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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

Pada umumnya kegagalan suatu perusahaan disebabkan karena salah strategi 

pemasaran atau lemahnya strategi pemasaran pada perusahaan tersebut.Untuk itu 

diperlukan adanya suatu strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bertahan 

(Survive) dalam dunia bisnis yang kompetitif.Inti dari strategi pemasaran yaitu 

bagai mana bertahan hidup didunia bisnis yang kompetitif, bagai mana membuat 

persepsi yang baik dibenak konsumen, mengenali kelemahan dan kekuatan 

pesaing dan memahami pasar yang menjadi pasar sasaran. 

Tujuan perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang tepat adalah untuk 

mendapatkan laba yang maksimal dan untuk kelangsungan perusahaan.Menurut  

Philip Kotler (2004:81) Strategi Pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi 

strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran dan 

besarnya pengeluaran pemasaran. 

Bila perusahaan tidak menggunakan strategi pemasaran yang baik, maka 

perusahaan itu akan mengalami beberapa kesulitan dalam memasarkan 

produknya. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka kemungkinan keberadaan 
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perusahaan tidak dapat bertahan lagi karena keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dapat diperoleh dari hasil penjualan, makin tinggi penjualan 

akanmemberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah 

keuntunganya. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang dinilai efektif digunakan 

dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mencapai laba 

yang maksimal. 

PT Semen Baturaja (Persero) TbkPabrik Panjang merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen yang mendorong 

tumbuhnya berbagai usaha konstruksi dan bahan bangunan, antara lain bantalan 

beton kereta api, tiang listrik beton, genteng beton, besi beton, tegel/teraso, 

Rooster, Conblok, batako dan lain-lain yang berhubungan dengan bangunan. 

Kegiatan pemasaran dan penjualan Semen Baturaja meliputi beberapa Propinsi 

antara lain Propinsi Sumatra Selatan, Propinsi Lampung, Propinsi Bengkulu, 

Propinsi Jambi, Propinsi Bangka Belitung dan sekitarnya. PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk Pabrik Panjang telah menerapkan strategi pemasaran secara 

menyeluruh baik strategi produk, harga, distribusi dan promosi, semuanya 

dilakukan dalam upaya meraih pendapatan  atau laba yang tinggi, serta untuk 

kelangsungan perusahaan. Namun untuk mencapai keuntungan tersebut, tidaklah 

mudah bagi perusahaan, karena perusahaan harus bersaing dengan perusahaaan 

yang mempunyai daya saing yang kuat akan mampu bertahan dan menguasai 

pasar. 

Saat ini, perseroan memiliki 3 fasilitas pabrik yang terletak di Palembang, 

Baturaja (Sumatera Selatan), dan Panjang (Lampung) yang sudah mencapai 
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kapasitas produksi maksimum. Perseroan memiliki dua rencana strategis yaitu 

pengembangan tempat penggilingan semen dan pabrik semen baru dalam rangka 

menambah kapasitas produksi menjadi 3.850.000 ton pada akhir tahun 2016. 

Adapun pangsa pasar perseroan di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, 

Bengkulu, dan Jambi adalah masing-masing sebesar 48%, 28%, 7%, dan 2%. 

Dengan rencana strategis tersebut, pangsa pasar perseroan untuk Sumatera Bagian 

Selatan diharapkan akan mencapai 51%. 

Sampai saat ini, perseroan memiliki 3 pabrik yang memiliki kapasitas terpasang 

produksi semen sebesar 1.250.000 ton semen per tahun sebagai berikut:  

- Pabrik Palembang  

Lokasi pabrik ini berada di Palembang di atas lahan seluas 4,6 ha. Pabrik ini 

merupakan pabrik penggilingan dan pengantongan semen dengan kapasitas 

produksi terpasang 350.000 ton semen per tahun. 

- Pabrik Baturaja  

Pabrik ini merupakan pabrik produksi terak dengan kapasitas sebesar 1.200.000 

ton per tahun dan unit penggilingan dan pengantongan semen dengan kapasitas 

sebesar 550.000 ton semen per tahun. 

- Pabrik Panjang  

Pabrik ini terletak di Provinsi Lampung dan merupakan pabrik penggilingan dan 

pengantongan semen dengan kapasitas produksi terpasang 350.000 ton per tahun 

serta pabrik kantong dengan kapasitas 25.000.000 kantong per tahun. 

