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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

  

Bahan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia seperti yang telah 

kita ketahui bersama adalah beras. Menurut Riyadi (2002) beras merupakan bahan 

makanan pokok 98 persen penduduk Indonesia. Jika dihitung dari jumlah 

penduduk Indonesia yang sebanyak 240 juta jiwa, sebanyak 203.5 juta rakyat 

Indonesia mengkonsumsi beras. Konsumsi beras penduduk Indonesia rata-rata 

sebanyak 103 kg perkapita pertahun merupakan pengkonsumsi beras terbesar 

didunia dengan tingkat konsumsi lebih dari dua kali konsumsi rata-rata dunia. 

Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia dan konsumsi perkapita maka jumlah 

kebutuhan beras di Indonesia mencapai 24.72 juta ton pertahun. Perbandingan 

tingkat konsumsi dibeberapa negara Asia dan rata-rata konsumsi dunia dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Konsumsi beras di beberapa negara Asia dan rata-rata dunia 

Negara Konsumsi (Kapita/Tahun) 

Indonesia  103 Kg 

Cina       100 Kg 

Malaysia 80 Kg 

Brunei Darussalam 80 Kg 

Thailand 70 Kg 

Jepang 50 Kg 

Rata-Rata Dunia 60 Kg 
Sumber : USDA 2013 

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan laju pertumbuhan 

rata-rata 5 persen per lima tahun yang diprediksi pada tahun 2020 mencapai 271 

juta jiwa, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan terus 

bertambah. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

     Tabel 2 Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

Tahun Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

2010 238,518 
 

2015 255,461 
 

2020 271,066 
 

2025 284,829 
 

2030 296,405 
 

2035 305,652 
 

                                   Sumber : Biro Pusat Statistik 2014 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak dibarengi dengan 

peningkatan luas lahan padi. Luas lahan padi yang produktif relatif tetap dengan 

produktifitas gabah kering giling rata-rata 5 ton per hektar, sementara di negara 



2 

 

 

lain seperti Cina mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 6.35 ton per 

hektar, Jepang 6.53 ton per hektar bahkan Australia produksi gabah kering giling 

mencapai 8.6 ton per hektar. Produksi gabah kering giling di Indonesia dalam 

lima tahun terakhir rata-rata hanya mencapai 68.4 juta ton per tahun jika 

dikonversi menjadi beras dengan rendemen sekitar 62 persen (BPS 2014) akan 

menghasilkan beras rata-rata sebanyak 42.4 juta ton per tahun. Kebutuhan beras 

nasional memang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun karena 

jumlah penduduk terus bertambah sementara laju peningkatan luas lahan yang 

tetap dapat menyebabkan kekurangan pangan di masa depan ketahanan pangan 

menjadi rentan. Laju peningkatan luas lahan padi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Laju peningkatan luas lahan padi di Indonesia 

Tahun Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton/Ha) Produksi (Ton) 

2010 13,253,450 5.015 66,469,394 

2011 13,203,643 4.980 65,756,904 

2012 13,445,524 5.136 69,056,126 

2013 13,835,252 5.152 71,279,709 

2014 13,569,941 5.149 69,870,950 

Rata-Rata 13,461,562 5.000 68,486,617 
Sumber : Biro Pusat Statistik, 2014 

 

Produktifitas lahan padi di Indonesia sangat rendah, rendahnya 

produktifitas lahan padi menunjukan rendahnya kualitas lahan. Tingkat kesuburan 

lahan padi yang rendah umumnya ditandai dengan kandungan bahan organik dan 

hara nitrogen yang rendah, ini dapat mengakibatkan terdegradasinya daya dukung 

dan kualitas tanah pertanian sehingga produktivitas lahan semakin turun (Amutha 

et al 2014). 

Kesuburan lahan sawah perlu ditingkatkan yaitu dengan pemberian bahan 

organik berupa kompos dan pupuk kandang. Disamping itu bahan organik 

berfungsi sebagai amelioran yang dapat memperbaiki jumlah dan aktivitas 

mikroba dan sumber hara dalam tanah sehingga dapat meningkatkan kualitas 

tanah. Penggunaan pupuk kimia anorganik yang tidak terkendali menjadi salah 

satu penyebab penurunan kualitas kesuburan fisik dan kimia tanah (Rana et al. 

