalam 
pembangunan nasional Korea. Pembukaan toko di kawasan Chamsil ini menandai 
suatu fase pertumbuhan baru dalam industri ritel Korea. Toko ini 
mentransformasikan kawasan pinggiran yang semula sepi menjadi sebuah pusat 
kota baru yang hingar-bingar di mana orang-orang dapat menikmati budaya, 
belanja, dan hiburan sekaligus. Saat ini, toko Chamsil membentuk sebuah 
komplek yang mengesankan yang terdiri dari hotel-hotel, Lotte World sebuah 
theme park, beberapa mal perbelanjaan, bioskop, serta toko-toko diskon. 

 



Kompleks yang modern dan mengesankan seperti ini membantu 
mempromosikan citra dan status Korea sebagai sebuah negara maju. 
 
STRATEGI 

 

Gambar 3.3 Posisi Pangsa Pasar Lotte  Gambar 3.2 Total Pangsa Pasar Lotte 
 

Pemimpin pasar sebelumnya, Shinsegae, memilih strategi-strategi bisnis 
yang sangat hati-hati. Misalnya, Shinsegae dengan hati-hati mengevaluasi 
dampak ekonomi dari semua cabang baru yang potensial. Narriun, Lotte tidak 
memiliki reservasi yang sedemikian kuat; Lotte ingin menikmati first mover 
advantage di kota-kota yang baru tumbuh atau kawasan pinggiran yang baru 
dikembangkan di sekitar Seoul. Toko-toko yang besar dan keanekaragaman 
produk yang sangat banyak dan layanan yang bagus; Lotte department store bukan lagi 
sekadar sebuah tempat di mana terjadi jual-beli. Lotte department store menjadi 
sebuah cultural plaza. Gambar 3.2 memperlihatkan total pangsa pasar Lotte 
Department Store (dalam won) adalah 29,8%. Sementara itu dalam keseluruhan 
pasar termasuk pasar tradisional, Lotte memiliki 16% pangsa pasar (Gambar 3.3). 
Lotte mengharapkan pertumbuhan penjualan terus-menerus selama lima tahu 
mendatang. Pada tahun 2000, total penjualan mencapai 6 triliun won (Gambar 3.4). 
Lotte berencana membentuk sebuah konsorsium raksasa dengan perusahaan 
manufaktur, logistik, pengaturan pembayaran (payment settlement), dan 
perusahaan siaran kecil sampai menengah yang membentuk sebuah sistem kerja 
sarha lerigkap bagi bisnis baru itu. Kepemilikan United Home Shopping dibagi 
menjadi 30% untuk Hyundai Department Store, 15% untuk kelima toko lain, dan 55% 
untuk perusahaan-perusahaan terkait. 

Aliansi strategis, sekarang berbagai macam kemitraan sedang diwujudkan di 
antara para peritel. Penggunaan silang sertifikat hadiah diadopsi oleh semakin 
banyak department store yang dimaksudkan untuk mengompensasi penjualan, 
dan kerja sama pasar di antara para distributor on line dan off line terus dicari 
untuk saling memanfaatkan kekuatan satu sama lain. 

  



 
Gambar 3.4 Penjualan Barang Menurut Kelompok 

Dengan perjanjian aliansi strategis yang ditandatangani sebelumnya, Shinsegae 
department store telah menjual barang-barangnya melalui CJ39 Shopping, perusahaan 
home shopping televisi berbasis saluran tetevisi kabel terbesar. Barang-barang private 
brand Shinsegae dan barang-barang impor dijual selama dua jam seminggu. 
Sebelumnya, perusahaan pengiriman dari rumah ke rumah dari kedua perusahaan 
Shinsegae Dream Express dan CJ GLS telah bergandengan tangan. Hyundai 
department store setuju untuk menggunakan secara ber-sama-sama sertifikat hadiah 
dengan Samsung Plaza, sebuah department store yang berbasis di Bundang, Provinsi 
Kyonggi, pada Januari 2000. Kemudian diikuti dengan kesepakatan serupa dengan 
Aekyung department store, di barat daya Seoul, dan Taegu department store, di tenggara 
negeri itu, pada bulan April 2000.  

Secara khusus, kaitan dengan Taegu department store merupakan kerja sama 
pertama antara sebuah toko Seoul dengan sebuah toko regional. Melalui penggunaan 
sertifikat hadiah secara bersama-sama dengan toko-toko yang berlokasi di berbagai 
kawasan penjualan yang berbeda, Hyundai ingin meningkatkan penjualannya. Pada 
cabang pusat perdagangannya yang berlokasi di selatan Seoul, 5% total sertifikat 
hadiah yang digunakan adalah dari Samsung Plaza. Samsung Plaza juga 
melakukan penggunaan silang dari sertifikat hadiah dengan Galleria department store di 
selatan Seoul. Sertifikat hadiah dari sebuah department store industri kecil sampai 
menengah. Happy World, di Mokdong, barat daya Seoul, tersedia di sebagian besar 
toko di Seoul. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan penjualan on line juga 
berkembang. Lotte.com, pusat perbelanjaan internet dari Lotte Department Store, 
sepakat untuk mengadakan kerja sama bisnis dengan situs portal Korea Telecom, 
Hanmir, pada bulan Mei, untuk mengoperasikan sebuah pusat perbelanjaan 
bersama, lotte.hanmir.com. Lotte.com berencana membuka lotte.daum.com pada 
bulan September melalui kerja sama dengan situs portal 
Daum.Shinsegaecybermall.com telah ber-operasi di situs Yahoo Korea sejak 
Oktober lalu. Seorang eksekutif Lotte.com mengatakan bahwa situs portal itu 
serta pusat perbelanjaan on line yang baru dibuka secara agresif mencari 



kemitraan dengan pusat perbelanjaan on line milik para peritel offline besar untuk 
menghemat biaya mendirikan infrastruktur serta menggunakan pengetahuan 
know-how-nya. 
 
