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ABSTRAK 

PT. Putra Restu Ibu Abadi adalah merupakan perusahaabn yang bergerak dalam 

bidang pengolah dan pemanfaatan limbah b3, dimana salah satu pemanfaatannya 

dijadikan produk bata merah.  Perusaahan dapat memperoduksi bata merah cukup 

banyak akan tetapi penjualan akan batah merah kurang bisa maksimal sehingga 

menjadi masalah bagi perusahaan, selama ini pemasaran produk hanya melalui 

pameran pemerintah atau hanya melalui media mulut ke mulut sehingga kurang 

dikenalnya produk bata merah buatan PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah membantu 

memasarkan produk dengan mengunkan analisi swot, Perumusankan 4P, 

Merumusakan STP, Analisis Pasar, Pesaing, dan keunggulan Produk, Katalog. 

Dengan melalui media online. 

Dengan diterapkannya semua metode tersebut dapat mempermuda pemasara 

bata merah dan memperluas informasi tentang batah merah PT. Putra Restu Ibu 

Abadi dikalangan masyarakat secara meluas.  

 

Kata Kunci: Pemasaran bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Industri di Indonesia yang semakin berkembang mendorong berbagai sektor 

untuk melakukan pembesaran skala produksi, oleh karena itu kegiatan 

pembangunan di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 

Adanya peningkatan pembangunan berpotensi menghasilkan lebih banyak limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 tersebut dapat berasal dari berbagai 

sektor seperti industry seperti: pertambangan, pertanian, kesehatan dan lain-lain. 

Limbah B3 tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dapat berasal 

dari luar negeri (impor). Limbah B3 yang berasal dari dalam negeri terkadang juga 

diekspor ke negara tertentu. 

Proses ekspor dan impor ini semakin meluap terutama di era industri 4.0 

saat ini. Di Indonesia dalam waktu tiga dasawarsa terakhir, produksi bahan 

berbahaya dan beracun (B3) seperti limbah bahan kimia mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. Berawal dari hal tersebut, menyebar secara luas di seluruh 

sektor, sehingga jika tidak dikelola dengan baik tentu memberikan dampak yang 

negatif terhadap seluruh makhluk hidup terutama manusia dan lingkungan hidup.  

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun pada sifat dan konsentarisi serta jumlah 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan hidup 

bahkan mengganggu kesehatan makhuk hidup terutama manusia (Sumisih, 2010). 

Sebagian besar industri tidak memahami tentang bahaya limbah dari produk yang 

dihasilkan, sehingga tentu limbah tersebut dibuang begitu saja di air tanpa 
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pengolahan. Padahal sebagaian besar limbah tersebut tentu merupakan limbah B3 

yang dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan. 

Salah satu perusahaan yang peduli terhadap limbah B3 yaitu PT. Putra Restu 

Ibu Abadi (PT. Pria). PT. Pria merupakan sebuah perusahaan di Mojokerto yang 

bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 

maupun non B3. PT. Pria ini bekerja sama dengan PT. Tenang Jasa Sejahtera yang 

mana perusahaan ini dikenal sebagai pusat pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 

dan non B3. 

Tidak hanya berfokus dibidang jasanya saja, sekarang PT. PRIA mulai 

mengembangkan produk yang dihasilkannya dan siap untuk bersaing di pasar. 

Dengan memanfaatkan limbah yang diperoleh, PT. PRIA memanfaatan limbah B3 

menjadi produk bata merah, batako, paving block dan kertas (low gradepaper).  

Akan tetapi PT.PRIA kesusahan dalam memasarkan produknya seperti 

batako, bata merah, paving block akibat banyaknya pesaing sejenis dan kurang 

mengikuti teknologi informasi. Oleh sebab itu, Direktur PT. PRIA mengambil 

langkah untuk mencari metode pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan dan 

memperluas jangkauan pasar. 

Banyaknya pesaing sejenis bisa menjadi ancaman bagi PT. PRIA. 

Kurangnya pengelolaan pemasaran yang baik di dalam perusahaan ini menjadi 

ketakutan tersendiri sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam 

perkembangan perusahaan. 
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Diagram 1 1 penjulan bata merah sebelum kerja praktik 

Sumber : data penjualan bata merah PT. PRIA 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan jumlah penjualan bata merah yang 

rendah dan tidak stabil di setiap bulannya, hal tersebut menunjukkan kurangnya 

kegiatan pemasaran bata merah yang terjadi di PT. PRIA selama beberapa bulan 

sebelumnya. Pada awal tahun di bula Januari bata merah terjual sebanyak 19.000 

biji namun pada bulan selanjutnya tidak ada penjualan sama sekali, pada bulan 

ketiga terdapat peningkatan yang cukup pesat menjadi 31.800 bata terjual, bulan 

April terjual 14.500 biji, Mei terjual 8.000 biji, Juni terjual 10.000 biji, Juli terjual 

13.000 biji dan dikuti bulan selanjutnya dengan peningkatan penjualan. Bulan 

Agustus terjual 30.000 biji.  

Untuk mengembangkan dan memajukan produk PT.PRIA dibutuhkan 

adanya konsep bauran pemasaran (Marketing Mix). Konsep bauran pemasaran 

yang terapkan yaitu dengan 4P, yaitu product, price, place, promotion. Dan 

membutuhakan pemasaran melalui media sosial yang digunakan untuk 

pembenahan manajerial pemasaran serta penunjang strategi yang efektif dan 

efesien dengan memperhatikan target konsumen yang diharapkan agar dapat 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam Kerja Praktik (KP) kali ini 

bertujuan untuk membantu terkait dengan pengembangan strategi dan pembenahan 

0
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manajerial pemasaran pada PT. PRIA 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana meningkatkan penjualan  dengan menerapkan strategi buaran 

pemasaran 4P pada PT. PRIA? 

2. Bagaimana memasarkan dengan baik dan efisien dengan menggunakan 

pemasaran online . 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penulis menentukan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Strategi ini berfokus pada pengelolaan dan pemasaran produk. 

 Dengan melihat pesaing maka produk yang akan dipasarkan harusnya memiliki 

daya tarik tersendiri yang membuat nilai tambah bagi para pesaing bisnis 

lainnya. 

2. Strategi ini tidak menangani bisnis keseluruhan. 

 Strategi pada masalah ini hanya memfokuskan pada produk Bata merah yang 

dikarenakan produk tersebut masih kurang untuk bisa dipasarkan secara meluas. 

3. Strategi berbasis online. 

 Dengan kemajuan teknologi saat ini bahwa bisnis bisa dijangkau lebih cepat dan 

efisien karena strategi yang digunakan masih belum menerapkan hal tersebut. 

4. Strategi online menggunakan Tokopedia, Website, olx  

 Dengan strategi tersebut maka bisa membantu untuk mengenalkan produk secara 

luas karena media tersebut sangat terpercaya dan memiliki jumlah peminat yang 
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cukup tinggi sehingga dengan bergabung kemungkinan produk bisa dikenal bisa 

lebih besar lagi. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan kerja praktik ini 

adalah : 

1. Meningkatkan jumlah penjualan bata merah pada perusahaan Putra Restu Ibu 

Abadi (PT. PRIA) . 

2. Melakukan pengembangan strategi dan pembenahan manajerial pemasaran 

pada Perusahaan Putra Restu Ibu Abadi (PT. PRIA) 

3. Membantu pemasaran melalui promosi yang strategik.  

4. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan di lapangan kerja. 

5. Membantu penjualan dengan memanfaatkan pemasaran secara online. 

1.5 Manfaat 

Dari adanya strategi pemasaran yang diterapkan, maka manfaat yang dapat 

diharapkan antara lain: 

1. Membantu menghadapi perkembangan di Era Bisnis Digital. 

 Dengan menggunakan strategi dalam segi pemasaran secara online tidak 

menutup kemungkinan para pelaku bisnis lain juga mulai melakukan hal 

tersebut. Maka dengan strategi yang diterapkan di PT. PUTRA RESTU IBU 

ABADI nantinya akan mampu berhasil mengendalikan pemasaran secara digital. 

2. Mengurangi kegiatan yang tidak mendukung. 

 Pemasaran secara online memberikan dampak yang baik bagi pelaku bisnis salah 

satunya sangat membantu dalam kegiatan pemasaran produk karena dengan 
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menerapkan secara online di PT. PUTRA RESTU IBU ABADI bisa 

memberikan informasi akan produk secara efisiensi dan efektif serta tepat 

sasaran. 

3. Membuat efesiensi dan efektif dalam proses bisnis. 

 Dengan menerapkan strategi pemasaran maka proses bisnis di di PT. PUTRA 

RESTU IBU ABADI bisa berjalan dengan target yang sudah disusun dan teratur.
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah 

PT. Putra Restu Ibu Abadi adalah sebuah perusahaan professional yang 

berdiri di Kabupaten Mojokerto Jawa-Timur, yang bergerak dibidang Jasa 

Pengangkutan, Pengolahan, dan pemanfaatan Limbah B3 dan Limbah Non B3.  PT. 

