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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, maka hal tersebut 

menimbulkan persaingan diantara berbagai jenis usaha baik yang bergerak di bidang 

industri, jasa, maupun perdagangan. Untuk itu salah satu upaya yang perlu diwujudkan 

dalam menghadapi kondisi tersebut adalah setiap perusahaan harus mampu memanfaatkan 

perkembangan ilmu dan teknologi dengan baik serta merealisasikan tujuan pemasarannya, 

agar mampu bertahan dan terhindar dari persaingan yang tidak sehat. 

Mengingat pentingnya peranan pemasaran dalam perusahaan, maka setiap perusahaan 

harus memiliki strategi bersaing yang baik dan matang dalam dunia usaha, agar dapat 

menghadapi setiap kondisi yang mungkin terjadi, sehingga perusahaan dapat membaca 

situasi pasar serta keinginan konsumen saat ini. Strategi tersebut dapat terbentuk melalui 

proses perencanaan yang matang yakni dengan menggabungkan elemen-elemen penting 

yang ada di setiap departemen-departemen dalam perusahaan, tentunya dengan melakukan 

pendekatan dan kerjasama yang solid sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Suatu stragtegi yang baik yaitu apabila perusahaan tersebut berorientasi pada 

pemasaran dimana terbentuk atas dasar suatu tujuan yang sama yaitu mencoba untuk 

menerapkan konsep pemasaran sebagai usaha bersama untuk dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen yang mendatangkan laba bagi perusahaan. 

Pada dasarnya perencanaan strategi ditujukan untuk membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya, sebagai hasil yang diperoleh melalui kegiatan pemasaran dimana dari 

perencanaan strategi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan formula umum 

mengenai bagaimana perusahaan akan bersaing, apakah yang menjadi tujuan perusahaan, 

dan kebijakan apakah yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Oleh karena itu perencanaan strategi akan sangat dipengaruhi oleh tujuan dari program 

pemasaran suatu perusahaan. 

Program pemasaran merupakan gabungan dari sejumlah rencana pemasaran secara 

menyeluruh dalam perusahaan dan merupakan tanggung jawab dari setiap departemen-

departemen yang ada dalam perusahaan untuk melaksanakannya. Rencana pemasaran 

merupakan suatu pernyataan tertulis dari suatu strategi pemasaran yang dilengkapi dengan 

perincian tentang waktu dan prosedur pengawasan untuk menjalankan strategi pemasaran 

tersebut. Agar suatu rencana pemasaran menjadi mudah maka perusahaan harus 

mengemukakan sumber daya yang akan digunakan. 

Strategi pemasaran dalam perusahaan harus selalu dikembangkan dan disesuaikan 

dengan kondisi pasar yang selalu berubah dan harus sesuai dengan kebutuhan serta 

keinginan konsumen dan pasar sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Pengembangan strategi pemasaran dapat dilakukan melalui pengembangan terhadap 

metode yang sedang diterapkan dalam strategi pemasaran tersebut, sehingga tujuan utama 

dari dikembangkannya suatu strategi pemasaran akan diharapkan menjadi lebih baik dari 

strategi sebelumnya.  

Sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang menghasilkan  berbagai macam produk 

atau jasa yang ditujukan untuk kebutuhan dan keinginan pasar, maka perusahaan harus 

memiliki strategi pemasaran yang tepat agar produk atau jasa yang dihasilkannya dapat 

diterima dengan baik oleh pasar konsumennya dan  dapat memberikan manfaat sehingga 

perusahaan dengan sendirinya akan memperoleh laba dan sekaligus kesejahteraan akan 

tercapai baik untuk perusahaan sendiri maupun untuk masyarakat luas. 

Melalui uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut 

mengenai strategi pemasaran pada perusahaan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai 

bahan penulisan tugas akhir dengan judul ‘SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN 

STRATEGI PEMASARAN PADA PT.PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 

(PERSERO) CABANG BANDUNG’. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melakukan analisa terhadap pelaksanaan strategi pemasaran suatu perusahaan, 

seringkali seseorang menghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kelancaran 

dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan strategi pemasaran tersebut. Apabila kita 

melihat latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah tersebut dapat dibatasi pada 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan strategi produk yang dilakukan di PT.Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung. 

2. Bagaimanakah pelaksanaan strategi penetapan harga yang dilakukan di 

perusahaan PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang  

Bandung ? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan strategi distribusi yang dilakukan di perusahaan 

PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung? 

4. Bagaimanakah pelaksanaan strategi promosi yang dilakukan diperusahaan 

PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari penyusunan laporan tugas akhir ini yakni untuk memperoleh data dan 

informasi secara lengkap mengenai bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran dari 

perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan strategi produk yang dilakukan 

di perusahaan tersebut. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan strategi penetapan harga yang 

dilakukan si perusahaan tersebut. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan strategi distribusi yang 

dilakukan di perusahaan tersebut. 

4. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan strategi promosi yang dilakukan 

di perusahaan tersebut.  
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1.4 Kegunaan laporan Tugas akhir 

Ada banyak kegunaan yang diharapkan dari laporan tugas akhir ini tentunya berdasarkan 

maksud dan tujuan yang telah dijelaskan di atas. Kegunaan tersebut meliputi: 

1. Bagi penulis 

Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan yang 

dalam prakteknya dapat lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan 

serta menambah pengalaman di bidang manajemen pemasaran khususnya 

mengenai pelaksanaan strategi pemasaran. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan agar hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan masukan-

masukan serta dapat memberikan manfaat untuk dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan evaluasi. 

3. Bagi Universitas 

Diharapkan agar laporan tugas akhir ini dapat menjadi sumber informasi dan 

bahan kritis dalam pengembangan sebuah karya ilmiah serta dapat menambah 

perbedaharaan kepustakaan. 

4. Bagi pembaca 

Sebagai informasi bahan bacaan guna mamahami lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan strategi pemasaran , sehingga penelitian ini dapat membantu dan 

bermanfaat. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

dalam pengambilan data yang berarti merupakan suatu metode penelitian yang 

mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data untuk kemudian dibuat penafsiran, 

kesimpulan dan saran. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

• Penelitian Lapangan ‘Field Research’ 

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. 

Dalam teknisnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Merupakan pengadaan tanya jawab langsung mengenai objek yang diteliti. 
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b. Wawancara 

Merupakan pengadaan tanya jawab langsung mengenai objek yang diteliti 

dengan pihak terkait. 

• Studi Kepustakaan ‘Library Research’ 

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber 

dari buku-buku serta yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Tujuan dari 

studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis mengenai 

objek yang diteliti yang kemudian dibandingkan dengan pelaksanaannya. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis mengambil 

lokasi di PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung yang 

beralamat di Jl. Jawa No. 12 Bandung 40117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


