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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sangat tidak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini

sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya inovasi-inovasi yang telah

dibuat di dunia ini. Dari hingga yang sederhana, hingga yang menghebohkan

dunia. Hingga menciptakan obyek-obyek, dan teknik yang dapat membantu

kegiatan manusia lebih efektif dan efisien. Dalam bentuk yang paling sederhana,

perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara lama dalam

menyelesaikan tugas-tugas tradisional.

Pada saat ini persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat kompetitif

dan dirasakan oleh pelaku bisnis di Indonesia. Persaingan sudah merambah pada

bidang industri, tidak hanya dunia ritel. Kenyataanya, menunjukkan bahwa bidang

industri lain sudah mulai bersaing secara ketat, baik dengan teknologi hingga

sistem pemasaran tertentu. Harga (price) pun menjadi salah satu acuan bagi

perusahaan dalam suatu persaingan bisnis tersebut. Sehingga persaingan dunia

bisnis yang kompetitif diperlukan market leader pada segmentasi industri masing-

masing.

Tingginya persaingan dunia bisnis maka persaingan industri pun

ikut berkompetisi, khususnya industri semen di Indonesia. Pada saat ini pun

perkembangan di dunia industri sangatlah berkembang, khususnya produk semen

di Indonesia. Faktanya banyaknya produk-produk semen baru yang digunakan

dalam bidang pembangunan, serta fungsi dan manfaat tersendiri. Dalam hal ini

menimbulkan adanya persaingan pada dunia industri khususnya semen di

Indonesia. Persaingan yang ditimbulkan saat ini adalah cara untuk memasarkan

dan mendistribusikan pada wilayah-wilayah tertentu. Begitu halnya dengan

persaingan-persaingan industri semen di Indonesia, para perusahaan bersaing

untuk mendapatkan image yang baik dan loyalitas konsumen dengan cara

promosi-promosinya guna mempertahankan market leader position.
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Gambar 1.1 Persaingan Industri Semen Di Indonesia (2014-2015)

Sumber : www.bareska.com (2016)

Persaingan dalam dunia bisnis sangatlah wajar. Adanya persaingan

dari industri semen di Indonesia ini menujukkan bahwa harus ada suatu strategi

agar dapat membentuk citra baik pada konsumen. strategi yang sangat dibutuhkan

pada Industri Semen ini adalah suatu reset pasar dan siapa kompetitornya. Strategi

itulah yang paling utama dilakukan oleh suatu industri semen di Indonesia tentang

bagaimana membetuk citra perusahaan dan merek/produk. Selain itu industri

semen di Indonesia wajib untuk membentuk atau merekrut suatu distributor utama

pada  setiap regional dalam pemasarannya agar memenuhi permintaan yang

dibutuhkan Indonesia.

Perusahaan/Industri semen adalah suatu perusahaan yang menerapkan

system bisnis to bisnis (B2B). Business to business adalah transaksi antara
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institusi bisnis (perusahaan) dengan instusi bisnis lainnya. Pada perusahaan semen

ini pasar utamanya adalah para distributor besar ataupun kecil. Jadi perusahan

semen ini harus memberikan stimuli-stimuli agar para distributor berkenan untuk

menjualkan produk tersebut pada agen-agen yang dimiliki distributor. Tentunya

perusahaan semen mempunyai program-program tersendiri dalam pemasaran yang

dilakukan.

PT.Semen Indonesia adalah salah satu perusahan yang bersaing pada

berkembangnya industri semen di Indonesia. Perusahaan diresmikan di Gresik

pada tanggal 7 Agustus1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang

250.000 ton semen per tahun, dan di tahun 2014 kapasitas terpasang mencapai

31,8 juta ton/tahun. Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham

Cemex Asia Holdings Ltd. kepadaBlue Valley Holdings PTE Ltd. sehingga

komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue Valley

Holdings PTE Ltd. 24,9%, dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue

Valley Holdings PTELtd, menjual seluruh sahamnya melalui private placement,

sehingga komposisi pemegang saham Perseroan berubah menjadi Pemerintah

51,0% dan publik 48,9%.

Strategi-Strategi yang dilakukan semen Indonesia sangat beragam jenis

dan manfaatnya bagi para distributornya. Ada 2 kategori tipe yang dilakukan oleh

PT.Semen Indonesia yang pertama adalah Above The Line dan Below The Line.

Pada strategi Above The Line (tidak langsung) ini meliputi video official, brosur,

flayer, dan sebagainya. Pada strategi Below The Line (langsung) adalah program

reward dan Star Fiesta . Dengan adanya stategi pemasaran tersebut semen

Indonesia memiliki stimuli untuk merangsang pasar yang ditargetkan.