Putra Restu Ibu Abadi telah bekerjasama dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera yang 

merupakan salah satu Pusat pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 dan Limbah 

Non B3. 

Dan sekarang ini PT. Putra Restu Ibu Abadi sedang mengembangkan usaha 

yang telah geluti sebelumnya, Saat ini dengan meningkatnya penggunaan bahan 

berbahaya dan beracun pada berbagai kegiatan perindustrian, pertambangan, 

kesehatan, rumah tangga dan kegiatan lainnya dan meningkatnya upaya 

pengendalian pencemaran udara, air yang menghasilkan lumpur/ sludge atau debu 

yang berbahaya dan beracun, semua ini berdampak terhadap kehidupan manusia 

Kami sebagai penyedia jasa angkutan (transporter) bekerjasama dengan 

penghasil, pengumpul, pemanfaat, pemusnahan bersama-sama membantu program 

pemerintah khususnya bidang pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 85 Tahun 1999 tetang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun, Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 

tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya serta Keputusan Kepala Bapedal No. 
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Kep-05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun, dan Surat Kementerian Lingkungan Hidup RI No.B-

7326/DEP.IV/LH/09/2010 tentang Rekomendasi Izin Pengangkutan Barang 

Berbahaya dan Beracun. 

Adapun jenis kegiatan Pengelolaan yang dilakukan antara lain : 

1.  Pengangkutan Limbah B3 dengan menggunakan Armada yang ada dan 45 jenis 

limbah 

 

Gambar 2 1Armada angkut 

2.  Pemanfaatan Limbah B3 menjadi Produk Batako, Bata merah dan Kertas (Low 

gradepaper) 

      

Gambar 2 2 Produk 

3.  Pengolahan Limbah Cair dengan Metode Elektrokoagulasi 
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Gambar 2 3 mesin pengolahan air 

 

4.  Pengolahan Limbah Fasa Padat dengan menggunakan Mesin Insinerator 

 

Gambar 2 4 Mesin Insinerator  

Alamat PT. PURA RESTU IBU ABADI: 

Jalan Raya Lakardowo, Lakardowo, Jetis, Sumber Wuluh, Lakardowo, Kec. Jetis, 

Mojokerto, Jawa Timur 61352 

Telp & Faks : (0321) 362472 

E-Mail : pt.priaplant@gmail.com 

Website : http://ptpria-surabaya.com/ 

 

2.2 Logo PT. PUTRA RESTU IBU ABADI 

PT. Putra Restu Ibu Abadi telah memiliki logo resmi. Berikut adalah logo 

yang digunakan sebagai identitas pada PT. Putra Restu Ibu Abadi yang ditampilkan 

pada gambar 2.1. 
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Gambar 2 5 Logo PT. Putra Restu Ibu Abadi 

2.3 Visi PT. PUTRA RESTU IBU ABADI 

“Menjadikan Perusahaan Pengelolaan Limbah Terbaik di indonesia”. 

2.4 Misi PT. PUTRA RESTU IBU ABADI 

1. Berperan aktif dalam mendukung program pemerintahan dalam upaya 

pengeolahan lingkungan. 

2. Berpartisipasi dalam upaya kemajuan riset dan teknologi dibidang 

pengolahan limbah B3 

3. Membuka lapangan pekerjaan dengan sistem padat karya yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar 

4. Mampu memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap Bangsa 

dan negara  

 

2.5 Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT. Putra Restu IBu Abadi yang 

terdapat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2 6 Struktur PT. Putra Restu Ibu Abadi
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

Dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran  ini, ada 

beberapa teori dasar yang terkait untuk digunakan  membantu penelitian serta 

menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi dan ada keterkaitan dengan 

sistem yang akan dibuat. 

 

3.1 Pengertian Strategi 

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu 

perusahan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, 

perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang 

datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi 

harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau 

definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau 

usaha sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan 

oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka 

pendek maupun tujuan jangka panjang. 

Menurut Rangkuti (2013), berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan 

induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai 

semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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Menurut  David  (2011), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, 

diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, divestasi, likuidasi, 

dan, usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam 

jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Berdasarkan buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus bisnis yang 

ditulis oleh Rangkuti (2013), dikutip beberapa pendapat ahli mengenai strategi, 

diantaranya : 

1. Rangkuti (2009) : Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta 

prioritas alokasi sumber daya. 

2. Learned, E., Christensen, C., R., Andrews, K., R. & Guth, W. (1965): Strategi 

merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian 

salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada 

atau tidak. 

3. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner (1997): Strategi merupakan respon 

secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal 

serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. 

4. Porter (1985): Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing. 
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5. Andrews (1985): Strategi adalah kekuatan motivasi seperti stakeholders, 

debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan 

sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima 

keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

6. Hamel (1995): Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 

(senantiasa meningkat) terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, 

perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan 

dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). 

Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan. 

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor 

eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat 

menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada 

dibawah naungan perusahaan. 

 

3.2 Pengertian Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan 

berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan 

dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba perusahaan dengan cara 

mempertahankan dan meningkatkan penjualannya. Tujuan ini dapat dicapai apabila 
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bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang baik untuk dapat 

menggunakan kesempatan atau peluang yang ada dalam pemasaran. 

Pengertian Strategi Pemasaran menurut Assauri (2013), yaitu strategi 

pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang 

memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, 

pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai 

tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang 

selalu berubah. 

Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 

alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan 

dan keadaan persaingan yang selalu berubah.  

Pada umumnya perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang 

melaksanakan konsep pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, karena 

perusahaan inilah yang mampu menguasai pasar dalam jangka panjang. Didalam 

pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan dicapai melalui kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan 

konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang terpadu. Dengan demikian 

ada 4 (empat) unsur pokok dalam konsep pemasaran, yaitu orientasi pada 

kebutuhan dan keinginan konsumen, kepuasan konsumen, kegiatan pemasaran 

yang terpadu, dan tujuan perusahaan. 



16 

 

 

 

Strategi pemasaran menurut Kotler & Armstrong (2014), adalah logika 

pemasaran dimana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan 

dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. 

Perusahaan bisa menggunakan dua atau lebih program pemasaran secara 

bersamaan, sebab setiap jenis program seperti periklanan, promosi penjualan, 

personal selling, layanan pelanggan, atau pengembangan produk memiliki 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

mekanisme yang dapat mengkoordinasikan program-program pemasaran agar 

program-program itu sejalan dan terintegrasi dengan sinergistik. Mekanisme ini 

disebut sebagai strategi pemasaran. Umumnya peluang pemasaran terbaik diperoleh 

dari upaya memperluas permintaan primer, sedangkan peluang pertumbuhan 

terbaik berasal dari upaya memperluas permintaan selektif  

(Kotler & Armstrong, 2014). 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

pemilihan strategi pemasaran merupakan proses yang kompleks, karena strategi 

pemasaran mempunyai konsekuensi yang sangat besar terhadap tujuan atau sasaran 

produk, peluang pasar, serta kesuksesan pasar maka perlu diperhitungkan secara 

cermat dalam proses pemilihan strategi pemasaran. 

 

3.3 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan suatu subjek bagi semua orang maupun dunia usaha 

pada segala masa dan merupakan salah satu bidang paling dinamis dalam 

manajemen, dimana kita semua hidup dengan menukarkan sesuatu serta 

menciptakan kepuasan kepada konsumen. Pemasaran juga merupakan salah satu 
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kegiatan pokok dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada 

ketepatan para pengambil keputusan dalam usahanya mengkombinasikan bidang 

pemasaran, produksi, keuangan, personalia, serta bidang terkait lainnya. 

Menurut Ali (2013), pemasaran adalah proses mengidentifikasi, 

menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang 

memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.  

Menurut Mullins, et al. (2013), marketing is a social process involving the 

activities necessary to enable iondividuals and organizations to obtain what they 

need and want through exchange with others and to develop on going exchange 

relationships. Definisi tersebut mengartikan bahwa pemasaran adalah suatu proses 

sosial yang melibatkan kegiatan yang diperlukan mengaktifkan individual dan 

organisasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

bertukar dengan lain dan mengembangkan hubungan bertukar berkelanjutan. 

Kotler & Armstrong (2014) mengatakan bahwa, “Pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya”. Proses simpel pemasaran terdiri dari yang pertama adalah 

memahami pasar dan kebutuhan konsumen serta keinginan mereka, yang kedua 

adalah mendesain strategi pemasaran yang digerakkan oleh konsumen itu sendiri, 

yang ketiga adalah membangun sebuah program pemasaran yang terintegrasi 

dengan mengirim nilai kualitas baik, yang keempat adalah membangun hubungan 

yang menguntungkan dan membuat konsumen senang, yang terakhir adalah 
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menangkap nilai dari konsumen untuk membuat keuntungan dan keadilan untuk 

konsumen. 

