
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Mengacu kepada era globalisasi dimana kegiatan perindustrian dihadapkan 

pada perdagangan bebas atau perdagangan global, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia juga ikut meningkat 6.23% dibanding tahun 2011, dimana semua sektor 

ekonomi mengalami pertumbuhan. Sektor Industri Pengolahan memberikan 

kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) 

dengan sumber pertumbuhan sebesar 1.47%.  

Tabel 1.1 Nilai PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Ketatnya persaingan di bidang industri ini mengantarkan sebuah strategi 

pemasaran suatu perusahaan yang menentukan berhasil tidaknya perusahaan 

dalam berkompetisi dengan perusahaan lain untuk mencapai goal perusahaan. 

Pemasaran itu sendiri tidak lepas dari marketing mix yang terdiri dari product, 

price, place, promotion (Kotler 1997). Strategi pemasaran dalam kaitannya 

dengan pemasaran business to business atau yang disingkat menjadi B2B dimana 

pembeli dari produk yang dijual oleh penjual bukan konsumen akhir namun 

pabrikasi atau usaha perorangan dimana produk yang dibeli akan diproses lagi 

atau dijual langsung ke konsumen akhir. Adhesive adalah bahan lengket yang 

dapat merekatkan 2 benda atau lebih, dapat dibuat dari bagian tumbuhan, hewan 

maupun bahan kimia. Adhesive memiliki berbagai macam kegunaan dari dari 

kebutuhan industri sampai ke kebutuhan rumah tangga.  

Penggunaan adhesive ini bervariasi, ada yang untuk tujuan industri dan 

komersial dapat digunakan kepada mainan, alat tulis, perakitan suku cadang setiap 

mesin, merek dengan label, dan ada yang digunakan untuk produk makanan yang 

tentunya sudah memiliki food grade. Karena banyak kegunaan yang dimiliki oleh 

adhesive ini sehingga tanpa disadari, di dalam kehidupan sehari-hari, sebagian 

besar objek yang mengelilingi kita hampir semuanya membutuhkan Adhesive 

sebagai bahan perekat.  Seperti alat-alat tulis, sepatu yang dikenakan, rak dinding, 

barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan bahkan 

bungkus makanan yang kita konsumsi juga menggunakan Adhesive. Dapat 

dikatakan bahwa Adhesive memiliki peranan penting dan adalah bagian dari 

kehidupan sehari-hari.  
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Sesungguhnya adhesive sudah ada sejak tahun 4000 SM, ditemukan mayat 

bersama makanan di dalam keramik yang pecah dan direkatkan kembali dengan 

resin dari getah pohon. Kemudian pada tahun 1500 M, Romawi dan Yunani 

memperkenalkan snei pernis dan pelapisan kayu yang kemudian berkembang 

pembuatan adhesive dari binatang dan ikan. Perubahan terjadi pada tahun 1700an 

ketika Belanda membangun pabrik adhesive dan 500 tahun kemudian paten 

pertama dikeluarkan Inggris untuk adhesive dari ikan. Pengaruh revolusi industri 

tampak ditemukannya bahan dasar baru adhesive, yakni plastik. Tahun 1920-

1940an plastik dan karet sintesis mulai diproduksi. Maka adhesive pun menjadi 

lebih buat, lentur, cepat menempel dan tahan terhadap suhu dan bahan kimia. 

Adhesive ini menjadi lebih sering digunakan karena mudah untuk digunakan, 

efisien dan keefektifitasannya. Kelebihan lainnya dari adhesive adalah ketika 

digunakan tidak mempengaruhi berat dan perubahan fisik dari sebuah item. (Saco-

Indonesia.com). 

Oleh karena mudah digunakan, efisiensi dan keefektifitasannya, sekarang ini 

sudah banyak perusahaan yang menyediakan produk adhesive ini dan di tengah 

ketatnya persaingan di dalam bidang industri ini, tentunya harus memiliki strategi 

yang tepat terhadap persaingan yang terjadi. Kondisi persaingan yang sangat 

kompetitif dalam dunia industri bidang usaha adhesive ini membuat PT. Scientex 

Indonesia merumuskan strategi promosi yang efektif dan efisien dalam 

memenangkan pasar dalam hal ini terkait dengan strategi promosi business to 

business karena melihat pasar sasaran PT. Scientex Indonesia adalah dunia usaha. 

PT. Scientex Indonesia memilih Jakarta dan Surabaya sebagai kantor cabang 
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karena Jakarta dan Surabaya merupakan kota besar di Indonesia. Penelitian akan 

di lakukan di PT. Scientex Indonesia cabang Jakarta karena Jakarta adalah kota 

yang lebih berkembang dimana Jakarta memiliki banyak pabrik. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa tanpa disadari di dalam 

kehidupan sehari-hari, hampir semua objek di sekeliling  membutuhkan 

adhesive sebagai perekat. Hal ini menyebabkan meningkatnya sektor industri 

pengolahan mengalami pertumbuhan 1.41% dibandingkan tahun sebelumnya.  

