
1 
 

 
 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN BERAS DI PT PERTANI 

(PERSERO) PROVINSI LAMPUNG 

 

(Skripsi) 

 

 

 

Oleh 

 

Dharma Haryanti 

1754131023 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2022



 

ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF RICE MARKETING STRATEGY IN PT. PERTANI 

(PERSERO) LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

 

Dharma Haryanti 

 

 

The problem of food security in Indonesia is inseparable from the problem of rice, 

because rice is consumed by more than 90% of the Indonesian population. Rice is 

a strategic commodity, not only as a food commodity, but also as a political 

commodity. This study aims to identify the procurement of raw materials for rice 

in PT. Pertani (Persero) and develop a rice marketing strategy at PT Pertani 

(Persero) Lampung Province in the future. This research was conducted at PT 

Pertani Lampung Province. The location of the office of PT Pertani Lampung 

Province is located on Jl. K. S. Tubun Laut Swamp Bandar Lampung. In this 

study, the respondents were PT. Farmer. The data used are primary and secondary 

data. The method used in this research is quantitative and qualitative analysis. The 

results showed that PT. Pertani (Persero) can make purchases economically by 

applying a purchase of 944 kg in one order with a frequency of ordering 11times 

in one month. Rice marketing strategy of PT. Pertani (Persero) Lampung 

Province, namely: (1) utilizing good product quality and strategic business 

locations, (2) empowering skilled human resources and complete sales facilities to 

meet high consumer deman, (3) optimizing the use of good bookkeeping and 

complete sales facilities with high consumer interest and modern technology,  and 

(4) utilization of strategic locations and raw materials that are always available to 

expand marketing and increase marketing volume. 
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ABSTRAK 

 
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN BERAS DI PT. PERTANI 

(PERSERO) PROVINSI LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

Dharma Haryanti 

 

 

Masalah ketahanan pangan di Indonesia tidak terlepas dari masalah beras, 

karena beras dikonsumsi oleh lebih dari 90% penduduk Indonesia. Beras 

merupakan komoditas strategi, tidak hanya sebagai komoditi pangan, tetapi 

dapat juga berfungsi sebagai komoditi politik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi tentang pengadaan bahan baku beras yang ada di PT. 

Pertani (Persero), dan menyusun strategi pemasaran beras di PT. Pertani 

(Persero) Provinsi Lampung pada masa yang akan datang. 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pertani Provinsi Lampung. Lokasi kantor 

PT. Pertani Provinsi Lampung terletak di Jl. K. S. Tubun Rawa Laut Bandar 

Lampung. Pada penelitian ini yang menjadi responden ialah pihak 

PT. Pertani. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pertani (Persero) dapat melakukan 

pembelian secara ekonomis dengan menerapkan pembelian sebesar 944 kg 

dalam satu kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan 11 kali dalam satu 

bulan.  Strategi pemasaran beras PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung 

yaitu: (1) memanfaatkan kualitas produk yang baik dan lokasi usaha yang 

strategis, (2) pemberdayaan sumberdaya manusia yang terampil dan fasilitas 

penjualan yang lengkap untuk memenuhi permintaan konsumen yang tinggi, 

(3) optimalisasi pemanfaatan pembukuan yang baik serta fasilitas penjualan 

yang lengkap dengan minat konsumen yang tinggi dan teknologi yang 

modern, dan (4) pemanfaatan lokasi yang strategis dan bahan baku yang selalu 

tersedia untuk mempeluas pemasaran dan menambah volume pemasaran. 

 

Kata kunci: beras, pengadaan, bahan baku, strategi 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

  

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena 

sektor pertanian merupakan bagian intergral dari pembangunan nasional. 

Karena pentingnya sektor pertanian, banyak penduduk dunia menggantungkan 

hidup keluarganya di sektor pertanian. Sektor pertanian yang banyak digeluti 

oleh petani Indonesia meliputi budidaya tanaman (termasuk tanaman pangan, 

hortiluktura, dan perkebunan). Dari sudut keilmuan, semua usaha pertanian 

sebenarnya memiliki dasar-dasar pemikiran yang sama, karena pada dasarnya 

usaha pertanian adalah kegiatan ekonomi yang dapat dipandang sebagai suatu 

sistem yang kita kenal sebagai agribisnis (Tri, 2016).  

 

Masalah ketahanan pangan di Indonesia tidak terlepas dari masalah beras, 

karena beras dikonsumsi oleh lebih dari 90% penduduk Indonesia. Beras 

merupakan komoditas strategi, tidak hanya sebagai komoditi pangan, tetapi 

dapat juga berfungsi sebagai komoditi politik (Saliem, 2016). Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat karena 

meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka 

pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan pangan nasional. Ketersediaan 

dan kebutuhan pangan nasional pada juni 2020 tersaji dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Ketersedian dan kebutuhan pangan pokok nasional juni 2020 

(ton) 

No Komoditas 

Perkiraan ketersedian 

Stok akhir 

Mei 2020 

Perkiraaan 

produksi 

Rencana 

impor Jumlah 

  1 2 3 4 5=2+3+4 

1 Beras 7.775.886 7.965.923 - 15. 741.809 

2 Jagung 4.327.545 4.807.119 - 9.134.664 

3 Bawang Merah 240.523 415.146 - 655.669 

4 Bawang Putih 116.306 14.801 34.858 131.107 

5 Cabai Besar - 294.758 - 294.758 

6 Cabai Rawit - 282.878 - 282.878 

7 

Daging 

Sapi/Kerbau 62.85 107.798 180.754 170.648 

8 Daging Ayam Ras 204.632 992.764 - 1.197.396 

9 Telur Ayam Ras 24.906 1.268.117 - 1.293.023 

10 Gula Pasir 563.521 1.595.571 - 2.159.092 

11 Minyak Goreng 12.861.142 8.412.132 - 21.273.274 
Sumber : Eva, 2020 
 

Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia dimana 

hampir seluruh penduduk di negara ini setiap hari mengkonsumsi beras.  Hal 

ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain 

karena menguasai hajat hidup orang banyak, juga dapat dijadikan parameter 

stabilitas ekonomi dan sosial negara.  Kualitas beras tergantung dengan musim 

dan keadaan cuaca, keberadaannya harus ada di pasar setiap saat agar tidak 

terjadi ketimpangan antara ketersediaan beras di setiap wilayah.  Pihak 

pemasaran perusahaan mengatur distribusi beras ke setiap wilayah (Iqbal, 

2017).  Kejadian ini akan berdampak panjang pula ke depannya dimana 

produksi padi menurun dan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan beras 

yang berkualitas baik. Hal ini terbukti produksi beras di Indonesia relatif stabil 

dari tahun 2019-2020 dengan data yang tersaji dalam Tabel 2. 
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Provinsi 

Produksi Beras 

Januari–

September 

Oktober–Desember 

2019 2020 2019 2020 

Aceh 778 795 776 574 203 775 227 523 

Sumatera Utara 995 805 1 010 012 190 544 174 841 

Sumatera Barat 668 410 612 672 185 855 223 069 

Riau 120 159 125 357 11 658 28 424 

Jambi 162 382 171 543 15 983 43 908 

Sumatera Selatan 1 385 595 1 326 660 101 717 214 058 

Bengkulu 146 246 121 574 23 631 48 563 

Lampung 1 032 572 1 186 747 205 053 302 981 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

24 446 31 078 4 334 9 191 

Kepulauan Riau 478 420 177 354 

DKI Jakarta 1 949 2 217 21 515 

Jawa Barat 4 329 460 4 129 727 889 915 1 167 165 

Jawa Tengah 5 012 339 4 806 400 511 630 678 241 

DI Yogyakarta 279 578 270 535 21 889 31 030 

Jawa Timur 4 772 678 4 869 100 731 048 888 217 

Banten 734 411 800 798 98 772 130 387 

Bali 239 036 215 256 85 992 104 722 

Nusa Tenggara 

Barat 

722 871 675 287 71 627 66 843 

Nusa Tenggara 

Timur 

403 262 349 024 69 741 69 164 

Kalimantan Barat 414 863 422 229 84 149 67 644 

Kalimantan 

Tengah 

247 063 229 174 15 060 22 045 

Kalimantan 

Selatan 

716 055 550 765 74 393 117 006 

Kalimantan Timur 134 668 132 004 12 209 20 104 

Kalimantan Utara 12 143 16 028 7 531 7 693 

Sulawesi Utara 120 593 112 155 34 694 46 320 

Sulawesi Tengah 340 122 335 273 156 038 140 454 

Sulawesi Selatan 2 444 730 2 156 559 440 594 514 256 

Sulawesi Tenggara 199 912 188 488 97 008 119 656 

Gorontalo 115 549 107 647 12 885 26 261 

Sulawesi Barat 157 320 144 528 14 172 37 832 

Maluku 48 756 47 266 5 984 19 494 

Maluku Utara 17 104 21 248 4 022 2 568 

Papua Barat 11 051 10 871 6 847 4 609 

Papua 122 774 101 465 10 910 15 312 

Tabel 2. Produksi Beras di Indonesia menurut Provinsi dan Periode Panen,  

2019–2020 (ton) 

Sumber: BPS, 2020 
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Pemerintah mempunyai suatu perusahaan logistik yaitu Bulog.  

