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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian di era globalisasi sekarang ini sangat pesat 

dan ketat dalam persaingan bisnis. Hal ini perusahaan dituntut untuk melakukan 

persaingan guna merebut bahkan menguasai pangsa pasar. Agar dapat menguasai 

pangsa pasar itu sendiri, suatu perusahaan harus memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi konsumen. Konsumen sekarang ini semakin jeli dan berhati-hati 

dalam menentukan produk, sedangkan selera konsumen selalu berubah-ubah. 

Perusahaan harus mengetahui setiap perubahan yang terjadi guna mengantisipasi 

permasalahan tersebut perusahaan perlu melakukan serangkaian kebijakan dalam 

pemasaran. 

Permintaan terhadap pupuk sekarang ini semakin meningkat karena dalam 

proses penanaman, dimana proses dalam pengelolaannya haruslah dengan tata 

kelola tanam yang baik dan tak lepas juga dari kualitas pupuk yang digunakan, 

sehingga menghasilkan kualitas tanam yang terbaik dan mempunyai nilai jual 

tinggi. Saat perusahaan pupuk semakin kompleks dan persaingan semakin meluas 

karna tidak hanya perusahaan yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) saja yang bersaing tapi juga dari perusahaan-perusahaan asing dan 

swasta yang ada di Indonesia ini, sehingga perusahaan ini perlu untuk menentukan 

strategi pemasaran yang tepat sasaran sehingga biaya yang dikeluarkan bisa 

semakin efektif dan efisien. Produk-produk yang ditawarkan pun sangat beragam 

sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk setiap produk yang sedang ditawarkan. 

Sehingga diperlukan strategi pemasaran yang tepat agar bisa digunakan dalam 
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melakukan proses pemasaran pada perusahaan, pemasaran juga diharapkan untuk 

bisa menarik konsumen agar produk yang dihasilkan bisa tetap diminati. 

Pemasaran merupakan suatu sistem kegiatan yang pada umumnya saling 

berhubungan, meliputi kegiatan untuk menentukan dan merencanakan strategi 

dalam menghadapi pesaing baik dari produk, harga, promosi, pelayanan, dan 

saluran distribusi. 

Perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan yang 

dijalankanya dalam menghadapi persaingan hal ini perlu dilakukan agar 

membantu untuk mengenali diri, sehingga perusahaan bisa menyesuaikan diri dan 

bisa menghadapi perubahan pasar yang terus menerus terjadi.  Tidak hanya 

mengenali kekuatan maupun kelemahan perusahaan, tetapi memanfaatkan setiap 

peluang yang ada sebagai upaya strategi pemasaran untuk mencari posisi 

pemasaran yang menguntungkan dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan atau 

penerapan dari strategi pemasaran yang diharapkan dapat menarik minat 

konsumen terhadap produk yang dihasilkan, sehingga konsumen merasa 

terdorong untuk membeli produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran merupakan 

alat utama bagi perusahaan untuk menguasai pasar yang diinginkan. Perusahaan 

harus merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai target omzet 

penjualan yang ditargetkan. 

CV. Tani Sumber Pangan Gresik merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang pertanian yaitu dengan memproduksi beberapa jenis produk 

pembenah tanah (pupuk) antara lain pembenah tanah kalsium (pupuk), dolomit 

granul, dan cairan organik atau hayati. CV. Tani Sumber Pangan Gresik  agar 

dapat bertahan dan berkembang dengan baik, maka perusahaan tersebut harus 
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dapat menciptakan kemampuan bersaing yang baik dalam hal produk, harga 

maupun promosi yang digunakan. Perusahaan dalam bidang pertanian ini dapat 

menghasilkan produk yang dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Strategi 

pemasaran yang digunakan perusahaan  diharapkan bisa menarik konsumen untuk 

membeli produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan CV. Tani Sumber Pangan 

Gresik. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

strategi pemasaran sebagai kajian peneliitian, pada perusahaan yang dibidang 

pertanian (pupuk) di CV. Tani Sumber Pangan Gresik. Penulis memilih judul 

skripsi. “Strategi Pemasaran Pupuk Merek Raja Sawit Produksi CV. Tani 

Sumber Pangan Gresik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka perumusan 

masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan dan peluang, dan 

ancaman pupuk merek raja sawit produksi CV. Tani Sumber Pangan 

Gresik? 

2. Bagaimana strategi pemasaran pada perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan Pupuk merek Raja Sawit ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pupuk merek 

raja sawit produksi CV. Tani Sumber Pangan Gresik. 
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2. Untuk menganalisis strategi pemasaran pada perusahaan dalam penjualan 

pupuk merek Raja Sawit. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi manfaat terhadap 

beberapa pihak yang berkepentingan. 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran atau 

pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan di sektor pertanian 

2. Bagi pengusaha, penelitian ini diharapkan sebagai program tindak lanjut dan 

bahan pertimbangan guna meningkatkan strategi pemasaran produk melalui 

pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan 

referensi penelitian selanjutnya. 