Untuk mempertahankan strategi pemasaran dari PT. Semen Indonesia Tbk,

PT. Semen Indonesia telah melakukan suatu kegiatan pemasaran yang didukung

dengan konsep strategi bauran pemasaran. Pengertian Marketing Mix atau bauran

pemasaran merupakan istilah yang diapkai untuk menjelaskan perpaduan strategi-

strategi pembentukan initi system pemasaran sebuah perusahaan untuk

mengetahui reaksi pembeli. Menurut Malcom dan Keegan (1999:23) (Keegan,
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1999) Marketing Mix adalah suatu set variabel dalam rencana pemasaran yang

dapat di kontrol yang biasanya di   nyatakan dalam bentuk 4P yaitu :

1. Product

2. Place,

3. Price

4. Promotion

Sedangkan Promosi adalah bagian dari rangkaian pemasaran suatu barang.

Menurut Tjiptono (2000:219) Pada hakikatnya (Tjiptono, 2000) promosi adalah

suatu bentuk komunikasi pemasaran”. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Bermula dari maraknya persaingan industri semen di Indonesia, penulis

melakukan penelitian tentang media pemasaran yang diterapkan pada salah satu

industri semen di Indonesia dengan menggunakan metode analisis komunikasi

pemasaran terpadu. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulisan judul

laporan ini “Analisis Implementasi Media Komunikasi Pemasaran Pada PT.

Semen Indonesia Tbk”.

1.2 Perumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi

dari Media Komunikasi Pemasaran yang digunakan pada PT. Semen

Indonesia Tbk. ?”

1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Media

Komunikasi Pemasaran yang digunakan oleh PT.Semen Indonesia

(Persero), Tbk.
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1.4 Manfaat Melaksanakan Praktek Lapangan
1.4.1 Manfaat bagi penulis :

a. Menjadi sarana penerapan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan

b. Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa terkait

c. Menjadi sumber referensi, atau bahan acuan bagi mahasiswa lain yang

bersangkutan

1.4.2 Manfaat bagi almamater :
a. Menambah koleksi bahan di ruang baca D3 Fakultas Vokasi Universitas

Airlangga  Surabaya.

b. Manjadikan laporan PKL ini sebagai sumber ilmu baru di kampus,

terutama di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.4.3 Manfaat bagi perusahaan (PT.Semen Indonesia)
a. Sebagai sarana evaluasi bagi kinerja perusahaan

b. Membantu mengatasi permasalahan yang ada pada perusahaan

c. Memberikan pendapat/ide yang dapat membantu kinerja perusahaan

1.4.4 Manfaat bagi pembaca
a. Mengetahui permasalahan suatu perusahaan, serta solusi yang bisa

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

b. Menjadi salah satu sarana untuk menambah wawasan, terutama dalam

bidang

pemasaran

c. Menjadi sumber referensi pembaca.

1.5 Rencana Kegiatan Praktek Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT SEMEN INDONESIA

selama 2 bulan mulai pada tanggal 1 April 2016 hingga 31 Mei 2016 sebagai

tim Perencanaan pemasaran dan Pelayanan pelanggan. Bidang yang diambil
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dari penulis adalah Komunikasi Pemasaran dengan judul Analisis

Implementasi Media Komunikasi Pemasaran Pada  PT. Semen Indonesia.

a. Obyek PKL

Program Studi : D3 Manajemen Pemasaran

Bidang : Komunikasi Pemasaran Terpadu

Topik : Analisis Implementasi dari Media Komunikasi

Pemasaran yang digunakan pada PT. SEMEN INDONESIA Tbk.

b. Subyek PKL (Tempat PKL)

PT. SEMEN INDONESIA Tbk.

Jln. Veteran Gresik

c. Jadwal Kegiatan PKL (ganchart)
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Tabel 1 1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

No
Kegiatan

Februari Maret April Mei

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Pengajuan izin

lokasi PKL

2 Pembekalan

3 Pelakasanaan

PKL

4 Penentuan

topik laporan

PKL

5 Penentuan

dosen

pembimbing

6 Konsultasi

penyusunan

laporan PKL

7 Penyusunan

laporan PKL
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1.6 Kerangka Pemikiran Dan Landasan Teori

Gambar 1.2  Kerangka Pemikiran

1. PERKEMBANGAN TEKONOLOGI
2. STRATEGI MENGHADAPI PERSAINGAN INDUSTRI SEMEN DI
INDONESIA

PERSAINGAN YANG KOMPETITIF

PT. SEMEN INDONESIA

STRATEGI PEMASARAN

BAURAN PEMASARAN

PROMOSI

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU

ONLINE OFFLINE

1. ADVERTISEMENT
2. SALES PROMOTION
3. DIRECT MARKETING
4. PERSONAL SELLING
5. PUBLIC RELATION
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Pengertian strategi pemasaran adalah proses menentukann target pasar

dengan strategi bauran,pemasaran yang terkait dengan Target Market yang adalah

sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaan oleh

pelanggan. Selain itu strategi pemasaran membutuhkan suatu komponen yang

disebut marketing mix (bauran pemasaran)

Menurut W.Y Stanton (2000:18) strategi pemasaran adalah suatu yang meliputi

dari seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan

menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang

dan jasa yang bias memuaskan kebutuhan pembeli actual maupun potensial.