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) adalah sebuah 

lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tataniaga beras.  Bulog 

dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium 

Kabinet Nomor 114/Kep/1967 sejak tahun 2003, status Bulog menjadi 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara).  Tugas Bulog sesuai dengan Keppres 

no. 103 tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi LPND, pasal 

40: Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Iqbal, 2017). 

 

Menurut Harbani (2007) beberapa fungsi Bulog yang di antaranya adalah: 

1. Penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang manajemen logistik 

sesuai kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 2. Perencanaan di bidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan 

sumber daya manusia. 

3. Penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi. 

4. Pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. 

5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Bulog.  

6.  Pengelolaan sumber daya.  

 

PT Pertani merupakan badan usaha milik negara, sebagai pionir yang fokus 

pada sektor pertanian. Perusahaan telah memainkan peran penting sebagai 

garda terdepan dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian.  

Melalui peran tersebut, perusahaan tumbuh dan berkembang menjadi pelaku 

utama nasional di bidang agribisnis yang memproduksi, mengadakan dan 

memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian. 

 

PT Pertani juga bergerak pada bidang perberasan. Kegiatan bidang perberasan 

secara khusus dilakukan melalui Strategic Business Unit Perberasan yang 

dibentuk oleh perusahaan sejak tahun 2003 dan beroperasi pada tahun 2004 

yang mencakup produksi dan distribusi beras. Kegiatan produksi beras di PT 
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Pertani menghasilkan beras yang berkualitas premium dan beras medium 

untuk menjangkau pasar yang variatif. Beras yang dihasilkan berasal dari 

gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah yang dibeli dari 

pasar bebas melewati proses seleksi yang cermat untuk menjamin kualitas 

beras. Beras mempunyai peran strategis dalam memantapkan ketahanan 

pangan, ketahanan ekonomi, dan pada akhirnya stabilitas politik nasional 

(Dwikoranta, 2016). 

 

Sejak tahun 2003 PT Pertani Lampung mulai melakukan usaha pengadaan 

gabah dan pemasaran beras. Tujuan PT Pertani dalam pengadaan gabah dan 

pemasaran beras untuk menjaga harga yang stabil dan terjangkau oleh daya beli 

ke agen. PT Pertani Provinsi Lampung memiliki bagian pengawasan beras yang 

bertugas melakukan pengendalian mutu internal yang meliputi kegiatan 

pengawasan setiap produksi sejak pengolahan, penyimpanan hingga ke 

penyebaran atau distribusinya. Pemerintah provinsi biasanya menghubungi 

pihak pabrik dan memesan beras sesuai dengan pemesanan, dan pabrik cukup 

mengirim beras ke provinsi kemudian provinsi yang mengirim ke daerah yang 

membutuhkan pasokan beras tersebut. Pengadaan gabah yang dilakukan PT 

Pertani, yaitu dengan cara membeli gabah dari masyarakat, lalu memproses 

gabah yang akan dijadikan beras di Unit Penggilingan Padi (Dwikoranta, 

2016). 

 

Selama menjalankan usahanya, PT Pertani memerlukan adanya 

perencanaan strategi pemasaran yang efektif agar produk lebih dikenal lagi 

di masyarakat. Strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai 

tujuan pemasaran suatu perusahaan(Supriatna, 2018). Permasalahan yang 

terkait dengan lingkungan internal dan eksternal pemasaran di antaranya 

yaitu menurunnya jumlah pelanggan serta diikuti dengan menurunnya 

volume penjualan produk di perusahaan. Pelanggan dari PT Pertani ini 

umumnya adalah restoran yang membeli beras dalam jumlah banyak. Pada 

perkembangannya, jumlah pelanggan dan volume penjualan dari PT Pertani 
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mengalami fluktuasi. Untuk menjaga konsistensi pemasaran perusahaan, 

maka perlu dilakukan identifikasi lingkungan eksternal dan internalnya, 

agar bisa memformulasikan strategi pemasaran yang tepat. Uraian diatas 

memberikan gambaran bahwa lingkungan internal dan eksternal pemasaran 

perusahaan berdampak bagi pelaksanaan pemasaran. Berdasarkan uraian 

diatas, maka perlunya dilakukan penelitian mengenai analisis strategi  

pemasaran beras di PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung. 

 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana sistem pengadaan beras di PT Pertani (Persero) Provinsi 

Lampung? 

2. Bagaimana strategi pemasaran beras di PT Pertani (Persero) Provinsi 

Lampung pada masa yang akan datang? 

 

 

  

1.3  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan perumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui sistem pengadaan beras di PT Pertani (Persero) Provinsi 

Lampung. 

2. Menyusun strategi pemasaran beras di PT Pertani (Persero) Provinsi 

Lampung pada masa yang akan datang. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Pihak PT. Pertani dan Dinas terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan harga yang diambil. 

2. Peneliti lain sebagai sumber pustaka dan bahan pembanding pada waktu 

yang akan datang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengadaan 
 
 

Pengertian sistem menurut Jogiyanto (2001) adalah suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran yang tertentu. Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian 

yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. 

 

Bentuk umum sistem dari suatu sistem terdiri atas masukan (input), proses 

dan keluaran (output), dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau 

lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran.  

Tujuan sistem merupakan tujuan dari sistem yang dibuat tersebut, tujuan 

sistem dapat berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan 

yang ada dalam suatu organisasi maupun urutan prosedur untuk mencapai 

tujuan organisasi. Batasan sistem merupakan sesuatu yang membatasi 

sistem dalam mencapai tujuan sistem (Hanani, 2015). 

 

Batasan sistem dapat berupa peraturan-peraturan yang ada dalam suatu 

organisasi, biaya-biaya yang dikeluarkan, orang-orang yang ada dalam 

suatu organisasi, fasilitas baik itu sarana dan prasarana maupun batasan 

yang lain. Kontrol atau pengawasan sistem merupakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Kontrol

sistem dapat berupa kontrol terdapat masukan data (input), kontrol 

terhadap keluaran data (output), kontrol terhadap pengolahan data, kontrol 
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terhadap umpan balik dan sebagainya. Proses merupakan elemen dari 

sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan 

data menjadi suatu informasi yang lebih berguna. Misalnya sistem 

produksi akan mengolah bahan baku yang berupa bahan mentah menjadi  

bahan jadi yang siap untuk digunakan (Hanani, 2015). 

 

 

 
2.1.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 

 

Marketing mix merupakan strategi pemasaran sebagai upaya perusahaan 

untuk meningkatkan pendapatan. Marketing mix adalah kombinasi dari 

empat variabel atas kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran 

perusahaan yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem 

distribusi. Ada empat komponen bauran pemasaran barang yang 

meliputi produk, harga, saluran distribusi, promosi dimana penggunaan 

kombinasi dari keempat variabel tersebut bergantung pada pimpinan 

perusahaan ataupun seorang manajer, bagaimana mereka dapat 

menggunakan bauran pemasaran tersebut (Kotler, 1997). 

 
Marketing mix terdiri dari produk (product), harga (price), tempat 

(place), dan promosi (promotion), proses (process), sumberdaya 

manusia (people), bukti fisik (physical evidence).     

1. Produk (product)  

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual, produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Produk diciptakan untuk dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen. Maka dari itu, produk memiliki 

beberapa tingkatan agar dapat memuaskan kebutuhan konsumen (Kotler, 

2012). 
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2. Harga (price)   

Harga sering menjadi faktor penentu dalam pembelian. Harga juga 

menjadi lebih penting bagi konsumen sebagai tanda dari apa yang 

diharapkan. Pembeli akan menggunakan harga sebagai tolak ukur 

terhadap citra dan kualitas suatu produk. Harga sering kali menjadi 

bahan pertimbangan utama sebelum konsumen memutuskan untuk 

membeli suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mampu menetapkan harga yang bersifat akomodatif (terjangkau), 

sehingga mampu memenuhi kepentingan konsumen dan produsen. 

Perusahaan harus memiliki strategi untuk dapat menetapkan posisi 

produknya berdasarkan mutu dan harga (Kotler, 2012). 

 

3. Tempat (place)   

Tempat merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang 

memegang peranan penting dalam hal menempatkan barang dan 

melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen. Distribusi barang 

dari produsen sampai ke konsumen akhir tidaklah mudah untuk 

dilakukan tanpa adanya tempat yang memadai. Tempat berguna sebagai 

saluran pemasaran atau saluran distribusi. Tempat merupakan media 

penunjang terciptanya sebuah pergerakan barang dari produsen ke 

konsumen akhir atau pengguna bisnis. Tempat juga menjadi salah satu 

alasan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan. Konsumen 

akan memiliki keputusan untuk membeli suatu barang dengan melihat 

tempat dijualnya produk tersebut, karena hal itu akan berkaitan dengan 

nilai barang itu sendiri di masyarakat (Kotler, 2012). 

 

4. Promosi (promotion)   

Promosi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna 

memberikan informasi dan untuk memperkenalkan suatu produk atau 

brand tertentu kepada konsumen melalui beberapa media. Perusahaan 

mempromosikan suatu produk agar konsumen dapat mengenali produk 

dan untuk tujuan agar konsumen dapat melakukan keputusan pembelian 

yang terbaik. Strategi promosi dapat dilakukan dengan beberapa cara 
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yaitu iklan media promosi yang mendapat imbalan dari presentasi tidak 

langsung dan media promosi ini berisi ide-ide, barang atau jasa oleh 

sponsor tertentu. Promosi penjualan (sales promotion) insentif jangka 

pendek untuk mendorong pembelian maupun penjualan suatu produk 

atau jasa. Hubungan masyarakat (public relation) variasi program yang 

dirancang untuk memperbaiki, mempertahankan, maupun melindungi 

suatu citra perusahaan maupun produk. Penjualan personal (personal 

selling) presentasi lisan dalam pembicaraan dengan salah satu atau lebih 

calon pembeli untuk tujuan melakukan penjualan (Nirwana, 2004). 