Dibawah ini adalah data produk dan penjualan yg dilakukan oleh PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk Pabrik Panjang : 
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Tabel 1.1.Data Jumlah Produksi Semen pada PT. Semen Baturaja (Persero) Pabrik 

Panjang Perbulan dari tahun 2012-2013. 

No Tahun Bulan Jumlah Produksi Perbulan (ton) 

1 

2012 

Jan 34.977 

2 Feb 35.310 

3 Maret 34.989 

4 April 35.831 

5 Mei 37.255 

6 Juni 32.588 

7 Juli 35.631 

8 Agustus 34.283 

9 September 36.116 

10 Oktober 38.025 

11 November 33.090 

12 Desember 34.364 

  Jumlah 422.459 

13 

2013 

Jan 31.187 

14 Feb 28.779 

15 Maret 33.039 

16 April 29.061 

17 Mei 33.102 

18 Juni 30.089 

19 Juli 32.075 

20 Agustus 21.519 

21 September 32.024 

22 Oktober 30.615 

23 November 31.022 

24 Desember 27.533 

  Jumlah 360.045 

Sumber : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang 
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Tabel 1.2. Data Jumlah Penjualan Semen pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik 

Panjang Perbulan dari tahun 2010-2013 

No Tahun Bulan Jumlah Penjualan Perbulan (ton) 

1 

2010 

Jan 18,801.10 

2 Feb 16,732.50 

3 Maret 21,428.00 

4 April 20,921.35 

5 Mei 23,615.55 

6 Juni 22,534.55 

7 Juli 29,813.35 

8 Agustus 27,491.25 

9 September 21,647.85 

10 Oktober 29,744.10 

11 November 31,110.55 

12 Desember 26,467.00 

  Jumlah 290.307.15 

13 

2011 

Jan 30,867.55 

14 Feb 23,068.25 

15 Maret 33,378.80 

16 April 15,310.75 

17 Mei 24,342.75 

18 Juni 29,514.25 

19 Juli 30,482.25 

20 Agustus 26,620.20 

21 September 30,828.60 

22 Oktober 32,164.35 

23 November 33,091.40 

24 Desember 34,134.25 

  Jumlah 343.803.4 

Sumber : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang 

No Tahun Bulan Jumlah Penjualan Perbulan (ton) 

1 

2012 

Jan 31,931.00 

2 Feb 31,205.55 

3 Maret 29,129.25 

4 April 31,997.10 

5 Mei 32,971.50 

6 Juni 27,101.20 

7 Juli 30,031.60 

8 Agustus 28,068.98 
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9 September 31,938.45 

10 Oktober 30,020.35 

11 November 26,442.50 

12 Desember 28,157.55 

  Jumlah 358.995.030 

13 

2013 

Jan 26,019.70 

14 Feb 21,366.25 

15 Maret 24,014.93 

16 April 23,101.15 

17 Mei 25,380.52 

18 Juni 22,543.10 

19 Juli 22,030.32 

20 Agustus 20,543.45 

21 September 26,038.55 

22 Oktober 27,212.14 

23 November 26,915.90 

24 Desember 14,918.75 

  Jumlah 280.084.760 

Sumber : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang 

 

Gambar 1.1. Grafik Data Penjualan semen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik 

Panjang 

 

Sumber : PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang 
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Dalam Kondisi persaingan pasar yang cenderung bersifat “buyer market” seperti 

saat ini, dimana penawaran (Supply) produk lebih besar dari pada Permintaan 

(demand) dengan kata lain konsumen akan lebih bebas memilih dan menentukan 

pemenuhan kebutuhan dalam pembelian produk, dalam hal ini strategi pemasaran 

sangatlah penting dan diperlukan yaitu  bagai mana strategi pemasaran yang ada 

di PT Semen baturaja (Persero) TbkPabrik Panjang akan mampu membujuk 

konsumen agar dapat mengunakan atau mengeluarkan uangnya untuk membeli 

atau mengkonsumsi produk Semen Baturaja yang di tawarkan. Dalam proses 

produksi dan pemasaran, hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memahami kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima masyarakat 

tersebut. Banyak perusahaan gagal dalam usahanya, karena perusahaan tersebut 

hanya memproduksi, tanpa memperhatikan apakah produk yang dihasilkan 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. 