Semakin majunya perkembangan dunia industri tentunya juga mendorong 

untuk melakukan strategi promosi agar tidak kalah dengan para pesaing. PT. 

Scientex Indonesia juga dituntut untuk terus dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan dari pelanggan, mencari pelanggan baru serta mempertahankan 

pelanggan lama, hal ini merupakan hal yang penting terutama dalam era 

persaingan yang semakin ketat.  

Agar hal-hal tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan langkah-langkah 

yang strategis dan sesuai agar dapat memperoleh pelanggan baru, perawatan 

pelanggan serta pengembangan pelanggan dan tentunya tercipta hubungan 

baik dapat bertahan dalam waktu jangka panjang, sehingga PT. Scientex 

Indonesia dapat terus menjaga eksistensinya di dunia perindustrian. Apabila 

langkah yang diambil tidak tepat, maka dikhawatirkan PT. Scientex Indonesia 

akan kalah bersaing dengan kompetitor. Oleh karena itu didasari oleh 
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fenomena inilah, Peneliti tertarik untuk membahas strategi promosi business 

to business PT. Scientex Indonesia terhadap konsumen di Jakarta. 

 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah pokok dari penelitian ini adalah “Bagaimana strategi personal selling 

dalam konteks business to business PT. Scientex Indonesia pada konsumen di 

Jakarta”. Dari rumusan masalah pokok tersebut dapat ditentukan judul 

penelitian ini sebagai berikut : “Strategi personal selling dalam konteks 

business to business PT. Scientex Indonesia pada konsumen di Jakarta”. 

 

I.4. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

strategi promosi business to business pada PT. Scientex Indonesia terhadap 

konsumen di Jakarta. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian terhadap strategi promosi business to business pada PT. 

Scientex Indonesia terhadap konsumen dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan Akademis 
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a) Untuk memperluas wawasan pembaca (mahasiswa) terhadap fenomena 

yang terjadi dalam bidang pemasaran 

b) Untuk memperkaya, menambah informasi dan referensi yang kelak 

bermanfaar bagi penelitian selanjutnya 

c) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi 

khususnya mengenai strategi marketing business to business pada 

suatu perusahaan 

 

b. Kegunaan Praktis 

a) Mengetahui pentingnya strategi promosi yang tepat untuk 

dilakukan agar perusahaan dapat terus bertahan 

b) Mengetahui pentingnya membangun suatu hubungan yang baik 

agar loyalitas pelanggan tetap terjaga 

c) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

evaluasi bagi PT. Scientex Indonesia 

c. Kegunaan Sosial 

Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan agar dapat bermanfaat bagi komunitas dan masyarakat 

luas. 
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I.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan penelitian ini berisi uraian singkat mengenai sususan 

penulisan Tugas Akhir menjadi enam bab sebagai berikut sistematika 

penulisan dair penelitian ini : 

Bab I. Pendahuluan  

Peneliti mengemukakan mengenai : (1) Latar Belakang, (2) Identifikasi 

Masalah, (3) Perumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kegunaan 

Penelitian dan (6) Sistematika Penelitian. 

Bab II. Objek Penelitian 

Penulis mengemukakan mengenai : (1) Latar Belakang Perusahaan, (2) 

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan, (3) Struktur Organisasi Perusahaan, (4) 

Logo dan Tagline, (5) Kompetitor, (6) Promosi yang dilakukan. 

Bab III. Tinjauan Pustaka 

Peneliti mengengemukakan secara teoritis mengenai konsep yang akan 

dijadikan landasan pengertian dan pembahasan yang relevan dengan kasus 

yang diteliti. Metode-metode penelitian ini berupa : (1) Pemasaran, (2) 

Komunikasi Pemasaran, (3) Komunikasi Pemasaran Terpadu, (4) Strategi, 

(5) Personal Selling, (6) Konsumen, (7) Loyalitas, (8) Customer 

Relationship Management. 

Bab IV. Metodologi Penelitian 

Penelitian menguraikan metode yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian ini. Metode-metode penelitian ini berupa: (1) Pendekatan 

Penelitian, (2) Metode Penelitian, (3) Metode Pengumpulan Data, (4) Unit 
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Analisis dan Observasi, (5) Key Informant dan Informant, (6) Teknik 

Pemeriksaan Keabsahan Data, (7) Rencana Analisis Data. 

 

Bab V. Hasil dan Pembahasan 

Peneliti mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian 

ini. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana peneliti 

melakukan in depth interview untuk mengetahui hasil untuk penelitian, 

maka dari itu dalam bab ini peneliti membahas mengenai : (1) Hasil 

Penelitian Mengenai Strategi Promosi Business to Business PT. Scientex 

Indonesia Terhadap Konsumen di Jakarta dan (2) Uraian Pembahasan 

Mengenai Strategi Promosi Business to Business PT. Scientex Indonesia 

Terhadap Konsumen di Jakarta. 

 

Bab VI. Penutup 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian. 