2013). Salah satu pengaruh penggunaan pupuk anorganik pada usaha pertanian 

adalah akumulasi residu unsur-unsur kimia seperti N, P, dan K dalam  tanah 

sehingga menyebabkan kualitas lahan menurun. Agar lahan tidak mengalami 

degradasi terus menerus yang menyebabkan kualitas lahan menjadi buruk maka 

perlu diperlukan upaya untuk melakukan pengendalian terhadap pemakaian pupuk 

organik. Menurut Lestari (2008) diperlukan adanya kegiatan pertanian yang 

mengkombinasikan sistem alami dan kimiawi melalui penggunaan bahan 

anorganik yang terkendali disertai pemanfaatan bahan organik yang merupakan 

semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah, 

fraksi bahan organik ringan,  biomassa  mikroorganisme, bahan organik terlarut 

dalam air dan bahan organik yang stabil atau humus. Untuk meningkatkan hasil 

produksi pertanian kualitas lahan perlu dijaga. Penggunaan bahan organik untuk 

kegiatan pertanian seperti pupuk perlu terus ditingkatkan. Pemerintah dan sektor 

swasta perlu bersinergi dalam upaya ini.   
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Pemakaian pupuk anorganik harus terus dikurangi. Pupuk anorganik hanya 

memberikan unsur hara untuk tanaman tapi tidak memberikan manfaat bagi 

kelangsungan hidup organisme dalam tanah (Ruswandi 2010). Di samping itu, 

pemakaian pupuk anorganik secara terus menerus dapat menyebabkan lahan 

maupun ekosistem rusak (Mishra et al. 2010).  

Berdasarkan data diatas tentunya diperlukan upaya yang makin intensif 

dari pemerintah Indonesia karena hal ini menunjukan pola pikir petani terhadap 

pupuk anorganik masih kuat. Pemakaian pupuk anorganik sangat digemari petani 

karena pemakaiannya mudah, respon terhadap tanaman tinggi (hasilnya terbukti 

jelas) serta mudah didapat di pasaran. Selain keterlibatan pemerintah pihak swasta 

juga berusaha melakukan kegiatan pemasaran pupuk organik. 

Pemerintah Indonesia telah berupaya mendorong penggunaan pupuk 

organik dengan cara memberikan subsidi pada pupuk organik. Pemerintah pada 

tahun 2011 melalui Kementerian Pertanian mentargetkan pada tahun 2014 petani 

di Indonesia sudah harus menggunakan pupuk organik. Pada kenyataannya 

sampai tahun 2013 dari rata-rata penjualan pupuk sekitar 10 juta ton per tahun 

jumlah pemakaian pupuk organik meskipun terus mengalami peningkatan 

penjualannya rata-rata hanya sekitar 360 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 4% 

saja dari jumlah penjualan pupuk secara nasional. Berikut data penjualan pupuk di 

Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Penjualan pupuk di Indonesia 

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produksi Pupuk Ton/Thn Ton/ Thn Ton/ Thn Ton/ Thn Ton/ Thn Ton/ Thn Ton/ Thn 

1. Urea 5,865,856 6,213,292 6,874,630 6,721,947 6,743,422 6,907,237 6,698,349 

2. Fosfat/SP-36 660,653 478,829 742,986 636,207 441,223 521,486 517,757 

3. ZA/AS 652,486 692,604 767,837 792,917 816,377 812,123 827,225 

4. NPK 760,444 1,23,.994 1,838,485 1,853,172 2,213,491 2,893,868 2,528,347 

5. ZK (K2SO4) 3,593 4,718 7,568 8,662 2,954 8,447 8,440 

6. Organik 1,617 80,174 294,555 260,705 341,476 761,657 787,516 

Sumber : Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia 2014 

 