Untuk menanamkan brand image yang baik kepada konsumen, maka cara yang 

paling tepat adalah dengan cara mengembangkan bauran pemasaran (marketing 

mix). Marketing mix ini merupakan atribut pemasaran yang secara langsung dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang di tawarkan. 

Dalam hal ini kegitan pemasaran mempunyai peranan yang penting sebagai ujung 

tombak perusahaan yang aktivitasnya harus dirumuskan dalam bentuk strategi 

pemasaran.Menurut Kotler (2009:36) Strategi pemasaran dibangun diatas STP- 

Segmentation (segmentasi), Targeting (pembidikan), dan positioning (penetapan 

posisi). Sebelum menyusun strategi pemasaran, perusahaan harus mencari 
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sejumlah kebutuhan dan kelompok yang berbeda dipasar, membidik kebutuhan 

konsumen, dan selanjutnya memposisikan tawarannya sedemikian rupa sehingga 

pasar sasaran mengenal tawaran dan citra khas dari suatu perusahaan, kemudian 

menetapkan straregi pemasaran yang akan dipakai perusahaan. 

Perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran dengan baik  akan mampu dan 

dapat membaca, memanfaatkan peluang yang ada untuk di manfaatkan dalam 

memperluas dan mengembangkan pasar dimasa yang akan datang. Hampir 

seluruh perusahaan mempunyai strategi pemasaran yang handal, karena jika tidak 

memiliki strategi strategi pemasaran yang tepat dan handal maka tidak akan 

mampu memanfaatkan peluang pasar yang ada dimasa yang akan datang. 

Dalam penelitian ini, yangdibahas penelitiadalah strategi pemasaran semen pada 

PT Semen Baturaja (Persero) TbkPabrik Panjang yang di tuangkan dalam bentuk 

laporan dengan judul yaitu: Strategi Pemasaran Terhadap PenjualanSemen 

pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang pemilihan judul diatas, peneliti merumuskan masalah 

yang akan dibahas yaitu : Bagaimana Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan 

Semen Pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang ? 

1.3    Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemasaran Terhadap 

Penjualan Semen Pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang. 
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1.4    Manfaat Penelitian  

1.4.1   Manfaat Teoritis 

Sumbangan dalam  pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pemasaran dan 

merupakan mendatang informasi bagi peneliti yang akan meneliti pada tingkat 

yang sama pada masa mendatang. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran atau untuk memberikan masukan-masukan pada 

perusahaan dan penilaian Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Semen Pada PT 

Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang, agar tetap bersaing dengan 

perusahaan pesaing lainya. 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Strategi pemasaran yang tepat adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal dan 

untuk kelangsungan perusahaan.Menurut  Philip Kotler (2004:81) Strategi 

Pemasaran dapat di definisikan sebagai pola pikir pemasaran yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi 

strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran dan 

besarnya pengeluaran pemasaran. 

Kegiatan pemasaran mempunyai peranan yang penting sebagai ujung tombak 

perusahaan yang aktivitasnya harus dirumuskan dalam bentuk strategi pemasaran. 

Menurut Kotler (2009:36) Strategi pemasaran dibangun di atas STP- 

Segmentation (segmentasi), Targeting (pembidikan), dan Positioning (Penetapan 
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Posisi). Sebelum menyusun strategi Pemasaran, perusahaan harus mencari 

sejumlah kebutuhan dan kelompok yang berbeda di pasar, membidik kebutuhan 

konsumen, dan selanjutnya memposisikan tawarannya sedemikian rupa sehingga 

pasar sasaran mengenal tawaran dan citra khas dari suatu perusahaan, kemudian 

menetapkan strategi pemasaran yang dipakai perusahaan. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Strategi Pemasaran PT. Seman Baturaja 

Segmentation 

Targeting 

Positioning 
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Gambar 1.2Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Sebelum menetapkan strategi pemasaran, Perusahaan PT semen baturaja (Persero) 

Tbk pabrik panjang terlebih dahulu menentukan segmentasi pasar, pembidikan 

pasar, dan kemudian menentukan posisi pasar. 

Strategi pemasaran semen pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik Panjang 

dengan menggunakan strategi bauran pemasaran (Marketing Mix) yang terdiri dari 

strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi yang 

kesemuanya diarahkan untuk dapat mencapai laba yang maksimal dan untuk 

kelangsungan perusahaan. 

 