 

5. Proses (process)   

Sebuah strategi proses atau transformasi adalah sebuah pendekatan 

organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa.  

Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi 

barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi 

produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Proses 

yang dipilih akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi 

dan produksi, begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas barang 

yang diproduksi. Oleh karena itu, banyak strategi perusahaan 

ditentukan saat keputusan proses ini (Hezer dan Barry, 2006). 

 

6. Sumberdaya Manusia (people)   

 Pegawai yang bekerja di dalam pekerjaan yang berhadapan dengan 

pelanggan menjadi faktor produksi utama dalam menghantarkan 

keunggulan layanan dan keunggulan bersaing.  Menurut Nirwana (2004), 

people adalah orang yang memiliki andil dalam memberikan atau 

menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama 

melakukan pembelian barang. 

 

7. Bukti Fisik (physical evidence)   

Bukti fisik (physical evidence) adalah keadaan atau kondisi yang di 

dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan merupakan 

segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi, yang dimaksud 
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dengan situasi ini adalah situasi dan kondisi geografi dan lingkungan 

institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakkan dan 

layout yang nampak sebagai objek. Physical evidence merupakan 

lingkungan dimana suatu perusahaan memberikan layanannya dan lokasi 

dimana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen (Pranadita,  

2018). 

 

 

 

2.1.3  Pemasaran 

 

 

Definisi Pemasaran menurut William (2002) adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial. Menurut Swastha (2000), pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan menyalurkan 

kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Menurut 

Hasyim (1996), menyatakan bahwa pemasaran yaitu semua kegiatan yang 

bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen akhir dengan cara paling efisien dengan tujuan menciptakan 

permintaan yang efektif.  Permintaan efektif adalah keinginan untuk 

membeli yang berhubungan dengan kemampuan untuk dapat membayar 

atau dengan kata lain jumlah yang diminta sesuai dengan harga normal. 

 

Pemasaran (marketing) menurut Abdullah dkk (2012), adalah suatu sistem 

total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini 

maupun konsumen potensial. Menurut Kottler (1997), pemasaran adalah 

suatu proses sosial individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan hasil produksi yang bernilai dengan pihak lain.   
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Menurut American Marketing Association (1985) dalam Assauri (2002) 

beberapa pengertian tentang pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli, 

antara lain adalah Pemasaran diartikan sebagai hasil prestasi kerja kegiatan 

usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen. Pemasaran adalah sebagai usaha untuk 

menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-

orang yang tepat, pada tempat dan waktu serta harga yang tepat, dengan 

promosi dan komunikasi yang tepat. 

 

Kegiatan pemasaran sebenarnya berkembang sejak adanya kebutuhan 

manusia dan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia itu melalui 

pertukaran. Perkembangan peradaban manusia menimbulkan perkembangan 

penggunaan alat pertukaran, dengan adanya perkembangan tersebut 

mulailah dikenal transaksi jual-beli (Assauri, 2002).  Dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan  

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

 

 

 

2.1.4 Konsep Pemasaran 

 

 

Falsafah konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap 

keinginan dan kebutuhan pembeli/konsumen. Seluruh kegiatan dalam 

perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk 

memenuhi tujuan tersebut. Meskipun orientasi pembeli ini dibatasi oleh 

tujuan laba dan pertumbuhan, tetapi konsep itu perlu dilaksanakan.  

Karena dapat meningkatkan penjualan dengan cara (Kotler, 1997). 

1. Membuat barang yang mudah penggunaannya.  

2. Mudah pembeliaannya. 

3. Mudah pemeliharaannya  

Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat 

menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan.  Menurut Kotler, konsep 
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pemasaran disusun dengan memasukkan tiga elemen pokok, yaitu: 

(Kotler, 1997). 

1. Orientasi konsumen, pasar, pembeli. 

2. Volume penjualan yang menguntungkan. 

3. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan. 

 

Pada dasarnya, perusahaan yang ingin mempraktekkan orientasi konsumen 

ini harus menetukan hal-hal sebagai berikut (Soekartawi, 2001). 

1. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi.  

2. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam 

penjualannya. 

3. Menentukan produk dan program pemasarannya. 

4. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, dan 

menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka. 

5. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah atau model 

yang menarik.  

  

Secara definitif, dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Konsep pemasaran apabila dilakukan dengan baik dan benar 

akan berdampak positif bagi perusahaan dan akan menunjang keberhasilan  

bisnis perusahaan. 

 

 

2.1.5 Sistem Pemasaran 

 

 

Menurut Soekartawi (2001) beberapa  faktor  dalam  sistem  pemasaran  

yang  saling  tergantung  dan  saling berinteraksi satu sama lain.  Faktor-

faktor tersebut adalah: 

1. Organisasi yang melakukan tugas-tugas pemasaran. 
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2. Sesuatu (barang, jasa, ide, orang) yang sedang dipasarkan. 

3. Pasar yang dituju. 

4. Para perantara yang membantu dalam pertukaran (arus) antara organisasi 

pemasaran dan pasarnya, antara lain pengecer, pedagang besar, agen 

pengangkutan, dan lain-lain. 

5. Faktor-faktor lingkungan seperti faktor demografi dan kondisi 

perekonomian. 

Kelima faktor tersebut maka sistem pemasaran dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, 

jasa, ide, orang dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan 

pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan  

dengan pasarnya (Irawan, 1990). 

 

 

2.1.6 Analisis SWOT 

 
 

Untuk membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor eksternal 

maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan 

adanya kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta 

mengetahui kelemahan (kelemahan) yang terdapat pada organisasi itu.  

Analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui kesempatan 

(opportunity) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula 

ancaman (treath) yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. 

 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT 

banyak dipakai dalam penyusunan perencanaan strategi bisnis (strategic 

business planning) yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka 

panjang, sehingga arah dan tujuan dan perusahaan dapat dicapai dengan 

jelas dan dapat segera diambil keputusan (Rangkuti, 2006). 

 
Dalam bisnis, analisis SWOT adalah pusat untuk mengembangkan strategi 

kompetitif. SWOT adalah singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. SWOT posisi kekuatan dan kelemahan internal yang sama untuk 
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melihat peluang dan ancaman yang terkait dengan masalah eksternal. Proses 

pengambilan keputusan kebijakan strategis adalah selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan 

demikian, perencanaan strategi (strategic planner) harus menganalisis 

faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman). Hal ini disebut dengan analisis situasi dengan model yang paling 

populer adalah Analisis SWOT. Dalam format ini sumber daya dan 

kemampuan yang cocok untuk lingkungan yang kompetitif. Hasilnya adalah 

strategi yang kemungkinan mejadi lebih jelas (Rangkuti, 2006). 

Matriks SWOT ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif 

strategi. Strategi SO (strengthness–opportunity), menurut perusahaan 

mampu memanfaatkan peluang melalui kekuatan internalnya. Strategi WO 

(weakness-opportunity), menurut perusahaan untuk meminimalkan 

kelemahan dalam memanfaatkan peluang. Strategi ST (strengthness-

threatness), merupakan pengoptimalan kekuatan dalam menghadapi 

ancaman, dan strategi WT (weakness-threathness) menitik beratkan pada 

upaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Di bawah ini 

adalah model analisis matriks SWOT (Rangkuti, 2006). 

1. Strategi SO strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

2. Strategi ST adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman 

3. Strategi WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan meminimalkan kelemahan yang ada 

4. Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari  

ancaman (Rangkuti, 2006). 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

 

 

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung 

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu pada dasarnya sangat 

diperlukan sebagai bahan referensi dan salah satu acuan pada penelitian ini. 

Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran kepada penulis tentang 

penelitian sejenis yang sudah dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi 

bagi penulis.   

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, perbedaan hanya dari hal komoditas saja dari beberapa penelitian 

terdahulu dan ada juga yang sama komoditasnya dengan penelitian terdahulu, 

sedangkan untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai aspek 

strategi pemasaran suatu komoditas. Kajian terhadap penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan tersaji pada Tabel 3. 
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No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil/Kesimpulan 

1. Strategi Pemasaran PT 

Sayuran Siap Saji 

Kabupaten Bogor 

Jawa Barat 

(Andarifika, 2019). 

Mengidentifikasi lingkungan 

internal dan eksternal 

pemasaran PT Sayuran Siap 

Saji. 

 

Analisis deskriptif 

kualitatif digunakan 

untuk penetapatan 

strategi pemasaran, 

analisis SWOT. 

kekuatan adalah lokasi usaha 

strategis dan mudah diakses 

pemasok, kelemahan adalah 

belum adanya label khusus untuk 

produk. Peluang adalah 

kebutuhan terhadap produk 

tinggi, ancaman adalah bahan 

baku yang dipasok masih belum 

mencukupi apabila terjadi 

additional order. 