Menurut Kotler & Armstrong (2014), penggolongan barang menurut 

tujuan pemakaiannya dapat dijabarkan seperti dibawah ini : 

1. Berdasarkan sifat serta tingkat konsumsinya, yaitu : 

a. Barang yang terpakai habis (non durable goods) 

 Yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. 

b. Barang tahan lama (durable goods) 

 Yaitu barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk beberapa kali 

penggunaan. 

c. Jasa (services) 

 Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. Jasa 

memberikan manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. 

2. Berdasarkan kebiasaan membeli pengonsumsi (barang konsumsi), yaitu : 

a. Barang-barang kemudahan (convinience goods)  

 Yaitu barang yang biasanya sering dibeli pengonsumsi, segera, dan dengan 

usaha minimum. Pembelian dilakukan dengan mudah berdasarkan dorongan hati 

dan terkadang merupakan kebutuhan yang mendadak. 

b. Barang-barang toko (shoping goods) 

 Yaitu barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian 

(suitability), kualitas (quality), harga (price), dan gaya (style) dalam proses 

pemilihan dan pembeliannya. 

c. Barang-barang khusus (speciality goods) 
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 Yaitu barang yang dalam mendapatkannya memerlukan pengorbanan yang 

istimewa, dalam hal ini merek mempunyai pertimbangan tersendiri dan harga 

tidak menjadi persoalan. 

d. Barang-barang tak menarik (unsought goods) 

 Yaitu barang yang belum diketahui oleh pengonsumsi atau sudah diketahui 

tetapi tidak terpikir untuk membelinya. 

Pemasaran perusahaan berusaha menghasilkan laba dari penjualan barang 

dan jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengonsumsi. Adanya 

pemasaran, barang dan jasa yang dihasilkan pemroduksi dapat diserahkan kepada 

pengonsumsi dengan syarat nilai uang, sehingga perusahaan dapat mendapat laba 

yang diharapkan. 

Pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 

kebutuhan pengonsumsi serta mendatangkan keuntungan bagi pihak perusahaan. 

Pemasaran merupakan bidang manajemen yang sangat berperan dalam usaha 

mencapai tujuan perusahaan yaitu keuntungan dari penjualan, sehingga 

kelangsungan kegiatan perusahaan dapat bertahan dan berkembang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa marketing 

merupakan langkah pertama bagi perusahaan, dimulai dari penganalisaan pasar 

yang dimaksudkan untuk mencari peluang bisnis yang ada dengan menggunakan 

perencanaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Rencana yang sudah jadi 

tersebut selanjutnya dilaksanakan sehingga menghasilkan produksi yang sesuai 

dengan permintaan pasar. 
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3.4 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan bagian dari konsep pemasaran yang 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam memengaruhi konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kotler & Armstrong (2014), 

mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut, Marketing mix is the set of 

tactical marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in the 

target market. Definisi tersebut menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran taktis diperusahaan memadukan dua menghasilkan 

respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. 

Kotler & Armstrong (2014), bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

Menurut Tjiptono (2014), bauran pemasaran (marketing mix) merupakan 

seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa 

yang ditawarkan pelanggan. 

Menurut Kotler & Keller (2016), empat variabel dalam kegiatan bauran 

pemasaran memiliki komponen sebagai berikut : 

 

Gambar 3 1 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 
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Unsur-unsur bauran pemasaran dapat digolongkan dalam empat kelompok 

pengertian dari masing-masing variabel bauran pemasaran didefinisikan oleh  

Kotler & Armstrong (2014) sebagai berikut : 

1. Produk : adalah kombinasi barang dan jasa perusahaan menawarkan dua target 

pasar. 

2. Harga : adalah jumlah pelanggan harus dibayar untuk memperoleh produk. 

3. Tempat : adalah mencakup perusahaan produk tersedia untuk menargetkan 

pelanggan. 

4. Promosi : adalah mengacu pada kegiatan berkomunikasi kebaikan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran. 

Beda halnya dengan unsur-unsur bauran pemasaran jasa yang dijelaskan 

oleh Lupiyoadi (2013) sebagai berikut : 

1. Produk (product) : adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. 

2. Harga (price) : adalah sejumlah pengorbanan yang harus dibayar oleh pelanggan 

untuk memperoleh produk atau jasa. 

3. Tempat atau salurah distribusi (place) : yaitu hubungan dengan dimana 

perusahaan melakukan operasi atau kegiatannya. 

4. Promosi (promotion) : merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan 

kebutuhan. 

5. Orang (people) : merupakan orang-orang yang terlibat langsung dan saling 

memengaruhi dalam proses pertukaran dari produk jasa. 
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6. Proses (process) : adalah gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal ruton dimana jasa 

dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. 

7. Bukti atau lingkungan fisik perusahaan (physical evidence) : adalah tempat jasa 

diciptakan, tempat penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, ditambah unsur 

berwujud apapun yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendukung 

peranan jasa tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) membantu untuk mencapai pemasaran yang dapat dikendalikan 

oleh perusahaan yang dapat membentuk suatu sistem dalam pemasaran untuk 

mencapai suatu tujuan perusahaan pada pasar sasaran. 

 

3.5 Bauran Promosi (Marketing Communication Mix) 

Komunikasi Pemasaran bukan program yang tidak terkendali dan terpadu 

pada metode komunikasi material perusahaan atau produk yang dapat memuaskan 

konsumen, mendorong penjualan serta memberi konstribusi pada kinerja laba 

perusahaan. Promosi menunjukkan adanya informasi dua arah meliputi informasi 

produk dan segenap aspek informasi organisasi yang memerlukan pengolahan 

dalam keberadaannya. Bauran promosi digunakan untuk memasarkan produk pada 

konsumen melalui media yang berbeda-beda, dikarenakan setiap konsumen 

memiliki respon yang berbeda-beda dari rangsangan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Berikut merupakan definisi bauran promosi menurut para ahli: 

Definisi bauran promosi menurut Kotler dan Amstrong (2014), adalah 

bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran merupakan gabungan dari alat 
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promosi yang digunakan perusahaan secara persuasif untuk mengkomunikasikan 

nilai pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. 

Menurut Dharmmesta (2014), menyatakan, bauran komunikasi pemasaran 

sebagai kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel advertising, 

personal selling dan alat promosi lainnya yang semua direncanakan untuk 

mencapai tujuan program penjualan. 

Menurut Kotler dan Keller (2016), “marketing communications program, 

it is usually not the only one or even the most important one for sales and building 

brand and customer equity”. Pengertian bauran komunikasi pemasaran dari Kotker 

dan Keller (2016) adalah sebagai berikut: 

Marketing communications mix are eight main models of communication 

such "Advertising, Sales Promotion, Event And Experiences, And Publicity Public 

relations, online and social media marketing, mobile marketing, direct and 

database marketing, Personal Selling". Marketing communications mix are eight 

main ways of communication, among others: 

1. Advertising 

 Iklan adalah promosi barang jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar oleh 

sebuah sponsor. Pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi 

keseluruhan. 

 Media iklan berupa media cetak seperti koran, pamflet, brosur, leaflet, spanduk, 

baliho. Media iklan berupa elektronik seperti televisi, radio, dan internet. 
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2. Sales promotion 

 Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan 

berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan 

segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Melalui 

promosi penjualan, perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi 

pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli 

lebih banyak, memberi hadiah atau penghargaan kepada konsumen lama, 

menghindari konsumen lari ke produk merek lain, mempopulerkan merek atau 

meningkatkan loyalitas, meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana 

sebelumnya), menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan volume 

penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas market share jangka 

panjang. 

 Beberapa cara sales promotion yaitu memberi sampel gratis, kupon, rabat, 

diskon, premi, kontes, trading stamp, demonstrasi, bonus, hadiah uang, 

perlombaan dan lain-lain. 

3. Events and experiences 

 Event Sponsorship merupakan suatu kegiatan yang dapat menjadikan nama 

perusahaan diingat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Event 

sponsorship diselenggarakan oleh perusahaan dengan tujuan agar namanya 

menjadi lebih terkenal dan mendapat image yang baik dari masyarakat. Contoh 

dari event sponsorship seperti mensponsori acara olahraga, kesenian, hiburan, 

dan sebagainya. 
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4. Public relations and publicity 

 Public relation adalah sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk 

menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Public realtion 

artinya “good relation” dengan publik, agar masyarakat memiliki image yang 

baik terhadap perusahaan. Contohnya adalah konferensi pers melalui media 

masa, dan customer service. 

5. Online and social media marketing 

 Aktifitas online dan program yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau 

prospek dan langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, 

meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan produk dan jasa. 