GURU RITEL 

Berkompetisi dengan toko diskon. Kendati Lotte mengharapkan 
pertumbuhan yang kuat sampai 2004, namun Lotte perlu mengatasi tantangan 
dari dalam dan luar industri department store. Ancaman pertama datang dari 
perkembangan toko diskon. Persis setelah Korea membuka pasar ritel bagi para 
pesaing asing pada tahun 1996. Ketika krisis Asia mulai menghantam pada 
tahun 1997. Dengan kondisi ekonomi semacam ini, toko-toko diskon berskala 
besar tumbuh lebih cepat ketimbang department store, misalnya, E-mart, rantai 
toko diskon terkemuka dari Shinsegae department store, meraih kenaikan 
penjualan sebesar 74% dengan mencatat penjualan senilai 2.009 triliun won pada 
2000. Jumlah ini melampaui penjualan tahun sebelumnya sebesar 1,6 triliun won. 
Para pejabat perusahaan mengatakan bahwa rasio biaya operasi terhadap 
penjualan tetap sebesar 16,7% ketika membuka tokonya yang pertama di Chang-
dong, Seoul, pada 1993, namun rasio itu turun menjadi 11,7%. Penurunan ini 
membantu struktur "low-cost", dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam 
industri tersebut, E-mart menambah lagi tujuh toko pada tahun 2000, termasuk 
di Chonho-dong dan Kayang-dong, keduanya di Seoul. 

Di samping para pemain domestik, berbagai toko diskon asing yang 
dilengkapi dengan kekuatan modal yang besar secara agresif melakukan 
ekspansi jaringan toko mereka kendati ekonomi sedang stagnan, yang 
menyebabkan ancaman mematikan bagi rekan-rekan domestik mereka. 
Carrefour, sebuah jaringan toko diskon Francis, membuka cabang terbarunya di 
Wonchon-dong, Suwon, pada 24 November 2000 yang menjadikan jumlah 
tokonya menjadi 20, yang terbesar untuk peritel asing. Costco Wholesale dari AS 
akan membuka Price Club-nya yang kedua di Yangjae-dong, Seoul. Price Club 
yang pertama dibuka di Yangjae-dong pada tahun 1994. Satu lagi Price Club 
akan diluncurkan di Sang-bong-dong, Seoul, di mana sebuah E-mart telah 
beroperasi, pada paruh pertama tahun 2001. 

Samsung Tesco, di mana Tesco dari Inggris memiliki 80% saham 
kepemilikan, menambah lima toko lagi di tahun 2000 dan membuka empat lagi 
di tahun 2001, semua di kawasan metropolitan Seoul, yang mempercepat 
pemasarannya di kawasan itu. Untuk mendapatkan dana investasi 800 miliar 
won, perusahaan itu mengadakan acara paparan informasi besar-besaran 
dengan mengundang berbagai institusi investasi asing yang terkenal, seperti 
Morgan Stanley. Wal Mart dari AS, yang bergabung dengan bisnis penjualan 
diskon domestik yang pesat pertumbuhannya pada tahun 1998 dengan 
mengambil-alih Makro Korea, sekarang sedang bernegosiasi dengan Kirn's Club 
tentang akuisisi dua toko diskon domestik di kawasan Seoul. Sumber-sumber 
industri mengatakan bahwa bisnis diskon selama ini sangat aktif, khususnya 



dalam saat krisis ekonomi. Pada tahun 2001, marketing push oleh Carrefour, Wal 
Mart, dan Samsung Tesco akan semakin cepat. Lotte juga telah memulai toko 
diskonnya sendiri bemama Lotte Magnets. Lotte ini berbeda dari toko diskon 
tradisional dengan berlokasi dalam kompleks perbelanjaan besar yang sama 
dengan Lotte Department Store. Lotte Department Stores telah 
menginternalisasikan bisnis took diskon itu. Toko-toko itu membidik segmen 
yang berbeda di tempat yang sama. 
 
MASA DEPAN 

Kendati terjadi resesi bisnis, strategi pertumbuhan tinggi industri ritel 
yang memiliki banyak toko diharapkan berlanjut pada tahun 2001. Para peritel 
besar sedang mengharapkan kenaikan penjualan sebesar 30%, terutama melalui 
perluasan jaringan yang terfokus pada sektor toko diskon. Lotte Department 
Store bermaksud memperluas keanggotaan kartu kreditnya menjelang akhir 
2001 menjadi 4,6 juta dari 3,5 juta pada saat ini. Raksasa & ritel itu berencana 
mempertahankan posisi kepemimpinannya yang dominan dalam sektor 
department store melalui pemasaran yang terdiferensiasi, seperti lebih memberi 
perhatian pada para anggota terbaiknya. Shinsegae Department Store telah 
menetapkan sasaran penjualannya sebesar 6,2 triliun won pada tahun 2001, naik 
30% dari tahun 2000. Dengan investasi sebesar 436 miliar won, perusahaan itu 
berencana membuka 13 toko diskon E-mart lagi sehingga dapat meraih pangsa 
pasar 30% dalam sektor itu, naik dari 28% pada tahun 2000. Hyundai 
Department Store berencana mendirikan dua cabang Seoul lagi di Mok-dong dan 
Mia-dong, membidik 3,5 triliun won dalam penjualan dari jaringan 13 toko 
tahun ini sementara lebih menekankan pada sektor pusat perbelanjaan internet. 


