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Penelitian berjudul Penerapan Strategi Yang Tepat Guna Meningkatkan Pangsa Pasar Pada 

Perusahaan Sepatu PT. Sepatu Indah Gemilang Mojokerto memiliki tujuan untuk menentukan 

strategi pemasaran yang tepat bagi PT. Sepatu Indah Gemilang Mojokerto dalam meningkatkan 

pangsa pasarnya di Jawa Timur. Penelitian ini menganilisis bentuk kebijakan strategi pemasaran, 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, pangsa pasar yang dimiliki, serta strategi 

pemasaran yang perlu diterapkan oleh PT. Sepatu Indah Gemilang Mojokerto. 

 

Sepatu merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat dari segala umur dan untuk 

kepentingan masing-masing. Bagi yang masih bersekolah sepatu sangat dibutuhkan, begitu juga 

bagi para olahragawan dan masyarakat umumnya. Kebutuhan akan sepatu inilah yang 

merupakan peluang besar bagi pebisnis. Akibatnya persaingan perusahaan sepatu di Jawa Timur 

semakin ketat. Manajemen perusahaan sepatu dituntut agar lebih profesional dalam membuat 

program kebijakan perusahaannya agar tetap mampu bersaing di tengah perusahaan sepatu yang 

ada. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa PT. Sepatu Indah 

Gemilang mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Hal 

ini dapat diketahui berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan. Adapun hasil analisis 

menunjukkan bahwa pangsa pasar yang dimiliki oleh PT. Sepatu Indah Gemilang pada tahun 

2004 sebesar 14,2 % yang menunjukkan bahwa perusahaan adalah market follower atau pengikut 

pasar. PT. Sepatu Indah Gemilang memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar, kelemahan 

dan ancaman yang kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut maka PT. Sepatu Indah 

Gemilang Mojokerto dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang secara optimal. 

 

Diharapkan PT. Sepatu Indah Gemilang Mojokerto dalam upaya meningkatkan pangsa pasarnya 

yakni dengan melakukan strategi pemasaran yaitu following selective (mengikuti secara selektif) 

dan dengan strategi pemasaran Imitator (peniru), serta melakukan promosi yang lebih terarah dan 

agresif. Dan diharapkan perusahaan tidak hanya menjadi pengikut pasar, tapi mampu menjadi 

penantang pasar atau bahkan menjadi pemimpin pasar. 

 