6. Mobile marketing 

 Suatu bentuk khusus dari pemasaran online yang menempatkan komunikasi 

pada ponsel, smartphone, atau tablet konsumen. 

7. Direct and database marketing 

 Penggunaan surat, telepon, fax, e-mail, atau internet untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan tertentu dan 

prospek. 

8. Personal selling 

 Personal selling atau penjualan pribadi merupakan interaksi langsung dengan 

suatu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan menerima pesanan. Penjualan personal adalah alat yang paling 

efektif dalam membangun preferansi, keyakinan, dan tindakan pembeli. 

Kegiatan personal selling ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang 

dinamakan sales promotion girls (SPG) atau sales promotion boys (SPB). 
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Dimensi promosi menurut Kotler dan Keller (2016) yaitu sebagai berikut : 

a. Pesan promosi. 

b. Media promosi. 

c. Waktu promosi. 

d. Frekuensi promosi. 

 

3.6 Pengertian Internet 

Menurut Strauss dan El-Ansary (2010), internet adalah seluruh jaringan 

yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer-komputer dalam jaringan 

ini menyimpan file, seperti halaman web, yang dapat diakses oleh seluruh jaringan 

komputer.  

Menurut Ahmadi (2013), internet adalah komunikasi jaringan komunikasi 

global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem 

operasi dan mesin. Menurut Strauss dan Frost (2014), internet merupakan sebuah 

jaringan global yang terhubung dengan jaringan terkoneksi, dimana jaringan yang 

dihasilkan dari sebuah jaringan internet dapat mencapai banyak perusahaan, 

pemerintahan, organisasi, dan jaringan pribadi. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa internet 

adalah jaringan yang digunakan untuk membaca rangkaian jaringan sehingga dapat 

menghubungkan bentuk jaringan lain sehingga dapat saling terhubung dan 

terkoneksi dimana memungkinkan sesama pengguna internet dapat saling bertukar 

informasi antar penggunanya. Fungsi dasar internet adalah untuk menghubungkan 

user secara jarak jauh dan dapat saling bertukar informasi sehingga memungkinkan 

untuk melakukan kontak dan komunikasi tanpa dibatasi oleh jarak. 
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3.7 Pengertian E-Marketing atau Internet-Marketing 

Menurut Kotler & Armstrong (2014), e-marketing adalah upaya 

perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa dengan membangun hubungan 

pelanggan melalui media internet. 

Menurut Shera (2010), mengatakan internet marketing adalah kegiatan 

yang dilakukan melalui media internet dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Menurut Chaffey (2013), e-marketing adalah pemasaran secara online baik 

melalui situs web, iklan online, opt-in email, kios interaktif, TV interaktif atau 

mobile. Itu membuat hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, memahami 

mereka dan memelihara interaksi dengan mereka. e-marketing lebih luas dari E-

commerce karena itu tidak terbatas pada transaksi antara organisasi dan 

stakeholders, tetapi mencakup semua proses yang berkaitan dengan pemasaran. 

Beberapa ahli pada Journal Consumer Behaviour Towards E-marketing: 

a Study of Jaipur Consumers mengemukakan, “Sebagian besar responden terlepas 

dari jenis kelamin dan kelompok usia yang berbeda (terutama kelompok umur  

18-30 tahun) menemukan e-shopping lebih nyaman & hemat waktu dan lebih 

memilih kartu kredit sebagai modus nyaman pembayaran”. 

Menurut Strauss dan Frost (2014), e-marketing adalah penggunaan 

teknologi informasi untuk kegiatan pemasaran dan proses untuk menciptakan, 

berkomunikasi, memberikan dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi 

pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Lebih sederhananya  

e-marketing adalah hasil dari teknologi informasi diterapkan untuk pemasaran 

tradisional dalam dua cara. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  

e-marketing atau internet marketing merupakan jembatan antara penjual dan 

pembeli melakukan suatu hubungan bisnis. Pengelolaan data produk dengan media 

internet harus dilakukan secara berkala mulai dari proses memasukkan data produk 

baru hingga proses pengolahan informasi produk terbaru sehingga hubungan yang 

dihasilkan akan akurat. 

 

3.8 E-Commerce 

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar 

saat ini yang berhubungan dengan internet. Menurut Jony Wong (2010),  e-

commerce atau kependekan dari electronic commerce (perdagangan secara 

elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, 

seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan 

ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang 

mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce. 

Menurut Jony Wong (2010) pengertian dari electronic commerce adalah 

pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. 

Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet. 

Menurut Turban (2012) Perdagangan elektronik (electronic commerce 

disingkat EC, atau E-Commerce) mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, 

atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, 

termasuk internet. Beberapa orang memandang istilah perdagangan (e-commerce) 

hanya untuk menjelaskan transaksi yang dapat dilakukan antar mitra bisnis. Jika 

definisi ini digunakan, beberapa orang menyadari bahwa istilah e-commerce sangat 
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sempit. Sehingga, banyak yang menggunakan istilah e-business sebagai istilah 

penggantinya. Bisnis elektronik (electronic business atau e-business) mengarah 

pada definisi EC yang lebih luas, tidak adanya pembelian dan penjualan barang 

saja. Tetapi juga layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis. Lainnya 

memandang e-business sebagai “aktivitas selain pembelian dan penjualan” 

diinternet, seperti kolaborasi dan aktivitas intra bisnis. 

Menurut Turban (2012) e-commerce dapat dilakukan berbagai pihak. Jenis 

umum dari transaksi e-commerce dijelaskan di bawah ini. 

1. Bisnis ke bisnis (bussines to bussines—B2B) 

Dalam transaksi B2B, baik penjual maupun pembeli adalah organisasi  bisnis. 

Kebanyakan dari EC adalah jenis ini. 

2. Perdagangan kolaborasi (collaborative c-commerce) 

Dalam e-commerce para mitra bisnis berkolaborasi (alih – alih membeli atau 

menjual) secara elektronik. Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan 

dalam mitra bisnis disepanjang rantai pasokan. 

3. Bisnis ke konsumen (bussines to consumer—B2C) 

Dalam B2C, penjual adalah perusahaan dan pembeli adalah perorangan. B2C 

disebut juga e-tailing. 

4. Konsumen ke konsumen (consumer to consumer—C2C) 

Dalam C2C, seorang menjual produk ke orang lain. Anda juga dapat melihat 

C2C digunakan sebagai “customer to customer” (pelanggan ke pelanggan). 

Kedua istilah ini dapat dianggap sama, dan keduanya akan digunakan untuk 

menjelaskan orang – orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. 
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5. Konsumen ke bisnis (consumer to bussines—C2B) 

Dalam C2B, konsumen memberitahukan kebutuhan atas produk atau jasa 

tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa 

tersebut ke konsumen, contohnya di Priceline.com, dimana pelanggan 

menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan Priceline mencoba untuk 

menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut. 

6. Perdagangan intrabisnis (intraorganisasional) 

Dalam situasi ini perusahaan menggunakan EC secara internal untuk 

memperbaiki operasinya, kondisi khusus dalam hal ini disebut juga sebagai EC 

B2E (business to its employees). 

7. Pemerintah ke warga (government to citizen—G2C) 

Dalam kondisi ini sebuah entitas (unit) pemerintah menyediakan layanan ke para 

warganya melalui teknologi EC. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis 

dengan berbagai unit pemerintah lainnya serta dengan berbagai perusahaan 

(G2B). 

8. Perdagangan mobile (mobile commerce—m-commerce) 

Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti dengan 

menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dan berbelanja, maka 

hal ini disebut m-commerce. 

Berdasarkan uraian diatas maka dengan menjalankan e-business maka 

harus mengerti cara dan bagaimana penggunaan e-commerce, karena kegiatan  

e-commerce dilakukan secara elektronik dan perlu ada pegawai yang harus 

mengawasi kegiatan tersebut. Dengan bantuan teknologi ini maka pihak atasan 

lebih cepat dan mudah mendapatkan data real-time atau data saat itu juga. 
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3.9 E-Marketplaces 

E-marketplaces merupakan bagian dari e-commerce. Menurut  

Brunn (2012), e-marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara 

elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat ambil andil dalam 

B2B e-commerce dan kegiatan e-business lain. Pada gambar 3.2, e-marketplace 

dapat dikatakan sebagai gelombang kedua pada e-commerce dan memperluas 

kombinasi dari bisnis konsumen (B2B,C2B dan C2C) ke dalam B2B. Inti 

penawaran dari e-marketplace adalah mempertemukan pembeli dan penjual sesuai 

dengan kebutuhan dan menawarkan efisiensi dalam bertransaksi. 