2. Strategi Pemasaran 

Berdasarkan Perilaku 

Pembeli Keripik 

Pisang di Kota Metro 

(Indriastuti, 2015). 

Merumuskan strategi 

pemasaran berdasarkan 

perilaku pembeli keripik 

pisang di Kota Metro. 

Analisis kuantitatif 

kualitatif. 

Strategi pemasaran berdasarkan 

perilaku pembeli keripik pisang 

menunjukkan bahwa industri 

keripik pisang harus menjaga 

harga jual pada kisaran harga 

yang relatif. 

3. Analisis Strategi 

Pengembangan Pabrik 

Beras (PB.) Mulya 

Kecamatan Warung 

Kondang Kabupaten 

Cianjur (Destratama, 

2015). 

Mengidentifikasi faktor-

faktor internal dan eksternal 

yang menjadi kekuatan 

(strengths) dan kelemahan 

(weakness) serta peluang 

(opportunity) dan ancaman 

(threats). 

 

Analisis deskriptif 

dan analisis 

formulasi strategi. 

kekuatannya yaitu mempunyai  

pekerja yang loyal, 

kelemahannya yaitu organisasi 

yang belum berjalan maksimal, 

peluang  yang dimiliki yaitu 

pelabelan untuk Beras 

Pandawangi, ancaman petani 

yang malas menanam 

Pandanwangi. 

Tabel 3. Penelitian terdahulu 

 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 
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No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil/Kesimpulan 

4. Analisis Strategi 

Pemasaran Usaha Mie 

Basah (Studi kasus di 

PD. LUGINA – 

Garut) (Hardiansyah, 

2015). 

1. Mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman 

perusahaan  

2. Menentukan strategi 

perusahaan berdasarkan 

faktor eksternal dan 

internal perusahaan serta 

mendapatkan prioritas 

strategi. 

Analisis matriks 

BCG, analisis 

matriks IE, analisis 

matriks SWOT, 

dan analisis metode  

pendekatan AHP. 

Analisis matriks BCG : 

menunjukkan bahwa PD. 

LUGINA berada di kuadran I, 

hasil analisis matriks IE 

menunjukkan bahwa PD. 

LUGINA berada di kuadran II, 

hasil analisis matriks SWOT 

menghasilkan tujuh alternatif  

strategis yang dapat digunakan 

sebagai upaya pengembangan 

usaha, hasil analisis metode 

pendekatan AHP  didapatkan 

hasil alternatif strategi terbaik 

untuk pengembangan usaha 

khususnya dalam strategi 

pemasaran PD. LUGINA. 

5.  Strategi Pemasaran 

Pada Keripik Tempe 

Pada Industri Rumah 

Tangga di Kecamatan 

Baturetno Kabupaten 

Wonogiri (Soma, 

2011). 

Mengetahui faktor 

internal dan eksternal 

yang mempengaruhi 

pemasaran keripik tempe 

pada indutri rumah tangga 

di Kecamatan Baturetno 

Kabupaten. 

 

Metode deskriptif. faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi, yaitu 

kelemahan : terbatasnya modal 

operasional dan kurang promosi, 

peluang : minat konsumen tinggi 

dan kegunaan keripik tempe bagi 

konsumen, dan ancaman: 

persaingan produk antar daerah. 

  

 

 

Tabel 3. Lanjutan 
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No Judul/Peneliti/Tahun Tujuan Metode Analisis Hasil/Kesimpulan 

6. Analisis Nilai Tambah 

Dan strategi 

Pemasaran Usaha 

Industri Tahu di Kota 

Medan (Rizky, 2012). 

Mengenalisi bagaimana 

strategi pemasaran usaha 

industri tahu yang ada di 

daerah penelitian. 

Analisis SWOT. Strategi pemasaran yang sudah 

dilakukan usaha industry di 

daerah penelitian adalah 

Strateegi agresif dengan lebih 

fokus kepada strategi SO 

(Strength Opportunities). 

7. Analisis Pemasaran 

Keripik Singkong 

Industri Rumah 

Tangga Cap Kurihing 

Kota Banjarbaru 

(Ana, 2019). 

1. Mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman 

pada pemasaran keripik 

singkong IRT Cap 

Kurihhing 

2. Menentukan strategi 

pemasaran keripik 

singkong IRT Cap 

Kurihing. 

 

Analisis deskriptif 

kualitatif. 

1. kekuatan : keunggulan 

produk, dan sikap jujur  

kelemahan : tidak memiliki 

kas perusahaan 

peluang : dapat menguasai 

pasar monopolistic 

ancaman : daya beli 

konsumen menurun dan 

kecendrungan masyarakat 

terhadap supermarket 

2. Strategi yang digunakan yaitu 

strategi keunggulan. 

9.  Strategi Pemasaran 

Industri Madu pada 

PT. Madu Pramuka di 

Kabupaten Batang 

(Pratiwi, 2010). 

1. Menemukan faktor 

internal dan eksternal apa 

saja yang dapat menjadi 

kekuatan dan kelemahan 

serta peluang dan 

ancaman dalam usaha 

pemasaran industri madu 

pada PT Madu Pramuka 

di Kabupaten Batang 

2. Merumuskan alternatif 

Menggunakan  

analisis deskriptif. 

1. Kekuatan : pengalama 

produksi perusahaan 

Kelemahan : alat yang 

digunakan bersifat manual 

Peluang : hubungan yang baik 

antar perusahaan dan 

pemasok Ancaman: complain 

konsumen 

2.   Alternatif strategi yang 

diterapkan, yaitu: strategi S-O, 

 

Tabel 3. Lanjutan 
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strategi yang dapat 

diterapkan dalam usaha 

pemasaran industri madu 

pada PT Madu Pramuka 

di Kabupaten Batang 

3. Mengetahui strategi 

pemasaran yang paling 

efektif yang dapat 

diterapkan pada PT Madu 

Pramuka di Kabupaten 

Batang. 

strategi S-T, strategi W-O, 

strategi W-T 

3.   Berdasarkan analisis matriks 

QSP, prioritas strategi yang 

dapat diterapkan dalam 

pemasaran industri madu PT 

Madu Pramuka adalah 

membuat produk madu yang 

berkualitas. 

 

10.  Analisis Strategi 

Pemasaran dalam 

Meningkatkan Ekspor 

Kopi Arabika pada 

CV Yudi Putra 

(Aliyah, 2018). 

1. Untuk mengetahui 

bagaimana strategi 

pemasaran yang dilakukan 

oleh CV Yudi Putra dalam 

meningkatkan penjualan 

ekspor kopi arabika 

2. Untuk mengetahui strategi 

apakah yang paling tepat 

guna meningkatkan 

volume penjualan pada 

CV Yudi Putra. 

Menggunakan 

analisis deskriptif 

kualitatif.  

1. CV Yudi Putra memiliki nilai 

pada faktor daya tarik industri 

55 berada pada posisi 

menengah 

2. Berdasarkan diagram Analisis 

Cartesius maka diketahui Cv 

Yudi Putra berada dijalur 

yang tepat dengan terus 

melakukan strategi 

pengembangan (agresif) yang 

dapat meningkatkan 

penjualan. 
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2.3  Kerangka Pemikiran  

 

 

PT Pertani (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha yang berhubungan dengan 

sektor pertanian. Pendirian perusahaan dimulai dengan terbitnya Undang-

Undang Darurat No.1 tahun 1959 Tanggal 1 Januari 1959 yang membentuk 

Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah 

(BMPT). BMPT kemudian berubah menjadi Badan Pimpinan Umum 

Perusahaan Pertanian Negara (BPU) Pertani berdasarkan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang No.19/1960.  BPU Pertani kemudian 

berubah lagi menjadi perusahaan Pertanian Negara (PN) Pertani berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.12/1963 tanggal 1 Januari 1963. 

 

PT Pertani merupakan badan usaha milik negara, sebagai pionir yang fokus 

pada sektor pertanian. Perusahaan telah memainkan peran penting sebagai 

garda terdepan dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian.  

Melalui peran tersebut, perusahaan tumbuh dan berkembang menjadi 

pelaku utama nasional di bidang agribisnis yang memproduksi, 

mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian. 

 

Pengadaan beras oleh PT Pertani dengan cara menghitung jumlah pesanan, 

persediaan yang ada, dan biaya pemesanan. Dari total jumlah yang 

dihitung kemudian PT Pertani membeli beras dari para petani untuk 

kemudian dipasarkan ke agen yang sudah bekerja sama dengan PT 

Pertani. 

 

Kondisi internal sangat mendukung berjalannya saluran distribusi, kondisi 

internal antara lain SDM, manajemen pemasaran, alat produksi dan 

transportasi. Sedangkan kondisi eksternal yang harus diperhatikan oleh PT 

Pertani, yaitu penyaluran beras ke agen dan mekanisme pembayaran. 

Penelitian ini mencoba, mengkaji apa yang dilakukan PT Pertani dalam 

sistem saluran distribusi.  
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Tahap analisis adalah setelah mengumpulkan semua informasi yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah 

memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif 

perumusan strategi dengan cara analisis SWOT dalam matrik internal dan 

eksternal kemudian dari hasil yang ada maka ditentukan pengambilan 

keputusan yang tepat. Bagan alur analisis strategi pemasaran beras di PT. 

