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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik 

Bruto kian berkembang tiap tahunnya. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi Keterangan Pemerintah atas 

RAPBN 2014 dan Nota Keuangan di hadapan anggota DPR dan DPD RI. Pada 

saat itu, beliau menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dari tahun 2009 

hingga 2013 mencapai rata-rata 5.9% per tahun yang merupakan pertumbuhan 

perekonomian tertinggi Indonesia, bahkan dapat dikatakan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi diantara 

Negara anggota G-20 setelah Negara Cina (BBC Indonesia 2013).  

Sehubungan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, mobilitas 

masyarakat Jakarta juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat menjadi semakin padat sehingga membentuk pola 

hidup masyarakat yang serba cepat termasuk kebiasan makan. Sebagian 

masyarakat tersebut akan memilih makanan yang dapat dikonsumsi pada saat 

perjalanan seperti  fast food. Sebagian masyarakat lainnya cenderung memilih 

untuk mengkonsumsi makanan secara sembarangan tanpa memperhatikan 

kandungan nutrisi yang terdapat dalam suatu makanan dan kebersihan dari 

pengolahan makanan tersebut. Menurut Whitney dan Rolfes (2005), 

kecendrungan masyarakat saat ini adalah mereka lebih suka makan diluar, 
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membawa makanan yang sudah siap untuk dimakan dirumah, atau memesan 

makanan dari luar rumah. Sekalipun mereka harus memasak, mereka akan lebih 

senang untuk tidak berlama-lama didapur. Sehingga banyak bahan makanan 

instan yang dijual di supermarket, dimana bahan-bahan tersebut kurang baik 

tentunya untuk dikonsumsi secara terus menerus. Selain itu, kebanyakan orang 

pada saat ini cenderung mengikuti motivasi yang berasal dari orang-orang sekitar 

mereka untuk menentukan makanan apa yang harus dikonsumsi dan kapan 

mereka harus makan. Permasalahannya kini adalah lingkungan itu sendiri 

memiliki pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. 

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat dilihat bahwa ada banyak kondisi yang 

membentuk pola makan seseorang, akan tetapi kandungan nutrisi yang ada dalam 

makanan tersebut cenderung dilupakan, sehingga menyebabkan ketidak 

seimbangan nutrisi dalam tubuh. Oleh karena itu, perlu diseimbangkan dengan 

mengkonsumsi berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Menurut 

Wirakusumah (2013), bahan makanan mengandung banyak zat gizi yang 

diperlukan bagi tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan 

air. Kandungan gizi utama yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran 

adalah vitamin dan mineral. Buah mengandung banyak vitamin, mineral, dan 

manfaat yang berguna bagi kesehatan tubuh, salah satunya adalah buah apel yang 

mengandung provitamin A, vitamin B, vitamin C, mineral besi, kalsium, fosfor, 

kalium, pektin dan serat. Buah apel juga bermanfaat untuk menurunkan kadar 

kolesterol, menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, membunuh 

virus infeksi, meningkatkan kolesterol baik (HDL), sebagai antikanker, 
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memperlancar sistem pencernaan, dan mempertahankan kesehatan urat saraf. 

Sedangkan untuk karbohidrat, lemak, protein, dan air dapat dipenuhi oleh bahan 

makanan pokok dan lauk-pauk.  

Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang 

tidak sadar akan pentingnya menkonsumsi buah-buahan. Hal ini ditunjukan dari 

tingkat konsumsi buah orang Indonesia yang hanya mencapai angka 32,67 kg per 

kapita per tahun (2010), sedangkan standard internasional konsumsi buah yang 

ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebesar 65,75 kg per 

kapita (Tupperware 2013). Berdasarkan hal ini, banyak organisasi yang mulai 

untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia, seperti organisasi pemerintahan, 

organisasi non profit sampai organisasi profit. Salah satu organisasi profit yang 

ikut berperan untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia akan buah-buahan 

adalah PT. Sewu Segar Nusantara.  