 

Gambar 3 2 Model Bisnis E-Marketplace 

Menurut Brunn (2012) terdapat dua jenis e-marketplaces : 

1. E-marketplaces Horisontal 

 E-marketplaces horisontal dikategorikan berdasarkan fungsi atau produk umum 

yang ditawarkan perusahaan. Dapat diartikan pasar yang digunakan untuk 

industri umum. Seperti pasar penjualan smartphone, dan baju. Biaya transaksi 

yang dikeluarkan lebih rendah. 
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2. E-marketplaces Vertical 

 E-marketplaces vertikal dapat diartikan pasar yang digunakan untuk industri 

yang memenuhi kebutuhan khusus pada masing-masing industri. Seperti pasar 

penjualan beton dan baja. 

Dalam pengaplikasian e-marketplace dibutuhkan strategi untuk 

mengoptimalkan e-marketplace. Gambar 3.3 menjelaskan tentang the temple 

framework e-marketplace. Menurut Brunn (2012) terdapat tiga bagian utama yaitu 

pengaturan, tantangan dan tujuan. 

1. Pengaturan 

 Apa saja yang menjadi pondasi suksesnya e-marketplace yaitu fokus, 

pemerintahan, fungsi, teknologi dan kerjasama. Fokus pada bisnis tentu perlu, 

perusahaan harus memiliki konsep kuat dan fokus akan target yang ingin dicapai. 

Pemerintahan dalam arti membangun perusahaan memerlukan adaptasi dengan 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Fungsionalitas 

diartikan sebagai produk atau jasa yang ditawarkan memiliki fungsi yang tepat 

dan sesuai kebutuhan pasar. 

2. Tantangan 

 Untuk teknologi yang terus berkembang, perusahaan harus dapat beradaptasi 

dengan teknologi untuk terus bertahan. Kerjasama adalah salah satu faktor 

penting untuk membangun e-marketplace yang sukses, karena dengan menjalin 

kerjasama yang baik dengan berbagai pihak apalagi pihak utama perusahaan 

maka diharapkan proses bisnis perusahaan lebih lancar. Semua pengaturan 

menjadi pondasi yang harus kuat bagi perusahaan. Meskipun pengaturan ini 

bersifat dinamis karena disesuaikan dengan lingkungan perusahaan. 
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3. Tujuan 

 Pengaturan dan tantangan harus didiskusikan dengan baik karena sebagian  

e-marketplace masih dalam tahap awal. Perlu dipikirkan isu-isu yang berkaitan 

dengan e-marketplace sehingga dapat ditemukan solusi dan tujuan  

e-marketplace yang sukses dapat tercapai. 

 

Gambar 3 3 The Temple Frameword 

Penggunaan e-marketplace pada perusahaan berdampak positif bagi 

beberapa aspek, namun e-marketplace juga memiliki keterbatasan dan batasan. 

Gambar 3.4 mendeskripsikan keuntungan dan batasan dari penggunaan  

e-marketplace. 
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Gambar 3 4 Keuntungan dan Batasan E-Marketplaces 

Kesimpulan dari teori diatas adalah dengan menerapkan E-commerce 

maka tidak lepas dari strategi yang ada di E-marketplaces karena masih dalam 

lingkup E-commerce. Serta strategi yang diterapkan bertujuan untuk menjalin 

hubungan dengan pelanggan melalui pemasaran yang baik dan efektif serta efisien. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

4.1. Jadwal Kegiatan Kerja Praktik 

 
Gambar 4 1 Rencana Kegiatan 

Gambar diatas menjelaskan rencana kerja praktik yang sudah dilakukan di 

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI selama 26 hari mulai tanggal 19 Agustus– 13 

September 2019 dengan waktu 9 jam setiap hari.  

 

4.2 Analisis Proses Bisnis 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis dengan cara 

mewawancara secara langsung dan melakukan identifikasi untuk PT. Putra Restu 

Ibu Abadi. Setelah mengetahui tentang wawancara tersebut maka bisa ditarik 

kesimpulan sehingga bisa memberikan alternatif untuk membantu dalam strategi 

pemasaran yang ada di PT. Putra Restu Ibu Abadi saat pertama melakukan kegiatan. 
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4.2.1 Wawancara Proses Bisnis 

 

Gambar 4 2 Wawancara Hari Pertama 

Gambar diatas merupakan proses mewawancarai salah satu kepala 

penjualan PT. Putra Restu Ibu Abadi yang bernama ibu cristin. Dari wawancara 

tersebut didapat hasil yang teringkas dalam tabel di bawah ini secara ringkasan 

yaitu: 

No Wawancara Narasumber 

1 PT. Putra Restu Ibu Abadi 

bergerak di bisnis apa ? 

PT. Putra Restu Ibu Abadi bergerak 

dibidang jasa pengolahan limbah b3. 

Akan tetapi PT. PRIA juga 

menghasilakn produk seperti bata 

merah, batako, dll. 

2 Bagaimana sejarah 

singkatnya berdirinya 

perusahaa ini ? 

Pada tahun 2010 PT. Putra Restu Ibu 

Abadi didirikan dengan tujuan 

mengambil kesempatan menjadi salah 

satu perusahaan limbah yang masih 

jarang ada di area jawa timur. PT. Putra 

Restu Ibu Abadi merupakan salah satu 

bagian dari tenang jawa grup. Unutk 

area jawa barat dan jawa tengah limbah 

dikondisikan ke PT. Tenang Jaya 

Sejahtera yang berada di kabupaten 

Karawang, sedangkan untuk area jawa 

timur dan pulau bali dikondisikan di PT. 
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Putra Restu Ibu Abadi yang terletak di 

kabupaten Mojokerto. 

3 Bagaimana struktur 

organisasi di PT. Putra Restu 

Ibu Abadi? 

Struktur perusahaan ini hampir mirip 

dengan perushaan pada umumnya, 

dimana direktur sebagai puncak dalam 

organisasi ini.    

4 Bagaimana proses bisnis di 

PT. Putra Restu Ibu Abadi? 

PT. Putra Restu Ibu Abadi memiliki 

beberapa bisnis untuk jasa yaitu, 

pengolahan, pemanfaatan limbah, 

sedangkan dijasa memproduksi 

batako,bata merah, paving block,dll. 

Yang berasal dari bahan baku limbah. 

PT. Putra Restu Ibu Abadi bekerja sama 

dengan beberapa perusahaan untuk 

mengelolah limbahnya. Sebagain contoh 

kerjasama dengan perusahaan djiwi 

kimia. Dimana limah yang berasal dari 

perusahaan itu diolah sebagai salah satu 

bahan pembuatan kertas kualitas rendah  

5 Berapa pendapatan atas 

penjualan bata merah di PT. 

Putra Restu Ibu Abadi 

perbulan?  

Penjualan bata merah disini kurang 

maksimal. penjualan masih sedikit dan 

cenderung tidak stabil, dimana kadang 

bisa laku sampai 8 truk dan juga pernag 

hanya 2 truk perbulannya. 

6 Bagaimana cara proses 

penjualan bata merah ? 

Dilakukan dengan cara diorderkan dulu 

dibagian penjualan setalah itu 

dijadwalkan dan dikirim kepembeli dan 

barang dibayar saat barang sampai di 

tempat. 

7 Apa saja permasalahan pada 

PT. Putra Restu Ibu Abadi 

tentang pemasaran 

produknya? 

Kendala dari perusahaan ini yaitu 

kurangnya pemasaran secara luas akan 

produknya. kurang tau nya masyarakat 

akan produk bata merah PT. Putra Restu 

Ibu Abadi. 

Tabel 4 1 Wawancara Proses Bisnis 

Setelah memperoleh informasi melalui wawancara kepala penjualan PT. Putra 

Restu Ibu Abadi, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasikan masalah. Dimana 

perusahaan memiliki problem seperti kurangnya pemasaran akan produk bata 

merah, dan kurangnya pengetahuan pemasaran produk melalui online. alahasil 

produk kurang dikenal masyarakat secara meluas sehingga penjualan belum bisa 

maksimal. 
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4.2.2 Wawancara Strategi Pemasaran Produk 

Setelah melakukan wawancara proses bisnis, maka langkah selanjutnya 

yaitu menganalisis strategi pemasaran yang digunakan PT. Putra Restu Ibu Abadi 

sebelumnya dengan cara wawancara. 

Berikut ini tabel hasil wawancara secara ringkasan : 

No Wawancara Narasumber 

1 

Bagaimana PT. Putra Restu 

Ibu Abadi menjual 

produknya ? 

PT. Putra Restu Ibu Abadi masih 

menggunakan pihak ke3 untuk 

menjual produknya . 

2 

Dengan menggunakan cara 

apa PT. Putra Restu Ibu 

Abadi dalam memasarkan 

produknya ? 

Dengan menawarkan ke galangan-

galangan dideket daerah itu dan dari 

mulut ke mulut. 

3 

Pelanggan mendapatkan 

informasi produk PT. Putra 

Restu Ibu Abadi dari mana ? 