Pertani Provinsi Lampung disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis strategi pemasaran beras pada PT. Pertani  

Provinsi Lampung

  

PT PERTANI 

Analisis SWOT 

Sistem Pengadaan 

Beras 

Mengidentifikasi 
lingkungan internal  

Kekuatan: 

1.Produk 

2. Promosi 

 

Kelemahan : 

1. Harga 

2. Tempat 
 

Strategi Pemasaran 

Analisis QSPM 

 

Mengidentifikasi 
lingkungan eksternal  

Peluang: 

1. Konsumen 

2. Teknologi 

 

Ancaman: 

1. Pesaing 
 

Strategi Pemasaran 

Beras 

1. Persedian 

Maksimum 

2. Biaya 

Pemesanan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

 

Konsep dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang 

digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan 

dengan tujuan penelitian. 

 

Strategi adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen startegi adalah proses yang lengkap dan berkelanjutan yang 

ditujukan untuk menformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang 

efektif. 

 

Pemasaran (Marketing) adalah suatu sistem total total dari kegiatan bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. 

 

Beras yang dijual di PT Pertani (Persero) Provinsi Lampung merupakan beras 

premium. 

 

Produk (product) adalah keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan  

yaitu berupa barang (beras).  Produk akan dianalisis dengan melihat bentuk, 

tekstur, ukuran, jumlah produksi, keawetan, kemasan dan kualitas beras. 

 

Harga yang ditetapkan oleh PT Pertani untuk menjual berasnya yaitu 

berbeda-beda setiap jenisnya, beras-beras tersebut dijual dengan satuan 

Rp/kg.
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Tempat (place) adalah lokasi di mana perusahaan beras menyalurkan 

produk atau jasa yang tersedia bagi konsumen. Tempat akan dianalisis 

dengan melihat bagaimana kestrategisan lokasi penjualan beras dilihat dari 

transportasi yang ada dan melihat bagaimana penyampaian produk (beras) 

hingga ke tangan konsumen dan lembaga-lembaga pemasaran apa saja yang 

terlibat. 

 

Promosi (promotion) adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi 

persuasif berupa keunggulan produk (beras) yang dirancang untuk menarik 

pelanggan dalam menawarkan produk. Promosi akan dianalisis dengan 

melihat kegiatan promosi apa saja yang telah dilakukan serta media apa saja 

yang digunakan untuk melakukan promosi tersebut. 

 

Proses (process) adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan 

diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian beras. Proses 

akan dianalisis dengan melihat bagaimana pemilik usaha melayani 

konsumen yang membeli beras. 

 

Sumber daya manusia (people) adalah orang yang bekerja di dalam 

perusahaan, dimana yang berhadapan dengan pelanggan menjadi faktor 

produksi utama dalam menghantarkan keunggulan layanan dan keunggulan 

bersaing. Sumberdaya manusia akan dianalisis dengan melihat bagaimana 

pemilik usaha menjaga kualitas layanan terhadap konsumen dan memuaskan 

konsumen beras. 

 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada PT. Pertani (Persero) 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan pada 

umumnya dapat dikendalikan. Meliputi kondisi keuangan (biaya, produksi, 

dan pendapatan), sumber daya manusia (ketersediaan dan kemampuan 

sumber daya manusia), pemasaran (distribusi dan penjualan), produksi atau 

operasional, dan manajemen. 

1. Kekuatan adalah kondisi perusahaan yang ada dari dalam dan merupakan 

faktor kuat dalam memasarkan hasil produksi beras PT. Pertani (Persero). 
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2. Kelemahan adalah kondisi perusahaan yang ada dari dalam dan merupakan 

faktor kelemahan dalam menjalankan strategi ini. 

 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang diluar PT. Pertani (Persero) yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan dan pada umunya belum dapat 

dikendalikan sepenuhnya. Meliputi kondisi perekonomian (perekonomian 

global), sosial, budaya, politik dan hukum (kebijakan pemerintah yang 

terkait dengan produk beras), teknoligi dan persaingan.  

1. Peluang adalah kondisi perusahaan yang ada dari luar dan merupakan 

suatu peluang untuk memasarkan poduk beras  

2. Ancaman adalah kondisi perusahaan yang ada dari luar dan merupakan 

ancaman dalam memasarkan produk beras. 

 

Analisis SWOT merupakan suatu analisis situasi yang mencakup kondisi 

internal dan eksternal PT. Pertani (Persero). Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM) adalah alat yang digunakan untuk menyusun 

strategi, mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor 

keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi 

sebelumnya. 

 

 

 

3.2  Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pertani Provinsi Lampung. Lokasi kantor 

PT. Pertani Provinsi Lampung terletak di Jalan K.S. Tubun No.41 Rawa 

Laut Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa PT. Pertani adalah perusahan 

pemerintah yang bergerak dalam distribusi pemasaran beras di Kota Bandar 

Lampung. Responden dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja 

(purposive) untuk Kepala Cabang PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung, 

lalu snowball sampling untuk agen-agen maupun konsumen akhir. Waktu 

pengambilan data dilakukan bulan April 2021. 
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3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data  

sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer 

diperoleh dari sumber pertama, biasa disebut dengan responden. Data atau 

informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan 

kuesioner atau lisan dan menggunakan wawancara pengamatan secara 

langsung di lapangan (observasi). Data sekunder diperoleh dari publikasi, 

laporan-laporan, jurnal-jurnal Agribisnis, lembaga-lembaga terkait, seperti: 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan lembaga-lembaga lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

3.4  Metode Analisis Data 

 

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif (deskriptif). Analisis 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengadaan beras pada PT. 

Pertani sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kinerja 

sistem distribusi beras, strategi pemasaran di PT. Pertani Provinsi Lampung. 

 

 

3.4.1  Analisis Tujuan Pertama 

 

 

Analisis tujuan pertama adalah untuk mengetahui sistem pengadaan beras 

pada PT. Pertani Provinsi Lampung. Analisis yang digunakan yaitu analisis 

kuantitatif 

a. Analisis Pengadaan Bahan Baku 

Analisis pengadaan bahan baku pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan metode 

economic order quantity (EOQ). Model ini mengidentifikasi kuantitas 

pemesanan atau pembelian optimal dengan tujuan meminimalkan biaya 

persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan.  
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Untuk menentukan kuantitas bahan baku beras yang optimal, biaya 

persediaan dalam EOQ terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya 

pemesanan bahan baku. Persediaan bahan baku beras yang ekonomis 

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

EOQ =√2 𝑆 𝐷

𝐻
 

 

Setelah diperoleh jumlah pembelian yang ekonomis per pesanan, 

kemudian menentukan frekuensi pembelian bahan baku yang 

ekonomis per tahun menggunaan rumus sebagai berikut: 

 

Frekuensi pemesanan: 
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 

 

Kemudian menentukan biaya persediaan bahan baku yang ekonomis 

dalam satu tahun yang terdiri dari biaya pemesanan bahan baku dan biaya 

penyimpanan bahan baku dalam satu tahun menggunakan sebagai berikut 

(Syamsuddin, 2007): 

TC: 
𝐷

𝐸𝑂𝑄
S + 

𝐸𝑂𝑄
2

H 

Keterangan: 

 D     = Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode 

waktu (Rp/tahun). 

 S      = Biaya pemesanan per pesanan (Rp/kg/tahun). 

H      = Biaya penyimpanan per unit per tahun (Rp/kg/tahun).  

EOQ = Jumlah pembelian yang ekonomis (Rp/pesanan). 

TC    = Biaya persediaan bahan baku yang ekonomis (Rp/tahun). 
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3.4.2 Analisis Tujuan Kedua 

 

 

Analisis tujuan kedua adalah untuk mengetahui strategi pemasaran beras di 

PT Pertani Provinsi Lampung. Analisis yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif  kualitatif. 

Proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu: 

1. Tahap pengumpulan data (evaluasi faktor eksternal dan internal). 

2. Tahap analisis (Matriks SWOT, Matriks Internal Eksternal). 

3. Tahap pengambilan keputusan. 

Tahap pengumpulan data adalah tahap yang pada dasarnya tidak hanya 

sekedar kegiatan pengumpulan data tetapi juga merupakan suatu kegiatan 

pengklasifikasian dan pra analisis dimana tahap ini data dibagi menjadi dua 

bagian yaitu data internal dan data eksternal. Tahap analisis adalah setelah 

mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi 

tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi, Matrik SWOT 

dan Matrik Internal Eksternal kemudian dari hasil yang ada maka 

ditentukan pengambilan keputusan yang tepat. Sebuah penelitian yang 

menunjukan bahwa kinerja penjualan perusahaan hasil dari strategi 

pemasaran perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan 

eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis 

SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal dan 

eksternal (Rangkuti, 2006). 

 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunity), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan 

strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, 

dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis 
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harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. 

Komponen dasar dari analisis SWOT adalah sebagai berikut (Solihin, 

2012). 

 

1. Kekuatan (strength) adalah kompensasi khusus yang memberikan 

keunggulan kompetetitif bagi unit usaha di pasar. 

2. Kelemahan (weakness) keterbatasan sumber daya yang menghambat 

kinerja efektif unit usaha. 

3. Peluang (opportunitiy) merupakan karakteristik penting yang 

menguntungkan lingkungan. 

4. Ancaman (threat) merupakan karakteristik penting yang tidak 

menguntungkan lingkungan unit usaha (Solihin, 2012). 