PT. Sewu Segar Nusantara sendiri sudah berdiri sejak tahun 1995 dan 

sekarang usianya sudah mencapai delapan belas tahun. Selama delapan belas 

tahun hingga kini PT. Sewu Segar Nusantara masih terus berusaha untuk 

mengubah cara pandang masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi buah-

buahan dan terus mencoba untuk menanamkan brand Sunpride (Sunpride bukan 

hanya memproduksi pisang saja tapi masih banyak juga buah-buah lainnya) ke 

dalam benak masyarakat Indonesia. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

PT. Sewu Segar Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

agribisnis dan mampu bertahan dari tahun 1995 hingga saat ini, namun disisi lain 

tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan buah-buahan masih sangat rendah 

seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Selain itu, persepsi 

masyarakat Indonesia tentang mengkonsumsi buah-buahan juga masih kurang 

tepat, dimana menurut Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian, Ahmad 

Dimyati, masyarakat Indonesia belum menganggap mengkonsumsi buah-buahan 

sebagai kebutuhan pokok (diperta jabarprov 2013). Padahal tanpa disadari buah-

buahan merupakan salah satu bahan makanan yang cukup penting untuk 

melengkapi dan menyeimbangkan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Persepsi 

ini dapat diubah dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan strategi 

promosi yang didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah, organisasi profit 

maupun organisasi non-profit. 

Perencanaan dan penggunaan strategi promosi yang tepat adalah salah satu 

cara yang dapat mengubah persepsi dan mengembangkan pengetahuan 

masyarakat Indonesia akan buah-buahan. PT. Sewu Segar Nusantara sadar akan 

pentingnya hal ini, oleh karena itu PT. Sewu Segar Nusantara membuat satu divisi 

khusus yaitu marketing communications sebagai tanda keseriusannya. PT. Sewu 

Segar Nusantara menganggap serius hal ini, karena apabila persepsi masyarakat 

Indonesia tidak berubah maka kondisi PT. Sewu Segar Nusantara cenderung akan 

tidak stabil dan tidak berkembang. Selain itu, strategi promosi yang tepat juga 

dapat membuat PT. Sewu Segar Nusantara mampu bersaing dengan merek buah-
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buah impor yang mendominasi penjualan hingga saat ini. Menurut Marzaman 

(Marzaman 2013), 85% dari seluruh produk Hortikultura yang beredar dan 

dinikmati oleh konsumen di Indonesia merupakan produk impor. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi promosi PT. Sewu Segar Nusantara dalam kegiatan 

penjualan buah-buahan merek Sunpride di daerah Jakarta? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui strategi promosi PT. Sewu Segar Nusantara dalam 

kegiatan penjualan buah-buahan merek Sunpride di daerah Jakarta. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

a) Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis sebagai 

masukan dalam Ilmu Komunikasi dan menjadi salah satu sarana 

pembelajaran dibidang Integrated Marketing Communications (IMC) 

khususnya dalam menerapkan strategi promosi yang cocok untuk 

digunakan oleh suatu perusahaan. 

b) Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan 

evaluasi serta sumbangan pemikiran atau saran untuk PT. Sewu Segar 
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Nusantara dalam rangka mengembangkan strategi promosi dalam kegiatan 

penjualan buah-buahan Sunpride. 

c) Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat 

umum maupun pembaca, mengenai betapa pentingnya merencanakan, 

menetapkan, dan melaksanakan strategi promosi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi dari suatu perusahaan 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi tentang susunan penelitian skripsi mulai dari 

bab I hingga bab VI, serta hal-hal apa saja yang ingin dibahas oleh peneliti dalam 

bab-bab tersebut. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan diisi dengan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang objek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam hal 

ini yang menjadi objek penelitian adalah strategi promosi PT. Sewu Segar 

Nusantara dalam kegiatan penjualan pisang Sunpride di daerah Jakarta. 

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai segala informasi tentang 

PT. Sewu Segar Nusantara, Sunpride, dan strategi promosi yang 

digunakan dalam menjual pisang Sunpride. 
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab III ini, akan diisi dengan sejumlah konsep, teori, dan model yang 

berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab satu. 

Konsep dan model yang digunakan bertujuan untuk mendasari serta 

mendukung penelitian yang akan dilakukan dan memberikan jawaban 

teoretik terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode pengumpulan data yang digunakan selama 

penelitian, pendekatan yang digunakan selama penelitian, dan metode 

yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.   

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan memberikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan fakta-fakta yang telah didapat selama penelitian 

berlangsung, dimana hasil penelitian dan fakta-fakta tersebut berupa hasil 

pengumpulan data dari permasalahan yang dibahas dan analisis 

pembahasan secara mendalam mengenai objek penelitian.   

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Terakhir, pada bab ini akan diisi dengan kesimpulan dari penelitian yang 

sudah dilakukan serta mengungkapkan keterbatasan-keterbatasan 

penelitian ini. Bab ini akan diisi juga dengan saran dari peneliti terhadap 

hasil penelitian tersebut. Saran yang diberikan berupa rekomendasi bagi 

penelitian selanjutnya khususnya bagi yang berkaitan dengan strategi 

promosi. 




