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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

  Saat ini banyak perusahaan penyedia barang dan/atau jasa yang 

menggunakan teknik-teknik pemasaran dalam meningkatkan brand awareness, 

market share dan sebagainya kepada konsumen/masyarakat. Para perusahaan baik 

perusahaan kecil maupun besar menggunakan teknik-teknik marketing agar tidak 

kalah bersaing dalam pasar melawan kompetitor-kompetitor lainnya. Salah satu 

bentuk pemasaran yang konvensional dan seringkali digunakan banyak 

perusahaan di seluruh dunia adalah promotion mix. Menurut Philip Kotler 

(2006,19), pada proses penerapan Promotion Mix digunakan beberapa promotion 

tools antara lain : advertising, direct marketing, internet marketing, sales 

promotion, personal selling dan public relation. 

     Promotion Mix consist of advertising, sales promotion, events and experiences, public                      
relations, direct marketing and personal selling to reach the trade channels and the 
target customers 
 
Dari definisi yang dinyatakan Philip Kotler kita dapat memahami bahwa, 

promotion mix adalah cara-cara yang dapat membantu dan mendukung aktivitas 

pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam proses meningkatkan 

penjualan. Tidak hanya itu promotion mix juga merupakan cara untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai sebuah brand terhadap konsumen maupun 

masyarakat dan juga membangun hubungan dengan konsumen dari sebuah 

perusahaan. Maka dari itu Promotion Mix adalah suatu alat atau cara yang 
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seringkali digunakan oleh perusahaan, pengiklan maupun sales marketing di 

seluruh dunia sebagai metode untuk mempromosikan produk maupun jasa dimana 

memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan brand awareness, market share 

dan juga menjalin hubungan antara perusahaan dengan konsumen. 

Tidak semua perusahaan penghasil produk barang maupun jasa 

menerapkan promotion mix dikarenakan kondisi maupun faktor-faktor lainnya 

meski begitu salah satu perusahaan yang menerapkan teknik pemasaran 

promotion mix adalah PT Triputra Maju Bersama yang merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang agribisnis yaitu peternakan atau budidaya sapi perah atau 

Dairy Farm dimana menghasilkan produk susu yang menjadi inti usaha 

perusahaan. PT. Triputra Maju Bersama menerapkan promotion mix karena teknik 

pemasaran ini diasumsi tepat dan memiliki manfaat dalam meningkatkan promosi 

serta pemasaran produk perusahaan. PT. Triputra Maju Bersama sebagai 

perusahaan penghasil susu sapi perah memasarkan produk susu murni dalam 

kemasan plastik yang dikemas dengan memenuhi standar pengemasan, produk 

yogurt yang merupakan olahan dari susu sapi perah. Yogurt yang diolah termasuk 

dalam jenis steer yogurt yang merupakan yogurt dengan tekstur kental sehingga 

berbeda dari jenis yogurt yang di pasarkan kompetitor lainnya seperti yogurt 

cimory yang memiliki tekstur cair serta yogurt sour sally yang memiliki tekstur 

beku. PT. Triputra Maju Bersama juga menghasilkan produk yang terbaru yaitu 

pupuk. Tentunya dalam setiap produk yang akan dipasarkan memiliki kompetitor 

masing-masing sehingga tidak mudah dalam memasarkan dan mempromosikan 

setiap produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan. 
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Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan penghasil susu sapi 

perah ataupun perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis khususnya PT. 

Triputra Maju Bersama agar dapat menjadi market leader dalam penghasil susu 

sapi perah, dimulai dari membuat keunggulan produk yang berbeda dari 

kompetitor yaitu produk susu sapi murni dalam kemasan tanpa pengawet selain 

itu keunggulan produk PT. Triputra Maju Bersama adalah susu sapi murni yang 

langsung dikelola dari peternakan sendiri membuat daya tarik tersendiri kepada 

konsumen di banding produk siap minum dengan tambahan pengawet dan olahan 

pabrik. 

Berdasarkan hal ini maka PT. Triputra Maju Bersama memproduksi 2 

produk utama sebagai perusahaan penghasil susu sapi perah antara lain susu dan 

yogurt dengan nama brand Susu Kandang Sapi serta Yogurt Kandang Sapi, selain 

itu juga memproduksi hasil limbah/kotoran sapi yang terbuang namun 

dimanfaatkan dan menghasilkan produk pupuk dengan nama brand Pupuk 

Kandang Sapi. Menjadi penghasil produk baru merupakan tantangan dalam 

berbisnis di zaman sekarang ini, maka dari itu penulis memilih PT. Triputra Maju 

Bersama untuk melakukan tugas akhir yang berperan sebagai anak magang karena 

perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan ideal penulis untuk belajar 

menerapkan teknik-teknik pemasaran yang selama ini di pelajari secara teori 

dalam dunia kerja lapangan yang nyata. Sebagai salah satu perusahaan penghasil 

produk susu sapi perah maka PT. Triputra Maju Bersama tentu menerapkan 

teknik-teknik pemasaran khususnya promotion mix yang bertujuan agar produk-

produk yang di produksi tidak kalah saingan dengan kompetitor-kompetitor 
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lainnya.  