 

(a) Analisis faktor internal  

Menurut Rangkuti (2006) analisis faktor internal dilakukan untuk 

memperoleh faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan 

yang harus diatasi. Dalam merumuskan faktor strategis internal pada strategi 

pemasaran menggunakan unsur bauran pemasaran 7P (product, price, place, 

promotion, process, people, dan physical evidence).Setelah ditetapkan 

unsur-unsur dari faktor internal tersebut, diberikan bobot masing-masing 

faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 

(tidak penting) berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi 

strategis usaha. Semua bobot tidak boleh melebihi skor total 1,0. Pemberian 

nilai bobot dilakukan dengan cara mengajukan identifikasi faktor internal 

kepada responden yang bersangkutan dengan menggunakan skala 0, 1 dan 2. 

Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah :  

0 = Apabila indikator horizontal kurang penting daripada indikator 

vertikal  

1 = Apabila indikator horizontal sama pentingnya dengan indikator 

vertikal 

2 = Apabila indikator horizontal lebih penting dari indikator vertikal. 
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Rumus penentuan bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan 

nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel, 

kemudian dijumlahkan skor pembobotan tersebut. Skor pembobotan 

dimasukkan kedalam Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) yang 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

Faktor-faktor Strategi Internal           Bobot                Rating                Skor 

A.  Kekuatan 

1. 

2. 

3. 

B.  Kelemahan 

1. 

2. 

3. 

Total (A+B)                                                  1,00 

 

 

(b) Analisis faktor eksternal 

Analisis faktor eksternal digunakan untuk mengetahui faktor yang 

menyangkut persoalan persaingan, teknologi, dan konsumen dengan 

menentukan faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threats) dengan 

komponen-komponen yaitu pesaing, konsumen dan teknologi. 

 
Menurut Kinnear dan Taylor (2002) analisis eksternal digunakan untuk 

mengetahui pengaruh faktor peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan. Penilaian bobot dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor 

eksternal kepada responden dengan menentukan bobot setiap variabel. 

Untuk menentukan nilai bobot pada faktor-faktor eksternal digunakan 

metode Paired Comparison. Penilaian bobot dilakukan dengan cara 

mengajukan identifikasi faktor eksternal kepada responden. Menentukan 

bobot setiap variabel digunakan skala 0, 1, dan 2. Skala yang digunakan 

Sumber : Rangkuti, 2006 
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untuk pengisian kolom adalah: 

0 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal 

1 = Jika indikator horizontal sama pentingnya dengan indikator vertikal 

2 = Jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertikal 

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif, peluang yang 

semakin besar diberi rating +4 tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1, 

begitupun sebaliknya. Bobot pada kolom 2 kemudian dikalikan dengan 

rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. 

Hasil perkalian yaitu berupa skor pembobotan yang akan dijumlahkan 

untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan. Nilai total 

menunjukkan bagaimana perusahaan ini akan bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternalnya. Setelah didapatkan hasilnya dari masing 

masing responden, maka di rekapitulasi hasilnya. Matriks EFE (Eksternal 

Factor Evaluation) dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation) 

Faktor-faktor Strategi Eksternal           Bobot                Rating               Skor 

A.  Peluang 

1. 

2. 

3. 

B.  Ancaman 

1. 

2. 

3. 

Total (A+B)                                                    1,00 

 

 

(c) Matriks Internal Eksternal (IE) 

Matriks IE merupakan pemetaan skor total IFE dan EFE yang dihasilkan 

pada tahap input. Matriks Internal Eksternal (IE) dapat dilihat pada Gambar 

2 Total Skor Bobot IFE (Internal Factors Evaluation) (Pranadita, 2018). 

 

 

 

Sumber : Rangkuti, 2006. 
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(d) Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2006) faktor-faktor internal dan eksternal yang 

didapatkan dari identifikasi yaitu faktor kekuatan, kelemahan, 

ancaman dan peluang kemudian dimasukkan ke dalam maktriks 

SWOT. Matriks SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang terdapat pada pemasaran perusahaan. Matriks 

SWOT dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, 

yaitu strategi kekuatan-peluang (S-O), strategi kelemahan-peluang 

(W-O), strategi kelemahan-ancaman (W-T), dan strategi kekuatan-

ancaman (S-T). Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Matriks Internal Eksternal 

Sumber: David, 2002 
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Tabel 6. Matriks SWOT 

Faktor Internal 

 

 

Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal 

Strengths (S) 

Daftar Kekuatan 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang internal) 

Weakness (W) 

Daftar Kelemahan 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang internal) 

Opportunities (O) 

Daftar Peluang 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal) 

Strategi S-O 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi W-O 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

Peluang Threats (T) 

Daftar Ancaman 

(tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal) 

Staregi S-T 

Ciptakan startegi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W-T 

Ciptakan strategi yang 

Meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari ancaman 

Sumber: Rangkuti, 2006. 

 

(e) Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Menurut David (2002) tahap selanjutnya yang turut digunakan dalam 

proses analisis penetapan keputusan adalah QSPM. Adapun unsur-unsur 

yang terdapat di dalam QSPM adalah: strategi-strategi alternatif, faktor-

faktor kunci, bobot, AS = nilai daya tarik, TAS = total nilai daya tarik, dan 

jumlah total nilai daya tarik. Langkah- langkah penggunaan QSPM di 

dalam proses penetapan keputusan adalah: 

(a) Membuat daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan 

perusahaan di kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari 

Matriks EFE dan Matriks IFE. Minimal sepuluh eksternal critical 

success factors dan sepuluh internal critical success factors 

dimasukkan ke dalam QSPM. 

(b) Memberikan bobot pada masing-masing faktor sukses eksternal dan 

internal. Bobot ini sama dengan yang ada di Matriks EFE dan IFE. 

(c) Meneliti matriks-matriks pada langkah 2 dan identifikasikan strategi 
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alternatif yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan perusahaan.  

Mencatat strategi-strategi ini di bagian atas baris QSPM. Setelah itu, 

mengelompokkan strategi-strategi tersebut ke dalam kesatuan yang 

mutually exclusive jika memungkinkan. 

(d) Menentukan Attractiveness Score (AS) atau nilai daya tarik. AS 

ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing faktor sukses eksternal 

dan internal. Tentukan bagaimana peran dari tiap faktor dalam proses 

pemilihan strategi yang sedang dibuat. Jika peran dari faktor tersebut 

adalah besar, maka strategi-strateginya harus dibandingkan relatif pada 

faktor utama itu. Secara terinci, nilai AS harus ada pada masing-

masing strategi untuk menunjukkan kemenarikan relatif dari satu 

strategi terhadap strategi lainnya. Batasan nilai AS adalah 1 = tidak 

menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, dan 4 = sangat 

menarik. 

(e) Menghitung jumlah AS. Jumlah AS didapat dari perkalian bobot 

(langkah 2) dengan AS (langkah 4) pada masing-masing baris.  

(f)  Menghitung sum Total Attractiveness Score (TAS) atau total nilai daya 

tarik. Menjumlahkan semua TAS pada masing-masing kolom QSPM.  

Dari beberapa nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif strategi 

yang tertinggi yang menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang 

menjadi pilihan utama.  

 

Tabel 7. Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

Alternatif strategi 

Faktor – faktor kunci       Bobot   Strategi 1          Strategi 2          Strategi 3 

AS        TAS       AS        TAS       AS     TAS 

Faktor kunci 

internal  

Faktor kunci  

eksternal  

Jumlah 

Sumber : David, 2002. 
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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

 

4.1  Sejarah PT. Pertani (Persero) 

 

PT. Pertani (persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha yang berhubungan dengan sektor 

pertanian, dengan izin usaha SIUP No. 207/P/09-04/VI/98 tanggal 3 juni 

1998. Pendirian perusahaan dimulai membentuk badan perusahaan produksi 

bahan makanan dan pembukaan tanah, disingkat BMPT. BMPT kemudian 

berubah menjadi badan pimpinan umum perusahaan pertanian negara 

disingkat BPU pertani merupakan gabungan dari berbagai perusahaan yaitu 

sebagai berikut. 

a.   Perusahaan padi sentra ,bergerak dalam produksi padi untuk 

mensukseskan swansewada beras. 

b.   Perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah,bertugas 

melaksanakan pembukaan tanah di dilahan kering dengan 

menggunakan peralatan modern. 

c.   Perusahaan pembukaan tanah pasang surut,yang bertugas 

melaksanakan pembukaan  tanah didaerah pasang surut di luar jawa. 

Berdasarkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang 

No.12/1960. BPU pertani kemudian berubah lagi menjadi perusahaan 

pertanian negara disingkat PN pertani berdasarkan peraturan pemerintah 

No.12/1963 tanggal 1 januari 1963. Tahun 1970-1971 PN pertani ditunjukan 

sebagai distributor pupuk kepada petani dengan porsi lebih dari 50% jumlah 

yang didistribusikan diseluruh indonesia. Pada tahun 1973 PN pertain 

menjadi perusahaan perseroan berdasarkan peraturan pemerintah No. 21 

tahun 1973 dan akte notaris Kartini Mulyadi, SH No. 46 Tanggal 11 januari
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1974 akte perusahaan No. 136 Tanggal 24 April 1974 dan akte perubahan 

dibuat Notaris Imas Fatimah, SH nomor 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi 

PT.Pertani(Persero). Untuk menyesuaikan dengan undang-undang 

perseorangan terbatas No. 1 Tahun 1965 dan peraturann pemerintah No. 12 

tahun 1988, anggaran dasar PT. Pertani (Persero) disesuaikan dengan akte 

perubahan No. 81 tanggal 27 Maret 1988 yang dibuat Notaris Imas Fatimah, 

SH dan No. 1 tanggal 2 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Natamihardja, SH 

dan terakhir dengan perubahan akte notaris Mintarsih Natamihardja, SH 

Nomor 2 tanggal 3 November 2008. 

