
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Sektor perekonomian merupakan salah satu faktor yang berperan 

sangat penting dalam era globalisasi ini, sebab perekonomian merupakan 

penggerak utama dalam pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan disektor lainnya. Upaya pembangunan perekonomian tersebut 

didukung oleh kemajuan teknologi diseluruh dunia yang membawa dampak 

semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.  

 Dewasa ini dunia usaha semakin berkembang dengan berbagai 

aktifitas yang akan mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk menangani 

dan mengawasi secara langsung semua aktifitas di dalam perusahaan. 

Terutama aktifitas di perusahaan ini yang berkembang pesat dengan teknologi 

dan informasi menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan membuat perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

aktifitas produk yang dihasilkan. Dengan adanya kebutuhan itu maka 

diperlukan suatu sistem pemasaran untuk membantu perusahaan dalam 

menyiasati lingkungan bisnisnya sehingga berhasil memuaskan konsumennya. 

Pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pupuk Sriwijaya bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika kebutuhan pelanggan atau konsumen 

mengalami perubahan, maka produsen harus jeli melihat perubahan yang 

terjadi. Pelaksanaan bauran pemasaran yang dilakukan PT. Pupuk Sriwijaya 

oleh tenaga pemasaran yaitu membuat produk yang diinginkan konsumen, 

harga dan tempat yang terjangkau sehingga mempermudah konsumen untuk 

membeli produk dan promosi mendorong konsumen untuk mengetahui fungsi 

produk, cara pemakaian sehingga konsumen mau membeli dan 

mengkonsumsi produk tersebut. Didalam suatu perusahaan yang 



memproduksi suatu produk, sangat penting memperhatikan pengelolaan 

strategi bauran pemasaran yang secara tepat dan diarahkan untuk 

meningkatkan volume penjualan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 Mengingat pentingnya bauran pemasaran yang merupakan aktifitas 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Maka, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Pelaksanaan 

Bauran Pemasaran Pada PT. Pusri PPD Jabar”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada pada PT. Pusri PPD Jabar 

sebagai berikut : 

1. Apakah tujuan pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri PPD Jabar.  

2. Bagaimana pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri PPD Jabar. 

3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat  

pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri PPD Jabar. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data yang akurat dan informasi mengenai pelaksanaan bauran 

pemasaran pada PT. Pusri PPD Jabar, sebagai bahan penyusunan tugas 

laporan akhir.  

 Sedangkan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri 

PPD Jabar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bauran pemasaran PT. 

Pusri PPD Jabar. 



3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat bauran pemasaran PT. Pusri PPD Jabar. 

 

1.4 Kegunaan hasil penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat 

mengenai keefektifan pelaksanaan bauran pemasaran dalam upaya 

meningkatkan volume penjualan dan diharapkan dapat menjadi masukan serta 

perbandingan kepada pihak PT. Pusri dalam merancang dan menerapkan 

pelaksanaan bauran pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan. Dari 

penelitian ini diharapkan adanya manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis : 

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dengan membandingkannya 

dengan dunia usaha, menambah pengalaman penulis dalam dunia kerja 

atau dunia usaha nyata serta untuk melatih kemampuan analisis dan 

berpikir sistematis penulis. 

2. Bagi Perusahaan : 

Memberikan informasi bagi perusahaan yang mungkin dapat 

digunakan sebagai bahan pembantu dan pembanding dalam membuat 

kebijakan dalam hal pelaksanaan bauran pemasaran pada PT. Pusri 

PPD Jabar. 

3. Bagi Pihak lain : 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung tertarik pada masalah pelaksanaan bauran pemasaran pada 

PT. Pusri PPD Jabar. 

 

 



1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

 Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian 

dekriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau menguraikan 

suatu situasi atau kondisi tertentu mengenai objek yang diteliti dengan jalan 

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan 

membandingkan dengan teori-teori yang diketahui yang pada akhirnya dapat 

dihasilkan suatu kesimpulan. 

 Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian lapangan 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang dijadikan tempat 

penelitian. 

2. Data sekunder  

Data pendukung yang bukan dikumpulkan sendiri tetapi diperoleh 

dengan mempelajari literatur, buku-buku, karya ilmiah, dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memperoleh bahan 

dan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke perusahaaan dengan 

cara sebagai berikut : 

1 Riset Lapangan (Field Research) 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis mengadakan penelitian 

langsung ke perusahaaan dengan cara sebagai berikut : 

a. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukam 

wawancara berupa tanya-jawab secara langsung dengan pihak 

yang berwenang atau bagian yang lain yang berhubungan langsung 

dengan objek yang diteliti. 

b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung ke perusahaan untuk melakukan penelitian dan 



mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang diteliti. 

2 Riset Keperpustakaan (Library  Research) 

Riset kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari, meneliti dan menelaah dari berbagai bahan bacaan dan 

data yang meliputi buku-buku yang menunjang dalam 

membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan kegiatan 

penelitiannya di PT. Pusri PPD Jabar dijalan Soekarno Hatta No.223 

Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2009 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