Hal ini selaras dengan bidang yang di ambil oleh penulis yaitu IMC 

(intergrated marketing communication) dimana IMC itu sendiri adalah sebuah 

konsep komunikasi yang terencana, terintegrasi dan diterapkan dalam berbagai 

bentuk komunikasi pemasaran untuk memberikan pemahaman dan dampak yang 

maksimal melalui konsistensi pesan komunikasi kepada konsumen, pelanggan 

ataupun pihak lain yang relevan dengan barang atau jasa yang dikomunikasikan. 

Sebagai anak magang penulis ditempatkan sebagai pemasaran dalam divisi 

pemasaran dan penjualan di PT. Triputra Maju Bersama dimana dalam buku 

Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications 

Perspective menyatakan bahwa 

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 
communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customers, 
clients, partners and society at    large. (George E. Belch dan Michael A. Belch,2012,8) 

 
 Dewasa ini kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat sangat signifikan 

di banding tahun-tahun sebelumnya sehingga segment produk susu kandang sapi 

yang merupakan susu sapi murni tanpa pengawet dan sudah pasteurisasi dapat 

memenuhi gaya hidup sehat konsumen atau masyarakat. PT. Triputra Maju 

Bersama sebagai perusahaan susu sapi perah yang belum lama berkiprah dan 

dapat di kategorikan sebagai “daun muda” dalam penghasil susu sapi perah 

namun penulis percaya bahwa menjadi anak magang di PT. Triputra Maju 

Bersama akan sangat bermanfaat dan menantang. Hal ini didasarkan dengan 

pengalaman yang akan di dapat penulis dari perusahaan dalam memasarkan merk 

susu kandang sapi, yogurt kandang sapi dan pupuk kandang sapi serta menangani 

agen. Di Indonesia sendiri pengusaha produk susu cukup banyak dan lebih 
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merajalela seperti Cimory, Greenfields, Nestle dengan produk Bear Brand, Milo 

dan sebagainya. 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan dari penulis untuk melakukan magang di PT. Triputra Maju 

Bersama adalah sebagai berikut : 

1. Penulis ingin mempelajari kerja lapangan secara lebih nyata di 

bandingkan teori-teori yang selama ini di pelajari. 

2. Penulis ingin mempelajari peran pemasaran di PT. Triputra Maju 

bersama dalam meningkatkan brand awareness dan market share dari 

produk susu kandang sapi, yogurt kandang sapi dan pupuk kandang 

sapi. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dijalani oleh penulis selama 5 

bulan di PT. Triputra Maju Bersama, penulis di tempatkan dalam divisi 

pemasaran dan penjualan yang di pimpin langsung oleh direktur utama. Jobdesk 

yang diberikan adalah meningkatkan promosi dan pemasaran produk susu 

kandang sapi, yogurt kandang sapi dan pupuk kandang sapi khususnya di daerah 

tangerang dan jakarta. Tidak hanya itu namun penulis juga harus mampu 

mengajukan penawaran terhadap klien atau biasa disebut agen. Penulis harus 

mampu menguasai brand knowledge dari berbagai produk yang harus dipasarkan. 

Sebagai anak magang tentu penulis memiliki batasan tertentu, batasan yang harus 

di patuhi oleh penulis adalah tidak boleh melakukan tindak penipuan terhadap 

klien atau agen serta perusahaan terutama melakukan penipuan penawaran harga 
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produk perusahaan. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Pelaksanaan magang dilakukan penulis selama 5 bulan (lebih dari 640 

jam) dimulai dari tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 28 Juni 2014. Waktu 

pelaksanaan magang dilakukan secara fleksibel sesuai perjanjian magang antara 

penulis serta perusahaan PT. Triputra Maju Bersama yaitu pada hari senin-jumat 

dalam waktu operasional resmi 08.00-17.00 WIB serta hari sabtu-minggu jika ada 

perintah dari direktur untuk melakukan penawaran dengan agent atau klien 

ataupun pengadaan event seperti yang bertempat di car free day. Penulis diizinkan 

melakukan pekerjaan di luar kantor agar dapat memasarkan produk dan meeting 

dengan agen/klien dengan lebih maksimal tanpa harus selalu datang ke kantor. 

Lokasi kantor utama terletak di kp. sinarwangi rt. 05/06 ds. sukajaya kec. 

tamansari, bogor. Sedangkan lokasi kantor administrasi berada di jln akasia 2 blok 

B3/20-21 taman kedoya baru, kebon jeruk jakarta barat. 

Perusahaan tempat penulis melaksanakan magang adalah PT. Triputra Maju 

Bersama yang berlokasi di kp. sinarwangi rt 05/06 desa sukajaya kec. tamansari 

kabupaten bogor serta kantor administrasi di di jln akasia 2 blok B3/20-21 taman 

kedoya baru, kebon jeruk jakarta barat, Indonesia. 

 

Gambar : 1.1 Logo PT. Triputra Maju Bersama 
Sumber : PT. Triputra Maju Bersama 

 