Pelanggan biasanya datang langsung 

ke tempat atau pihak ke3 menawarkan 

produk. 

4 

Berapa lama pelaggan 

mendapatkan informasi 

produk terbaru ? 

Untuk produk terbaru, kita biasanya 

menginformasikan kepihak ke3. 

5 

PT. Putra Restu Ibu Abadi 

selama ini memasarkan 

seperti apa? 

Dengan cara pameran yang sering di 

adakan pemerintah, ataupun memberi 

informasi ke karyaannya saja. 

Tabel 4 2 Wawancara Strategi Pemasaran Produk 

Dari analisis strategi pemasaran produk yang digunakan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa PT. Putra Restu Ibu Abadi hanya menggunakan model 

pemasaran produk seadanya yaitu: 

1. Mengenalkan produk secara langsung ke pelanggan. 

2. Mengenalkan produk dengan kegiatan pameran. 

3. Menggunakan sistem terima pesanan melalui pihak ketiga. 

4.2.3 Identifikasi Masalah Proses Bisnis 

Tahap mengidentifikasi masalah digunakan sebagai dasar pembangungan 

metode bisnis. Identifikasi yang dilakukan adalah dengan mempelajari proses yang 

ada, melakukan wawancara, dan melakukan pengamatan terhadap proses produksi  
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batako, bata merah pada PT. Putra Restu Ibu Abadi. Dari hasil pengamatan dan 

wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi mengenai proses bisnis 

yang terkait, bahwa pemesanan dan promosi jasa produksi bata merah terhadap 

pelanggan PT. Putra Restu Ibu Abadi belum tersedia khusus dan masih manual 

dalam proses bisnis tersebut, sehingga hasil pemesanan produksi bata merah dari 

pelanggan sangat susah untuk dikembangkan oleh pihak PT. Putra Restu Ibu Abadi 

yang pada akhirnya pihak perusahan jarang sekali melakukan evaluasi terhadap 

pemesanan jasa produksi yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di PT. Putra Restu Ibu 

Abadi maka dapat disimpulkan permasalahan yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan strategi pemasaran produk. 

2. Mempunyai peluang untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi.  

3. Kurangnya pengetahuan tentang media online. 

4.2.4 Proses Bisnis  

Setelah melakukan identifikasi masalah, maka langkah selanjutnya 

menggambarkan garis besar proses bisnis PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

Berikut proses bisnis sebelum dan sesudah kerja praktik PT. Putra Restu 

Ibu Abadi yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus s.d 13 September 2019. 
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Gambar 4 3 Proses Sebelum Kerja Praktik 

 
Gambar 4 4 Proses Bisnis PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Konsumen PT. Putra Restu Ibu Abadi dibagi menjadi beberapa segmen pasar : 

1. Pihak ke 3 

Untuk pembelian produk dari pihak ke 3 bisa melakukan pembayaran secara 

tempo dalam waktu 1 bulan setelah dikirim dan pihak ke 3 berkewajiban 

untuk melakukan pembelian 20.000 biji/bulannya. 

2. Pembeli langsung 

Untuk pembeli langsung dapat bisa melakukan transaksi secara langsung 

melalui media online dan pembayaran setalah bata merah sampai ditempat. 

Pihak 

ke 3 

Pembeli  

Langsung 

Peruahaan 

Pengiriman 

ke pembeli 

Pemesan

an 

Daftar Pemesanan 

Produk 

 

Produk di proses 

 

Pemberitahuan 

 

Pembayaran 

 

 

Diambil Langsung / 

Dikirim 

 

Pihak 

ke 3 

Pembeli 

Langsung 

Perushaan 

Pengiriman 

ke pembeli 

Pemesan

an 

Daftar Pemesanan 

Produk 

 

Produk di proses 

 

Invoice 

 

Surat Jalan 

 

Diambil Langsung / 

Dikirim 

 

Pembayaran 
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4.3 Analisis Pasar dan Pesaing 

Setelah mengetahui produk PT. Putra Restu Ibu Abadi maka langkah yang 

dilakukan selanjutnya yaitu menganalisis pasar dan pesaing yang dimana dengan 

cara mendatangi secara langsung. 

4.3.1 Analisis Pasar  

Dalam empat tahun (2015-2019), pembangunan infrastruktur menjadi 

salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Jusuf Kalla, Sejak tahun 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi 

menjadi belanja produktif, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan 

pendidikan. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada 2014 

menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018 (kementerian keungan republik 

indonesia, 2018) 

Dari kesimpulan di atas diketahui bahwa kebutuhan industri bata merah 

dan batako masih menjadi sektor industri yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

pembangunanan sekala nasional . 

4.3.2 Analisis Pesaing bata merah lain 

Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis pesaing usaha 

bata merah dll yang berada di daerah trowulan. Trowulan merupakan daerah yang 

mempunyai pengrajin bata merah yang dibilang cukup banyak, dari tahun 2000an 

daerah trowulan dikenal dengan salah satu daerah menghasil bata merah di 

Mojokerto .  
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Gambar 4 5 Produksi bata merah pt putra restu ibu abadi 

Analisa pesaing juga ada di daerah mojosari salah satu wilayah kecamatan 

di mojokerto yang kebanyakan penduduknya merupakan industri penghasil bata 

merah. Industri yang dilakukan dengan model home industri membuat masyarakat 

sekitar bisa memproduksi produk yang sama.  Tetapi kekuatan dari bata merah 

mojosari (MRH) sudah terkenal di jawa timur. 

4.3.3 Identifikasi Masalah  

Secara garis besar permasalahan yang diidentifikasi yaitu : 

a) Kurangnnya melakukan pemasaran lebih luas dan merata kepada konsumen di 

karenakan peran pengelola pemasaran yang kurang maksimal oleh PT. Putra 

Restu Ibu Abadi. 

b) Masih minimnya strategi pemasaran dalam mencari konsumen baru dan hanya 

bergantung pada pemerintah sebagai media membantu memasarkan produk pada 

PT. Putra Restu Ibu Abadi 

4.4 Rencana Strategi Pemasaran 

Dalam membuat strategi pemasaran harus melihat dasar yang harus 

dilakukan. Hal yang perlu diperhatikan adalah melihat dari visi dan misi suatu 

perusahaan tersebut yang dimana visi tersebut akan diturunkan menjadi sebuah 
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perencanaan. Gambar berikut akan menjelaskan bagaimana strategi manajemen 

bisa terbentuk dari adanya visi perusahaan.  

 

Gambar 4. 1  Perumusan Strategi 

 Garis penjelasan gambar 4.7 diatas yang diterapkan pada PT. Putra Restu 

Ibu Abadi yaitu diambil kesimpulan garis besarnya berawal dari visi dan misi yang 

memiliki peran sebagai landasan awal untuk merumuskan strategi. Berikut garis 

besar dari visi dan misi : 

1. Visi 

 “Menjadikan Perusahaan Pengelolaan Limbah Terbaik di indonesia”. 

2. Misi 

a. Berperan aktif dalam mendukung program pemerintahan dalam upaya 

pengeolahan lingkungan.  

b. Berpartisipasi dalam upaya kemajuan riset dan teknologi dibidang pengolahan 

limbah B3. 

c. Membuka lapangan pekerjaan dengan sistem padat karya yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar. 

d. Mampu memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap Bangsa dan negara 

Maka garis besar yang bisa diambil yaitu : 

Visi Misi SWOT

Tujuan Program
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1. Visi  

a. Perusahaan Pengelolaan Limbah Terbaik di indonesia  

2. Misi 

a. mendukung program pemerintahan dalam upaya pengeolahan lingkungan. 

Dengan cara mengolah libah industri maupun limbah rumah tanggan menjadi 

barang yang berguna. 

b. upaya kemajuan riset dan teknologi dibidang pengolahan limbah B3. 

Dengan maksud melakukan riset dari beberapa jenis limbah industri maupun 

limbah rumah tangga menjadi produk yang aman untuk digunakan kembali.  

c. meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar. 

Dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi masyarakat 

sekitar. 

d. memberikan kontribusi yang bersifat positif terhadap Bangsa dan negara. 

Dengan cara melakukan segala kegiatan menjaga lingkungan yang ada saat ini. 

 

Setelah diambil nilai-nilai yang ada dalam visi dan misi maka bisa 

merumuskan tujuan. Tujuan terbentuk dari analisis internal dan eksternal yang 

dimana dalam tujuan memberikan nilai untuk bidang produksi, keuangan, sumber 

daya manusia, dan pemasaran. Dalam kerja praktik pemasaran yang akan dibahas 

meliputi : 

1. SWOT Pemasaran. 

2. Strategi Fishbone (Diagram Tulang Ikan). 

3. Strategi Value Chain (Rantai Nilai). 

4. Strategi Marketing Mix (4P). 
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5. Strategi Marketing Communication Mix. 