 

 

4.2  Visi dan Misi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Strategi Utama PT Pertani  

 

Adapun visi dan misi perusahaan PT Pertani (Persero) cabang Lampung 

adalah: Visi Perusahaan: menjadi perusahaan agribisnis nasional terdepan, 

terpercaya dan pendukung ketahanan pangan nasional. 

Misi perusahaan: 

1. Menghasilkan dan memasarkan produk dan sarana produksi pertanian dan 

jasa lyanan berkualitas dan berdaya saing untuk meningkatakan manfaat 

bagi stakte holder, khususnya petani dan kelestarian lingkungan. 

2. Memasarkan sarana produksi dan komoditi pertaniuan serta jasa dengan 

pelayanan prima. 

3. Mendukung peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan untuk 

menghasilkan produksi yang tinggi serta berperan aktif dalam ketahanan 

pangan nasional. 

 

Motto perusahaan pertani adalah “sahabat setia petani”, Tugas pokok 

perusahaan ini adalah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program 

pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, 

serta pembangunan dibidang pertanian pada khususnya dengan menerapkan 

ketentuan-ketentuan perseroan terbatas. Untuk melaksanankan tugas tersebut, 

perusahaan mempunyai fungsi: 

1. Melakukan usaha di bidang pengadaan, produksi dan pemasaran sarana 
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prosuksi pertanian dan komoditi pertanian serta optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu 

tinggi dan berdaya saing kuat untuk dan mengejar keuntungan guna 

meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan perseroan terbatas. 

2. Melaksanakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan ketentuan-

ketentuan Perseroan Terbatas. 

3. Mengurus hak dan kewajiban yang timbul dari perusahaan. 

4. Menyelenggarakan pembukaan dan administrasi, pengendalian dan 

pengawasan, laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan 

tersebut kepada pemegang saham. 

 

 

4.3  Lokasi PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung 

 

Lokasi kantor PT. Pertani Persero Cabang lampung terletak di Jalan K. S. 

Tubun No. 41 Rawa Laut Bandar Lampung. Lokasi perusahaan didukung oleh 

faktor geografis yang mendukung, seperti ketersediaaan air bersih, tenaga 

kerja, dan kemudahan transportasi PT. Pertani Persero Cabang Lampung 

memiliki empat kantor unit cabang, yaitu Unit Pergudangan Agribisnis (UPA) 

terletak di Jalan Pertani No. 1 dan 13 Desa Nambah Rejo Kecamatan Kotra 

Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Bangunan memiliki luas sekitar dua-tiga 

hektar yang berupa fasilitas perkantoran, gedung penggilingan gabah, gudang 

penyimpanan gabah, areal penjemuran, mushola. Unit Produksi Benih (UPB) 

terletak di Jl. Setuju Adi Rejo Pekalongan Lampung Timur, Unit Pemasaran 

(UP) di Jl. Jendral Sudirman Kota Metro dan Unit Pemasaran (UP) Kota Bumi 

yang beralamat di Jl. Saprodi No. 351 A Candi Mas Kota Bumi, Lampung 

Utara. Gudang Penyimpanan Pupuk PT. Pertani (Persero) Cabang pemasaran 

lampung berada di Jl. Yos Sudarso No.14 Way Lunik, Teluk Betung Selatan 

Bandar Lampung. Selain itu, PT. Pertani (Persero) Cabang Bandar Lampung 

menyewa gudang di Bandar Jaya yang beralamat di Jl. Cendana, Lampung 

Tengah dan Sukabumi yang beralamat di Jl. Suka Maju Bandar Lampung. 
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4.4  Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

 

Struktur Organisasi PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung diatur dalam 

pertauran direksi No. 001/ORG/01 tanggal 22 September 1993, sehingga 

adanya keragaman di seluruh wilayah atau cabang di seluruh Indonesia. 

Struktur organisasi PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung terdiri dari 

direksi tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Untuk daerah-daerah 

pada setiap provinsi dibentuk kantor wilayah atau kantor cabang dikepalai 

oleh seorang kepala wilayah atau kepala cabang. Kantor cabang pemasaran 

untuk daerah Lampung berkedudukan di Bandar Lampung. Kantor cabang 

ini bertanggung jawab atas kegiatan usahanya kepada wilayah Sumatera 

Selatan yang berkedudukan di Palembang dan kepala wilayah bertanggung 

jawab kepada direksi tingkat pusat. Tugas Pokok oragnisasi cabang adalah 

untuk membantu pelaksaan tugas wilayah dalam perencanaan, 

pengoorganisasian dan pengendalian sarana pertanian dan hasil pertanian 

sesuai dengan daerah kerjanya. Berikut adalah struktur organisasi PT. Pertani 

(Persero) Provinsi Lampung. 
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Gambar 3. Struktur organisasi PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung  

tahun 2022 

 

Tugas dan fungsi masing-masing kedudukan atau karyawan yang bekerja pada 

PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung : 

 

1. Kepala Cabang 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab seorang kepala cabang adalah 

a.  Memberikan laporan kemajuan cabang kepala direksi pusat termasuk 

keuangannya. 

b.  Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang berjalan 

lancar. 

c.  Menjalankan program perusahaan untuk mengejar target perusahaan. 

 

Kepala Cabang 

M. Fathullah S.P 
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Kasi keuangan dan umum 

Edi Suprapto S.E 

Staff 

1. Tunjung Setya Nugraha S.kom 

2. Elen Olensta Isadora Amd. P  

 

Bendahara Finansial 

Nora Triastuti S.P 

Kasi Penjualan Benih dan 

pertanian lainnya 

Abdul Rahman 

 

Bendahara Materil 

Husin H S 

Staff  Operasional 

1. Asih Rosyuni 

2. Irfan Afriansyah 

3. Sutikno 

4. Erwansyah 

5. Anita Sofiranika S.E 
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Tugas lain kepala cabang yaitu memimpin dan megawasi jalannya 

perusahaan, mengamati secara aktif perkembangan informasi usaha dan 

pengaruhnya terhadap kegiatan pemasaran di daerah kerjanya, menetapakan 

asumsi dasar perencanaan dan menyusun rencana kerja pemasaran pertanian 

dan hasil pertanian sebagai bahan penyusunan RKHP, melaksanakan kerja 

sama dengan pihak pemasok dan agen agen penjualan serta menjalin 

hubungan dengan instansi pemerintah dan badan usaha terkait, melaksanakan 

monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pemasaran. 

 

2. Seksi Keuangan atau Umum 

Bagian ini bertiugas menyusun rencana kerja dan program kerja pengelolaan 

keuangan, pembukuan dan pelaporan serta pengelolaan personalia dan sarana 

perusahaan, melaksanakan pengelolaan keuangan, pembukuan dan pelaporan 

serta menebitkan dokumen transaksi dan menyelenggarakan tugas 

kesekretariatan, ,melakuan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 

kegiatan, bertanggung jawab secara aktif dalam pembinaan personil dan 

pemeliharaan sarana dan serta mengamatkan hak- hak kekayaan perusahaan.

 

3.  Kepala Seksi Administrasi 

Tugas seorang seksi administrasi antara lain adalah 

a. Mengelola keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan, serta 

perlenmgkapan dan kehumasan. 

b. Melakukan pelaporan pembukuan serta pengelolaan personalia dan 

sarana perusahaan. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelakasaan kegiatan.  

d. Bertanggung jawab secara aktif dalam pemeliharaan sarana mengamankan 

hak-hak perusahaan. 

 

4.  Kepala Seksi Operasional 

Tugas seorang seksi operasional antara lain adalah 

a. Menyusun rencana kerja dan program kerja pemasaran semua 

pertanian dan hasil pertanian, termasuk rencana pengadaan yang terkait 
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bidang kegiatan tersebut. 

b. Melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pemasaran 

sarana pertanian dan hasil pertanian. 

c. Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan badan usaha terkait. 

d. Membina pasar dan mengembangkan pemasaran. 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. 

 

5.  Bendahara Finansial 

a. Melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mencakup aspek penagihan dan 

penerimaan, pendapatan serta pembelanjaan dan pengeluaran perusahaan. 

b. Melaksanakan tugas sebagai operator sistem informasi manajemen dan 

melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh atasan. 

 

6.  Bendahara Material 

a. Mengerjakan administrasi pergudangan 

b. Bertanggung jawab terhadap kebersihan pengaturan barang dan kemasan 

barang dalam gudang 

c. Membuat perencanaan lay out barang daam gudang serta selalu melaporkan 

kondisi kepada kasie operasional 

d. Mengamati fisik barang dalam gudang serta selalu mengelompokkan 

barang sesuai dengan kondisinya 

 

7.  Staf Operasional 

a. Melaksanakan tugas tugas dibidang promosi produk, pelaksanaan demlot 

dan demarea 

b. Melaksanakan usaha pemasaran pupuk, pestisida dan benih  

c. Mengerjakan administrasi benih dan non subsidi 

 

8.  Kepala Unit Perdagangan (UP), Unit Produksi Benih (UPB), dan Unit 

Pergudangan Agribisnis (UPA) 

a. Memimpin dan mengawasi kegiatan produksi pada masing masing unit 

usaha dan kegiatan pemasaran pada unit pemasaran 
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b. Melaporkan hasil kegiatan usaha kepada kantor cabang. 

