
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sektor pertaniannya memegang peranan

penting dalam keseluruhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukan dari

sebagian besar penduduk atau tenaga kerja yang bermata pencaharian di bidang

pertanian atau penjualan produk yang berasal dari sektor pertanian. Berdasarkan data

yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2018 jumlah penduduk bekerja

pada triwulan I/2018 sebanyak 127,07 juta orang. Dari angka itu, ada tiga lapangan

pekerjaan yang memiliki tenaga kerja terbanyak. Tiga lapangan pekerjaan itu antara

lain: Pertama, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan persentasenya sebesar

30,46 persen atau sebanyak 38,70 juta orang, sebagai Negara agraris, hingga kini

mayoritas masyarakat Indonesia telah memanfaatkan sumber daya alam untuk

menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya pada sektor pertanian. Menurut BPS

tahun 2015 79,14 juta ton dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2014

sebesar 70,85 juta ton ada kenaikan sebesar 11,7 % dan kalau dipertanyakan lebih

jauh dimana posisi beras yang lebih ini. Dari hal tersebut sumber daya alam di

Indonesia mampu membangkitkan Indonesia menjadi Negara yang makmur, dan

tercukupi kebutuhan pangan untuk seluruh penduduknya. Sektor pertanian memiliki

peranan yang penting, karena sebagai penghasil pangan bagi penduduk yang jumlah

setiap tahunnya bertambah.

Agroindustri sebagai salah satu sektor yang mampu menarik dan mendorong

munculnya industri baru di sektor pertanian, yang dapat menciptakan sektor pertanian

yang tangguh dan unggul sebagai motor penggerak pembangunan pertanian dan

agrobisnis. Agroindustri memainkan peranan yang sangat penting, mengingat jenis

industri pertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan memiliki peluang yang

besar, maka sangat diperlukan dalam memprioritaskan pertumbuhan agroindustri
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yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi, baik bagi pembangunan nasional

maupun pembangunan ekonomi daerah pada umumnya, khususnya pembangunan

perekonomian masayarakat pedesaan. Berdasarkan data yang diperoleh BPS (Badan

Pusat Statistik) Tahun 2017, indeks produksi pertanian tahun 2017 mengalami

penurunan dibanding tahun 2016. Indeks produksi pertanian tahun 2017 menurun

sebesar 5,26 poin dibanding tahun 2016, yaitu dari 125,51 pada tahun 2016 menjadi

120,25 pada tahun 2017. Negara Indonesia harus mampu meningkatkan agroindustri

tersebut karena secara alamiah sangat potensial dengan keadaan alam yang

dimilikinya. Karena itu, perlu dilakukannya peningkatan efesiensi dan produktivitas

pertanian dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi seoptimal mungkin untuk dapat

menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut.

PT. Petrosida sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di faktor pertanian hingga menjadi kegiatan

yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. Dari penjelasan di atas

PT. Petrosida sangat memudahkan para petani dan sangat cocok dengan kebutuhan

pertanian di Indonesia. Maka dari itu PT. Petrosida juga membutuhkan strategi

pemasaran yang baik dalam mengenalkan dan menjual suatu produk maupun jasa.

Menurut Kotler dan Amstrong (2015) pemasaran adalah sebagai proses dimana

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun pelanggan yang kuat

relationship untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Di dalam strategi

pemasaran sangat dibutuhkan komunikasi yang harus dilakukan dengan baik agar

hubungan produsen dan konsumen dapat tetap berlangsung dalam jangka yang

panjang.

Dengan demikian PT Petrosida Gresik perlu melakukan inovasi dan

pengembangan teknologi dengan membuat aplikasi sistem informasi penjualan

berbasis mobile yang berisi informasi produk, dan kotak saran. Pada tahun 2018, PT

Petrosida Gresik melakukan inovasi yaitu aplikasi berbasis Android yang bernama

SidaCare. SidaCare adalah media online dari PT Petrosida Gresik yang berisi katalog

produk pestisida, pupuk, benih, cara budidaya tanaman, informasi kios, solusi, artikel,
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dan informasi kegiatan PT Petrosida Gresik yang dapat digunakan oleh karyawan PT

Petrosida Gresik, distributor dan End User.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik  membuat penelitian

untuk mengetahui tingkat kualitas dan kepuasan pengguna aplikasi SidaCare dengan

mengacu pada DeLone dan McLean (2003) D&M IS Success Model “Analisis

Kepuasan Sales Representatives Wilayah I Jawa Timur Dalam Menggunakan

Aplikasi SidaCare Pada PT Petrosida Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mencapai hasil penelitian yang berjudul “Analisis Kepuasan Sales

Representatives Wilayah I Jawa Timur Dalam Menggunakan Aplikasi SidaCare Pada

PT Petrosida Gresik”., maka berikut rumusan masalah yang dapat diambil :

1. Bagaimana Impelementasi aplikasi SidaCare sebagai Media Saluran

Pemasaran Produk Pestisida yang diterapkan oleh PT Petrosida Gresik ?

2. Bagaimana kualitas aplikasi SidaCare sebagai media komunikasi pemasaran

di PT Petrosida Gresik dengan menggunakan “D&M IS Success Model” ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara

lain :

1. Untuk mengetahui kualitas aplikasi SidaCare sebagai media saluran

komunikasi pemasaran

2. Untuk mengetahui kualitas dari aplikasi SidaCare sebagai media komunikasi

pemasaran yang telah dijalankan oleh PT Petrosida Gresik.

1.4 Manfaat

A. Bagi Penulis

 Menambah wawasan mengenai Manajemen Pemasaran khususnya

tentang Komunikasi Pemasaran Pemasaran dan Pengembangan

Produk.

 Menerapkan teori yang didapat di kampus ke dunia kerja.
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B. Bagi Universitas

 Melihat bagaimana mahasiswa menerapkan ilmu yang di dapat di

kampus.

C. Bagi Perusahaan

 Dapat memecahkan masalah yang ada di perusahaan.

1.5 Objek Penelitian

Objek yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sales representatives PT

Petrosida Gresik.
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1.6  Gantt Chart Jadwal Kegiatan PKL dan Tugas Akhir

Tabel 1.1

No Nama
Kegiatan

2019
Maret April Mei Juni Juli Agustus

Minggu
Ke-

Minggu
Ke-

Minggu
Ke-

Minggu
Ke-

Minggu
Ke-

Minggu
Ke-

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 PKL di PT.

Petrosida
Gresik

2 Pemilihan
Dosen
Pembimbing

3 Menentukan
Judul Topik
TA

4 Pengerjaan
Tugas Akhir

5 Bimbingan
dengan
Dosen
Pembimbing

6 Sidang Tugas
Akhir

7 Penyerahan
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