Menurut Amstrong dan Kotler (2005:5) (Kotler A. a., 2005) strategi pemasaran

suatu proses masyarakat yang dimana individu atau kelompok mendapatkan apa

yang mereka dapatkan dan menginginkan penciptaan, penawaran, dan adanya

penukaran product dan jasa pada value / nilai yang didapatkan secara cuma-cuma

Serta hal-hal yang pelu diperhatikan sebelum menerapkan strategi pemasaran

yaitu analisis SWOT, antara lain :

- (Strengths) kekuatan : yang meliputi kemampuan internal, sumber daya ,

dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani

pelanggannya dan mencapai tujuannya.

- (Weekness) Kelemahan : meliputi kebatasan internal dan faktor situasional

negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan.

- (Opportunities) adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada

lingkungan eksternal eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk

memperoleh keuntungan

- (Threats) ancaman adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak

menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan.
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1.6.1 Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran adalah serangkaian variabel pemasaran terkendali yang

dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang dikehendaki

perusahaan dari pasar sasarannya (Kotler 1984, 41). Bauran pemasaran terdiri dari

berbagai hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan

atas produknya. Beberapa kemungkinan itu dikumpulkan kedalam variable yang

biasa disebut 4P, yaitu :

- Produk (Product)

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan

pembeli, diusahakan untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga

dapat memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan konsumen.

- Harga (Price)

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk

mendapatkan produk yang diinginkannya.

- Tempat (Place)

Tempat yang bagaimana membuat produk terjangkau oleh konsumen.

- Promosi (Promotion)

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan

keistimewaan produk-produk agar dapat dibeli dan dikonsumsi oleh

konsumen.

1.6.2 Promosi

Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat

untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi adalah usaha perusahaan

untuk membujuk, menciptakan kesadaran pada konsumen tentang produk suatu

perusahaan.
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Menurut Boyd (2000 : 65) (Byod, 2000) promosi adalah suatu proses

menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian.

promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk,

konsep dan gagasan.

menurut Boone dan Kurtz (2002 : 129) (Kurtz, 2002) promosi adalah proses

menginformasikan, membujuk,dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian.

Menurut Suryana (2001: 112), (Suryana, 2001) promosi adalah cara

mengkomunikasikan barang dan jasa yang di tawarkan supaya konsumen

mengenal dan membeli.

1.6.3 Bauran Promosi

Bauran promosi merupakan gabungan dari beberapa promosi jenis bentuk promosi

yang ada untuk produk yang sama, agar kegiatan dari kegiatan promosi dapat

menghasilkan kegiatan yang maksimal.

Menurut Kotler (2006 : 264-312) unsur (Kotler, Promotion Mix , 2006) bauran

promosi (promotion mix) terdiri dari 5 (lima perangkat utama yaitu :

1. Advertising : merupakan penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi

produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar.

2. Sales Promotion : berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa

3. Public Relation and Publicity : berbagai program untuk mempromosikan

dan/atau melindungi citra perusahaan atau produk individual.

4. Personal Selling : interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih

untuk melakukan sesuatu presentasi, menjawab langsung dan menerima

pesan langsung.

5. Direct Marketing : penggunaan surat, telepon, fax, e-mail (media

komunikasi) untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau

mendapatkan taggapan langsung dari pelanggan.
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1.6.4 Komunikasi Pemasaran Terpadu

Perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konprehensif

untuk mengevaluasi peranan strategis dari beberapa elemen komunikasi

pemasaran (marketing mix), strategi bisnis dalam mengelola hubungan dengan

konsumen yang intinya untuk menggerakkan brand value. Menurut Schultz (2004)

sebagai (Schultz, 2004) sebuah strategi dalam proses bisnis dengan membuat

perencanaan, membangun, mengeksekusi dan mengevaluasi pelaksanaan program

komunikasi merek yang terkoordinasi pada konsumen, pelanggan, atau sasaran

lain yang relevan dengan audience eksternal dan internal.

Sedangkan The 4As (The American Association of Advertising Agency)

mengatakan bahwa adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang

matang dengan mengevaluasi peran masing-masing bentuk komunikasi pemasaran

(periklanan umum, sales promotion, public relations dan lain-lain) dan

memadukan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran ini untuk memberikan

kejelasan, konsistensi dan dampak komunikasi yang maksimal (Belch 2009).

Proses komunikasi dapat mempengaruhi dampak yang diekspetasikan oleh

reaksi konsumen terhadap pesan komunikasi tersebut. Berikut ini adalah alur dari

pengirim pesan komunikasi hingga penerima.

“ Exposure advertiment – (product, source, ad execution) – (attitude) brand and

attitude toward – purchase intation.”
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