4. Bagi pembaca atau peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

masukan dan referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap masalah 

strategi pemasaran. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan, maka istilah-istilah yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Pupuk  

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara  

bagi tanaman. Bahan tersebut berupa mineral atau organik, dihasilkan oleh 

kegiatan alam atau diolah oleh manusia di pabrik. Unsur hara yang 

diperlukan oleh tanaman adalah: C, H, O (ketersediaan di alam masih 

melimpah), N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro, kadar dalam tanaman > 100 
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ppm), Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro, kadar dalam tanaman < 100 

ppm). 

Pupuk bisa dikatakan semua bahan yang ditambahkan pada tanah dengan 

maksud untuk memperbaiki sifat fisis, kimia dan biologis. Sebagai tempat 

tumbuhnya tanaman, tanah harus subur, yaitu memiliki sifat fisis, kimia, dan 

biologi yang baik. Sifat fisis menyangkut kegemburan, porositas, dan daya 

serap. Sifat kimia mennyangkut pH serta ketersedian unsur- unsur hara, sifat 

biologis menyangkut kehidupan mikroorganisme dalam tanah. Seperti 

makhluk hidup yang lain, tumbuhan memerlukan nutrisi baik zat organik 

maupun zat anorganik. Nutrisi organik diperoleh melalui proses fotosintesis, 

sedangkan nutrisi anorganik semuanya diperoleh melalui akar dari dalam 

tanah dalam bentuk zat-zat terlarut berupa kation dan anion yang mampu 

masuk ke dalam pembuluh xilem akar. 

2. Industri Pupuk 

Industri pupuk suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

bahan dari alam yaitu magnesium oksida, kalsium oksida, aluminium 

oksida, silika oksida. Bahan tersebut merupakan campuran membuat pupuk 

untuk membantu merubah pH tanah menjadi normal, jadi dalam pembuatan 

pupuk bahan yang dibutuhkan bisa berubah tergantung kondisi tanah yang 

akan ditanamani tanaman.  

3. Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu sistem kegiatan yang pada umumnya saling 

berhubungan, meliputi kegiatan untuk menentukan dan merencanakan 
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strategi dalam menghadapi pesaing baik dari produk, harga, promosi, 

pelayanan, dan saluran distribusi. 

4. Faktor Internal  

Faktor-faktor yang terdapat di dalam perusahaan yang mempengaruhi usaha 

secara keseluruhan dan pada umumnya dapat dikendalikan. Meliputi kondisi 

keuangan (manajemen keuangan dan pembukuan), sumber daya manusia 

(ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia), pemasaran (produk, 

harga, distribusi, promosi), produksi atau operasional (kontinyuitas 

produksi) dan manajemen. 

5. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor dari luar Perusahaan yang mempengaruhi pemasaran Pupuk 

dan pada umumnya belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Meliputi 

pemerintah (kebijakan pemerintah), pesaing, konsumen pemasok (pemasok 

bahan baku), teknologi, dan lembaga pemasaran. 

6. Kekuatan dari faktor internal  

Faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan 

keunggulan bagi pelaksanaan pemasaran Pupuk 

7. Kelemahan dari faktor internal  

Faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan 

keterbatasan atau kekurangan bagi pelaksanaan pemasaran pupuk 

8. Peluang dari faktor eksternal 

Faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat menguntungkan 

bagi pelaksanaan pemasaran pupuk 
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9. Ancaman dari faktor eksternal 

Faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat mengganggu 

keberlangsungan pelaksanaan pemasaran pupuk 

10. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strenghts (kekuatan), 

Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman). 

Kotler dan Keller (2009: 51) analisis SWOT keseluruan evaluasi tentang 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan. Analisis SWOT 

(strengths, weaknesses opportunities, threats) merupakan cara untuk 

mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal.  

11. Matrik SWOT  

Adalah matriks yang akan digunakan untuk mencocokkan peluang-peluang 

dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi suatu usaha pemasaran 

tertentu dengan kekuatan dan kelemahan internalnya untuk menghasilkan 

empat rangkaian alternatif strategi yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. 

12. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Merupakan kelompok kiat pemasaran yang digunkan perusahaan untuk 

mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran, dimana kelompok-

kelompok tersebut terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat yang 

sering kita kenal dengan 4p. 

1.6 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak terlalu meluas, dalam skripsi ini 

penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 
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1. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan 

September-Oktober 2017. 

2. Strategi pemasaran yang diciptakan hanya berlaku pada perusahaan CV. 

Tani Sumber Pangan Gresik 

3. Subyek penelitian ialah pemilik CV. Tani Sumber Pangan Gresik yaitu 

Bapak Saiful Anam yang terlibat dalam manajemen perusahaan tersebut 

serta kosumen secara langsung maupun tidak langsung yang menggunakan 

produk tersebut, sebagai bahan tambahan untuk memperoleh data eksternal. 
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