6. Strategi Marketing Product. 

7. Pembuatan katalog Product. 

8. Saran Rencana Jangka Panjang dan Jangka Pendek. 

4.4.1 SWOT  

 Setelah mengambil point dari visi dan misi maka bisa membuat Analisis 

Faktor Internal (Strength, Weakness) , dan Faktor Eksternal (Opportunity, Threat). 

Berikut penjelasan tentang analisis SWOT PT. Putra Restu Ibu Abadi pada tabel 

4.4 dibawah. 

SWOT PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Strength - Harga murah. 

- Kualitas barang terjamin. 

- Kemudahan pengiriman. 

- Sistem pemesanan sangat mudah. 

- Produk ramah lingkungan. 

Weakness - Belum bisa memaksimalkan permintaan pasar. 

- Kurangnya promosi melalui media online. 

- Masih belum diperhatikan secara penuh oleh perusahaan. 

- Kurang memaksimalkan proses produksi. 

Opportunity - Tingkat pembangunan yang tinggi  

- Pesaing susah berkompetisi dari sektor harga. 

- Banyaknya armada yang dimiliki. 

- Sumber daya manusia banyak. 

Threat - Citra perusahaan kurang baik disebagian masyarakat. 

- Bahan baku sering berbeda kompesisi. 

- Peraturan pemerintah. 

Tabel 4 3 PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Kesimpulan dari analisis SWOT pada PT. Putra Restu Ibu Abadi yaitu 

bertujuan untuk menciptakan suatu rumusan yang  dimana kelemahan yang dimiliki 

oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi bisa diatasi dengan baik. Dan berikut strategi yang 

bisa membantu PT. Putra Restu Ibu Abadi yang diambil dari analisis internal dan 

eksternal. 

4.4.2 Fishbone (Diagram Tulang Ikan) 
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Dari hasil analisa terhadap PT. Putra Restu Ibu Abadi maka menunjukkan 

penyebab suatu masalah dan bisa dibantu memberikan solusi yaitu dengan diagram 

tulang ikan seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. 

 
Gambar 4 6 Diagram Fishbone (Tulang Ikan) 

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa masalah tentang manajemen bisnis 

PT. Putra Restu Ibu Abadi yang tidak efektif dan tidak efisien disebabkan dari 

beberapa hal yaitu person, method, machine, material, environment dan teknologi 

informasi dengan adanya metode ini maka bisa membantu untuk menyelesaikan 

masalah seperti uraian dibawah ini.  

Penjelasan untuk keterangan gambar diatas yaitu : 

1. Man / Person (Manusia) 

a. Pelatihan dan Pengawasan. 

 Pelatihan diperlukan untuk menunjang karyawan untuk lebih kreatif dan inovatif 

untuk membuat suatu produk, dan pengawasan diperlukan untuk membuat 

kualitas produk bisa terjaga sampai barang jadi. 

b. Adanya Tenaga Ahli dalam Produksi. 
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 Dengan menggunakan tenaga ahli dapat dipastikan untuk kualitas kontrol tiap 

proses pembuatan bisa dijaga, seperti proses penjahitan, proses pemotongan dan 

semua itu perlu adanya tenaga ahli tiap bidang-bidang tersebut. 

2. Method (Metode) 

a. Menjalin kerjasama dengan pihak lain.  

 Dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain dapat memperluas 

pemasaran produk dan bisa membantu untuk memberikan sebuah informasi 

seputar bisnis, dan tidak hanya itu dengan adanya kerjasama maka ada 

kemungkinan untuk memiliki jaringan dengan perusahaan-perusahaan besar. 

b. Mencari Target Pasar Lebih Luas. 

 Dengan menerapkan strategi perluasan segmen pasar maka langkah yang tepat 

yaitu dengan cara mencari target-target pasar baru yang belum pernah dimasuki 

sebelumnya. 

3. Machine (Mesin) 

a. Otomatisasi Produksi. 

 Dengan meminimalisir cost (biaya) tenaga kerja, maka dengan bantuan mesin 

baru yang kinerjanya bisa lebih cepat dan murah. 

b. Perlunya Teknologi Pendukung Internet. 

 Teknologi untuk mendukung bisa mengakses serta beroperasi bisnis secara 

online memang perlu perangkat teknologi yang memenuhi. Dalam suatu bisnis 

jika dilakukan secara manual maka akan membuat kinerja tersebut sangat lambat 

dan tertinggal. Dengan kemajuan saat ini semua hal tentang manajemen bisnis 

bisa dibuat praktis dengan adanya teknologi informasi. 

4. Material (Bahan Baku) 
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a. Bahan baku pilihan. 

 Dengan mencari bahan baku yang berkualitas maka akan menghasilkan produk 

yang berkualitas dan mampu bersaing dengan baik. 

b. Standarisasi Produk. 

 Dengan membuat standarisasi akan bahan baku yang digunakan untuk produk 

yang akan dibuat akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup produk 

tersebut. 

5. Market / Environment (Pasar) 

a. Masuk ke Distributor Besar. 

 Dengan bantuan pemasaran yang didorong dengan pihak distribusor besar maka 

akan memudahkan dalam perputaran bisnis kedepannya. 

b. Perusahaan Bisa Dijangkau Semua Segmen Pasar. 

 Dengan adanya pemasaran dibeberapa kota maka segmen pasar yang keserap 

akan semakin besar juga. 

6. Information (Informasi) 

a. Bisnis Secara Online. 

 Berbisnis secara online dengan memanfaatkan toko online sangat memudahkan 

untuk menyerap pasar secara online, karena pasar online lebih mudah dari pada 

membuat toko yang memakan biaya besar. 

b. Mempunyai Koneksi ke Seluruh daerah. 

 Dengan berkerjasama dengan pihak-pihak luar maka memudahkan untuk 

melakukan pengiriman barang secara meluas. 

Untuk melihat gambar tulang ikan ukuran besar telah dicantumkan pada halam 

lampiran 7. 
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4.4.3 Value Chain (Rantai Nilai) 

Selain itu juga ada pendukung untuk merencanakan suatu strategi dengan 

salah satunya menggunakan analisis rantai nilai (Value Chain) yang berisikan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan PT. Putra Restu Ibu Abadi untuk menghasilkan 

produk. Berikut gambaran tentang rantai nilai PT. Putra Restu Ibu Abadi yang 

dibagi menjadi 5 strategi utama. 

 
Gambar 4 7 Rantai Nilai PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Untuk melihat gambar rantai nilai ukuran besar telah dicantumkan pada 

halaman lampiran 8. 

4.4.4 Strategi Marketing Mix (4P) 

Perencanaan 4P pada PT. Putra Restu Ibu Abadi kedepannya yaitu 

mengutamakan 4 hal tersebut yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. 



50 

 

 

 

 
Gambar 4 8 Rencana 4P PT. Putra Restu Ibu Abadi 

1. Product  

 Produk PT. Putra Restu Ibu Abadi kedepannya memiliki rencana:  

a. Tahun 2020, Memiliki brand image produk. 

b. Tahun 2020, Memiliki hak paten produk sendiri. 

2. Price  

 Harga produk PT. Putra Restu Ibu Abadi memiliki rencana: 

a. Tahun 2020, Harga bisa bisa pesaing. 

b. Tahun 2021, Harga bisa jauh dibawah pesaing. 

3. Place 

 Tempat PT. Putra Restu Ibu Abadi memiliki rencana: 

a. Tahun 2020, memasarkan produk di beberapa toko bangunan. 

b. Tahun 2021, Memiliki toko bangunan sendiri di kota mojokerto. 

4. Promotion 

 Kegiatan promosi bisnis: 

a. Tahun 2020, Lapak Online sebagai media promosi secara rutin. 

b. Tahun 2021, Mempunyai media e-commerce sendiri seperti merek Adidas. 

4.4.5 Marketing Communications Mix 

4 P

Product

Kualitas

Merek

Pelayanan

Design

Price

Daftar harga

Diskon

Nilai beli

Promotion

Langsung

Online

Place

marketplace

toko bangunan
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Berikut rencana Marketing Communication Mix yang dilakukan di PT. 

Putra Restu Ibu Abadi: 

1. Periklan (advertising) di PT. Putra Restu Ibu Abadi: Iklan cetak exbanner , 

broadcast media online, kemasan luar, kemasan sisipan. 

2. Promosi penjualan (sales promotion) di PT. Putra Restu Ibu Abadi: 

dokumentasi proses produksi disebuah pameran , dan promo potonga harga 

dalam pembelian tertentu. 

3. Acara khusus (events and experiences) di PT. Putra Restu Ibu Abadi:  

Event lingkuan dari KLHK. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) di PT. 

Putra Restu Ibu Abadi: Seminar, edukasi masyarakat. 

5. Pemasaran langsung (Direct marketing) di PT. Putra Restu Ibu Abadi: 

Pameran dan perdagangan. 