 

 

4.5 Tenaga Kerja 

 

PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung memiliki 12 tenaga kerja, yang terdiri 

dari 8 tenaga kerja tetap, dan 4 ketenaga kerja honorer. Kepala Cabang PT. 

Pertani (Persero) Provinsi Lampung mengalami pergantian setiap 3-5 tahun 

sekali, sedangkan pegawai-pegawai tetapnya dapat di rolling keberbagai 

daerah sesuai dengan kemampuan kerjanya.  

 

Untuk memenuhi kekosongan formasi tenaga kerja atau penerimaan tenaga 

kerja ditentukan oleh PT. Pertani (Persero) Pusat yang ada di Jakarta Selatan. 

Perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan, dimana dalam aktivitasnya 

dibutuhkan sebuah struktur organisasi yang menjalankan proses bisnis yang 

ada. Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasinya sendiri, 

disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Semakin besarnya perusahaan 

akan dilakukan evaluasi atau struktur organisasi, dimaksudkan agar struktur 

organisasi yang ada dapat dengan efektif mendukung sebuah proses bisnis 

perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan.  

 

 

4.6  Ruang Lingkup Usaha 

 

PT Pertani (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di sektor pertanian dengan bisnis utama meliputi: 

1.   Distributor dan produksi pupuk 

Persero adalah distributor utama pupuk di Indonesia. Kegiatan disttribusi 

pupuk perseroan mencapai 750.000 ton pertahun yang berasal baik dari 

produksi dalam negri maupun impor. Jenis pupuk yang distribusikan 

ialah Urea, ZA, TSP, SP-36, Phosphate, DAP, KCL, NPK. Selain 

distribusi, PT Petani (Persero) juga memproduksi pupuk mencakup pupuk 

organik granul dan pupuk organik cair, pupuk anorganik (SP-18, NPK 
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dan Procals), pupuk hayati decomposer dan bio fertilizer. 

 

2.   Perberasan 

Kegiatan di bidang perberasan secara kusus dilakukan melalui strategic 

business  unit perberasan yang dibentuk oleh perseroan sejak tahun 2003 

dan beroperasi pada tahun 2004. Kegiatan dibidang perberasan 

mencakup produksi dan distributor beras. Untuk kegitan produksi beras, 

PT Pertani (Persero) menghasilkan beras kualitas dan medium untuk 

menjagkau pasar yang variatif kapasitas produksi beras perseroan 

mencapai 67.200 ton pertahun dengan jumlah 14 Unit Penggilingan Padi 

(UPP) diseluruh Indonesia. Beras yang dihasilkan berasal dari gabah 

yang dibeli dipasar bebas yang melewati proses seleksi yang cermat 

untuk menjamin kualitas beras. 

 

3.  Produksi dan Distributor Benih 

Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan baik benih padi dan 

palawija. Produksi benih dan Palawija dilakukan melalui 28 unit 

produksi benih diseluruh Indonesia. Benih produksi perseroan adalah 

benih berlabel biru (kelas Extension Seed) dan ungu (kelas Stock Sedd). 

Pada kegiatan produksi benih, perusahaan mengahsilkan benih padi 

bersertifikat, benih jagung hybrida, benih jagung komposit serta kedelai 

denga berbagai varietas. Benih benih tersebut diperoleh dari kerjasama 

penangkaran disekitar unit produksi benih. 

  

4.  Usaha Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) 

Kegiatan bisnis ini dilaksanakan melalui cabang pemasaran dan unit 

pemasaran dan diperkuat dengan jaringan Toko Pertanian Swalayan 

Indonesia (TOPSINDO) yang didirkan oleh PT Pertani (Persero) saat 

ini berjumlah 13 TOPSINDO disejumlah kota di Indonesia, diantaranya 

saprotan yang disediakan oleh perseroan adalah pestisida. Produk 

pestisida yang didistribusikan oleh perseroan meliputi insektisida, 

herbisida, fungisida dan rodentisida. Total distribusi pestisida mencapai 
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720 kilo liter per tahun. Selain itu, perseroan juga mendistribusikan alat 

pertanian antara lain hand tractor, power thresher dan lainnya. 

  

5.  Jasa Pergudangan 

Selain empat kegiatan bisnis diatas, perseroan juga melakukan aneka 

usaha, yang meliputi penyediaan jasa pergudangan dan pergudangan hasil 

bumi. Untuk pengelolaan gudang hasil pertanian dijalankan oleh PT 

Pertani (Persero) mealalui Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem ini 

merupakan solusi alternatif untuk menstabilkan harga padi pada saat 

pasca panen. Diseluruh Indonesia, perseroan telah mengelola 55 unit 

pergudangan SRG yang mampu menampung 40.000 ton beras. 

 

 

4.7 Sarana dan Prasarana 

 

Sarana dan prasarana yang tersedia guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada PT 

Pertani (Persero) Provinsi Lampung. Sarana dan prasaran ini terdiri dari benda 

bergerak dan benda tidak bergerak. Sarana dan prasarana benda yang begerak 

antara lain, mobil dan motor. Sedangkan sarana dan prasarana benda yang tidak 

bergerak antara lain, komputer, laptop, printer, mesin faximile, meja, kursi, lemari 

arsip, kompor, etalase, AC (Air Conditioner), telepon, lemari es, televisi, genset, 

dan mesin pompa air. Semua peralatan kantor yang masih layak digunakan.   

 

PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung memiliki banyak ruangan, dan ruangan 

tersebut merupakan media sarana dalam melakukan semua kegiatan pekerjaan yang 

ada di dalam PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung. Ruangan-ruangan tersebut 

sudah mencangkup ruangan untuk ruang kepala cabang, ruang bendahara, ruang kasi 

keuangan dan umum, ruang rapat, ruang kasi pemasaran,musholla, gudang, dapur, 

dan toilet. Sarana dan prasarana dalam PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada Tabel 8:  
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No Nama Saran dan Prasarana Jumlah 

1 Gedung Kantor 1 Unit 

2 Kendaraan 
 
a. Kendaraan roda empat 

b. Kendaraan roda dua 

 

7 Unit 

2 Unit 

3 Komputer 3 Unit 

4 Laptop 7 Unit 

5 Printer 7 Unit 

6 Mesin faximili 1 Unit 

7 Meja kerja 16 Unit 

8 Kursi kerja 22 Unit 

9 Lemari arsip 9 Unit 

10 Lemari sampel produk 1 Unit 

11 Meja rapat 7 Unit 

12 Kursi rapat 15 Unit 

13 Meja kursi tamu 2 Unit 

14 AC 5 Unit 

15 Pesawat telepon 5 Unit 

16 Lemari es 1 Unit 

17 Televisi 1 Unit 

18 Genset 1 Unit 

19 Tower air 1 Unit 

20 Mesin pompa air 1 Unit 

21 Dreyer 1 Unit 

22 Mesin pemecah gabah 2 Unit 

23 Mesin polisher 2 Unit 

24 Timbangan 5 Unit 

25 Penjahit karung 

Gerobak dorong 

2 Unit 

26 2 Unit 

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Sumber: Data Olah, 2021 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sistem dan strategi pemasaran beras PT. 

Pertani (Persero) Provinsi Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. PT. Pertani (Persero) dapat melakukan pembelian secara ekonomis dengan 

menerapkan pembelian sebesar 944 kg dalam satu kali pemesanan dengan 

frekuensi pemesanan 11 kali dalam satu bulan. 

2. Strategi pemasaran beras PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung yaitu:  

(1) memanfaatkan kualitas produk yang baik dan lokasi usaha yang strategis 

untuk menciptakan citra produk yang baik di mata konsumen agar dapat 

bersaing dengan usaha pesaing sejenis, (2) pemberdayaan sumberdaya 

manusia yang terampil dan fasilitas penjualan yang lengkap untuk 

memenuhi permintaan konsumen yang tinggi, (3) optimalisasi pemanfaatan 

pembukuan yang baik serta fasilitas penjualan yang lengkap dengan minat 

konsumen yang tinggi dan teknologi yang modern, dan (4) pemanfaatan 

lokasi yang strategis dan bahan baku yang selalu tersedia untuk mempeluas 

pemasaran dan menambah volume pemasaran. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagi perusahaan PT. pertani (Persero) agar dapat meningkatkan sistem 

pengendalian dalam pemasaran beras, promosi produk harus lebih 

ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan media pemasaran online, dan 

menyediakan metode pengiriman online melalui ekspedisi untuk meraih 

konsumen yang 
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jauh dari lokasi usaha sehingga dapat memperluas pemasaran produk. 

2. Bagi Pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Lampung dapat lebih 

meningkatkan pengawasan bantuan benih padi serta penguatan 

pasar produk benih padi untuk PT. Pertani (Persero). 

3. Bagi peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian mengenai analisis 

strategi pengembangan di PT. Pertani (Persero) Provinsi Lampung. 
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