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MATA KULIAH / KODE : PERENCANAAN PEMASARAN  
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Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas ! 

1. Sepeda motor dengan merek Buzz dilaunching akhir tahun kemarin. Mayoritas warna 
Sepeda motor tersebut berwarna ”centil” karena memang dikhususkan untuk 
konsumen ibu-ibu yang sering mengantar anaknya pergi sekolah. Setelah enam bulan 
proses penjualan dilaksanakan ternyata konsumen yang menyenangi dan 
menggandrungi motor tersebut tidak hanya ibu-ibu. Kaum lelaki pun banyak yang 
menyukainya. Melihat potensi pasar tersebut, ide apa yang akan Anda sampaikan 
untuk mengembangkan produk tersebut! Jelaskan alasan Anda! 

2. Sebuah home industry menghasilkan produk makanan rempeyek ikan dan kacang. Dari 
hari ke hari konsumennya terus meningkat. Suatu hari salah seorang konsumen 
memesan rempeyek dalam jumlah yang banyak seratus ribu paket untuk dikirim ke 
daerah Pakistan dan India. Namun kendalanya, jika dikemas dengan plastik biasa, 
rempeyek tersebut akan mengalami perubahan rasa dan kerenyahannya saat tiba di 
negara tujuan. Coba rumuskan strategi pengemasan yang akan Anda terapkan jika 
Anda diminta untuk mengelolanya! 

3. Coba rumuskan apa yang bisa Anda kembangkan dari produk dodongkal jika diminta 
untuk premiumisasi dodongkal untuk pasar internasional! Jelaskan ! 

4. Pangsa pasar belum terbentuk. Produk baru dilaunching. Strategi penetapan harga apa 
yang cocok untuk memasarkan produk tersebut! Jelaskan alasan Anda! 

5. Menurut Anda, hal apa saja yang melatarbelakangi perusahaan menghentikan 
investasinya pada pemasaran suatu produk? 

6. Hotel merupakan bisnis yang cenderung berkembang. Sebutkan Bisnis apa saja yang 
bisa dikembangkan bersama bisnis hotel?  

7. Beberapa tahun yang lalu, bisnis PS 2 marak berkembang. Bisnis tahu bulat pun pernah 
berkembang. Namun seiring dengan waktu, bisnis tersebut mulai menyusut dan 
berkurang jumlah pebisnisnya. Menurut Anda, apa penyebab utama berhentinya bisnis 
mereka? Jelaskan! 

8. Menurut Anda, kriteria lokasi bisnis yang strategis yang seperti apa? Jelaskan! 
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