6. Penjualan personal (Personal selling) di PT. Putra Restu Ibu Abadi: 

Telemarketing. 

4.4.6 Marketing Product 

Dalam menjalankan strategi yang baik maka PT. Putra Restu Ibu Abadi 

memegang peranan penting dalam penjualan produk. Oleh karena itu penerapan 

pemasaran produk ada berbagai cara untuk memasarkan produk tersebut, berikut 

rencana pemasaran produk diantaranya: 

1. Internet Marketing yang akan digunakan kedepannya adalah Website, 

Tokopedia, olx. 

2. Memilih Tempat Strategis (Pameran) 
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 Tempat strategis yang akan direncanakan yaitu mengikuti pameran 

dibeberapa Event dinas lingkungan dan menampilkan produk unggulan dari 

PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

4.4.7 Saran Rencana Jangka Panjang dan Jangka Pendek 

Dari beberapa strategi yang sudah direncanakan maka bisa disimpulkan 

dengan pemberian saran akan strategi kedepannya PT. Putra Restu Ibu Abadi yang 

akan dijalankan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikut beberapa saran  

strategi jangka panjang dan jangka pendek: 

1. Jangka Pendek 

a. Kerjasama dengan toko bagunan yang ada. 

b. Mengelola manajemen sumber daya  manusia lebih efektif dan efisien. 

c. Memasarkan produk ke beberapa tempat di jawa timur. 

d. Memasarkan produk pada sekolah dan souvenir pernikahan 

2. Jangka Panjang 

a. Memiliki brand image yang baik dimasyarakat. 

b. Menjadi perusahaan pemanfaatan limbah terbaik skala nasional. 

 

4.5 Implementasi Pemasaran Online 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

data dan informasi yang digunakan atau dibutuhkan oleh pengguna pemasaran 

online yang akan dibuat. Media online yang dilakukan PT. Putra Restu Ibu Abadi 

untuk saat ini online yang akan dipakai untuk media promosi, jualan, dan 

komunikasi adalah : 

4.5.1 Pengguna Admin Online 
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Pengguna admin online yang saya target dan saya latih adalah ibu Cristin 

yang dimana beliau menjabat sebagai kepala pemasaran produk. Setelah account 

terbuat maka dilakukan pelatihan cara pengoperasian media online. 

 
Gambar 4 9 Pelatihan E-Marketplace 

Tujuan melakukan pelatihan e-marketplace yaitu agar ketika selepas 

melakukan kerja praktik maka pemasaran online untuk PT. Putra Restu Ibu Abadi 

tetap bisa berjalan secara rutin dan ketika ada kendala akan media online maka 

pihak PT. Putra Restu Ibu Abadi bisa mengatasi hal tersebut seperti melakukan 

update produk, update harga, update promosi, dan mengatasi transaksi secara 

online. 

4.5.2 Tokopedia  

Tokopedia adalah salah satu lapak online yang paling banyak peminatnya. 

Tokopedia juga tempat bertemunya pembeli dan penjual yang terpercaya 

dikarenakan adanya pihak ketiga ketika bertransaksi. Alamat Tokopedia PT. Putra 

Restu Ibu Abadi: (https://www.tokopedia.com/toko-pria) 
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Gambar 4 10 Tokopedia PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Dari gambar diatas menunjukkan account yang akan digunakan oleh 

pegawai yang bekerja di PT. Putra Restu Ibu Abadi dan sekarang dipegang oleh 

salah satu pegawai disana yang bernama ibu cristin dan seluruh transaksi dan nama 

rekening atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi.  

 

Gambar 4 11 Produk di Tokopedia PT. Putra Restu Ibu Abadi 
Dari gambar diatas merupakan tampilan gambar produk dari PT. Putra 

Restu Ibu Abadi dan produk yang ditawarkan belum mendapatkan tanggapan dari 

pengguna tokopedia. 

4.5.4 OLX  

OLX adalah salah satu lapak online yang banyak peminatnya. OLX juga 

tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan mengutamakan cod. Alamat OLX 

PT. Putra Restu Ibu Abadi: (https://www.olx.co.id/myads). 
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Gambar 4 12 OLX PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Dari gambar diatas itu adalah tampilan admin untuk mengatur dan 

menginput data serta informasi yang akan diberikan. 

 

Gambar 4 13 Produk di OLX PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Dari gambar diatas adalah tampilan produk yang sudah ditampilkan 

selama satu bulan dan banyak respon pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh 

PT. Putra Restu Ibu Abadi. 
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Gambar 4 14 Chat Whatsapp 

Gambar diatas adalah respon pelanggan tentang produk PT. Putra Restu 

Ibu Abadi dalam order penerapan pemasaran online. 

4.5.5 katalog   

Melalui katalog produk, perusahaan dapat menyampaikan secara rinci 

setiap produk atau jasa yang disediakan atau dijual oleh perusahaan secara langsung 

kepada para pelanggan. Katalog produk layaknya sebuah media informasi dari 

perusahaan yang berisikan koleksi serta daftar produk yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. 
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Gambar 4 15 katalog produk PT. Putra Restu Ibu Abadi 

Gambar diatas merupakan tampilan katalog produk yang saya buat untuk 

melakukan pemasaran secara offlane saat ada pameran-pameran.  

4.6 Evaluasi 

Kegiatan yang dilakukan saat kerja praktik antara lain  : 

1. Analisis proses bisnis 

2. Analisis pasar dan pesaing 

3. Rencana strategi pemasaran 

4. Implementasi pemasaran online 

5. Pembuatan katalog produk 

Dari beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan maka evaluasi terhadap 

rencana strategi pemasaran dan e-marketplaces pada PT. Putra Restu Ibu Abadi 

yaitu: 

1. Penerapan strategi pemasaran produk sudah bisa diterapkan. 
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2. Penerapan e-marketplaces sudah diterapkan dan dijalankan. 

3. Kurangnya peralatan untuk mengoperasikan media online. 

4. Kurangnya respon pelanggan pasar di media online. 

Maka dari hasil evaluasi keseluruhan dapat dikatakan bahwa PT. Putra 

Restu Ibu Abadi menerima masukan dan pendapat yang sudah diajarkan dan 

diterapkan selama masa kerja praktik di tempat PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

4.7 Hasil  

 Setelah melakukan beberapa strategi untuk memasarkan produk, penjualan 

bata merah di perusahaan PT. Putra Restu Ibu Abadi mulai mengalami kenaikan 2 

bulan setelah penerapan.  

Diagram 4 1 penjualan bata merah setelah kerja praktik 

Dapat dilihat gambar di atas menunjukan penjualan bata merah mengalami 

kenaikan yang cukup banyak dibulan September dan Oktober. Dapat disimpulkan 

bahwa strategi yang diterapkan di PT. Putra Restu Ibu abadi berhasil. 
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BAB V 

PENUTUP 

Dari hasil kerja praktik di PT. Putra Restu Ibu Abadi, penulis mencoba 

menarik kesimpulan serta memberikan saran dalam perbaikan kinerja Strategi 

Pemasaran dan Pemasaran Online. 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan laporan kerja praktik ini dapat disimpulkan bahwa 

hasil  dari Strategi Pemasaran dan Pemasaran Online ini memiliki fungsi sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji coba dan implementasi, strategi ini dapat 

memudahkan kegiatan dalam hal pemasaran produk PT. Putra Restu Ibu 

Abadi, karena sebelumnya sangat kesulitan dalam memasarkan dan 

menawarkan ke pihak perusahaan maupun perorangan ketika masih 

menggunakan cara manual tanpa strategi. 

2. Media online ini membantu proses pemasaran lebih efektif dan efisien bagi 

perusahaan dan konsumen, karena dalam pemasaran online terdapat katalog 

produk yang memudahkan dalam menyalurkan informasi secara langsung. 

3. Meningkatnya penjualan bata merah pada bulan Sepetember dan Oktober  
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Diagram 5 1 penjualan bata merah setelah kerja praktik 

5.2 Saran 

Strategi pemasaran dan pemasaran online yang telah dibuat tentunya masih terdapat 

banyak kekurangan. Penulis menyarankan bagi peneliti atau  mahasiswa yang ingin 

melanjutkan strategi pemasaran tersebut dengan menambahkan fitur-fitur dan 

konten-konten terbaru lain yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Strategi pemasaran yang lebih efisien dari tiap periodenya sampai menuju tujuan 

utamanya. 

b. Menguji tingkat antusias pemakaian pemasaran online dengan melihat data 

produk yang di promosikan. 

2. Bagi Instansi/ PT. Putra Restu Ibu Abadi 

a. Diperlukan adanya pegawai yang dapat memelihara media online tersebut agar 

tetap terjaga. 

b. Diperlukan adanya pengawas yang dapat menjalankan strategi yang telah 

ditetapkan. 

c. Diperlukan adanya koneksi dengan toko toko bangunan yang ada. 
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