PT. Borneo Patra Agro adalah perusahaan nasional yang sedang 

berkembang dan bergerak di bidang sarana produksi pertanian produk utama 

pestisida, pupuk hayati, benih serta alat dan mesin pertanian. PT. Borneo Patra 

Agro adalah perusahaan swasta yang mulai tertarik untuk memasarkan produk 

pupuk organik. PT. Borneo Patra Agro memiliki wilayah pemasaran di Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Meskipun PT. Borneo Patra Agro baru sekitar empat tahun berdiri namun sumber 

daya manusia dari PT. PT. Borneo Patra Agro telah berpengalaman sangat lama 

dalam bisnis sarana produksi pertanian terutama dalam penjualan pestisida. Pada 

awalnya prioritas utama penjualan PT. Borneo Patra Agro adalah produk 

pestisida, tetapi kebijakan pemerintah terkait lingkungan menyebabkan perijinan 

produk pestisida semakin diperketat, sampai saat ini ijin produk pestisida PT. 

Borneo Patra Agro belum dikeluarkan.  

Aktivitas PT. Borneo Patra Agro adalah sebagai distributor dan 

formulator. PT. Borneo Patra Agro adalah distributor produk pupuk organik 
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hayati atau selanjutnya kita sebut pupuk hayati dengan merek dagang Rhizoplex. 

Selama menunggu dikeluarkannnya ijin produk pestisida PT. Borneo Patra Agro 

hanya menjual produk pupuk hayati dengan merek dagang Rhizoplex.  

Kebutuhan akan pupuk di Indonesia rata-rata mencapai 10 juta ton 

pertahun dengan luas lahan padi mencapai 13,5 juta hektar menunjukan pasar 

produk pupuk hayati sangatlah besar dan berpotensi menjadi subtitusi pupuk 

anorganik. Tapi tentunya untuk mengambil alih pasar pupuk anorganik tidaklah 

mudah. Selama ini para petani telah terbiasa menggunakan pupuk anorganik 

diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan inovatif untuk mengubah pola pikir 

petani terhadap kecenderungan pemakaian pupuk anorganik. Para petani masih 

sulit untuk berpindah dari pupuk anorganik ke pupuk organik karena ketakutan 

akan gagal panen atau hasilnya tidak sebagus menggunakan pupuk anorganik. 

 

Tabel 5 Luas lahan padi di Indonesia 

Propinsi Luas Lahan  (Ha) Propinsi Luas Lahan (Ha) 

Aceh 391,298 Nusa Tenggara Barat 430,327 

Sumatera Utara 
736,790 Nusa Tenggara 

Timur 
236,489 

Sumatera Barat 
487,116 

Kalimantan Barat 
479,552 

 

Riau 106,617 Kalimantan Tengah 246,804 

Jambi 158,436 Kalimantan Selatan 496,773 

Sumatera 

Selatan 

782,813 
Kalimantan Timur 100,318 

Bengkulu 137,880 Kalimantan Utara 29,111 

Lampung 634,622 Sulawesi Utara 127,237 

Bangka 

Belitung 

10,849 
Sulawesi Tengah 227,468 

Kepulauan Riau 386 Sulawesi Selatan 1,022,844 

DKI Jakarta 1,051 Sulawesi Tenggara 133,640 

Jawa Barat 1,891,289 Gorontalo 60,016 

Jawa Tengah 1,746,463 Sulawesi Barat 87,384 

DI Yogyakarta 155,807 Maluku 25,859 

Jawa Timur 2,037,099 Maluku Utara 19,888 

Banten 367,647 Papua Barat 6,926 

Bali 148,627     

Sumber : Biro Pusat Statistik  2014 

 

Berdasarkan Tabel 5 lahan padi tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, 

Pulau Jawa memiliki lahan padi yang paling luas. Data luasan lahan padi diatas 

menunjukan pangsa pasar potensial produk Rhizoplex, dengan pangsa pasar 

potensial terbesar ada di Pulau Jawa 

Peluang pasar produk pupuk hayati Rhizoplex secara nasional sangatlah 

besar dengan asumsi luas lahan padi sebesar 13.5 juta hektar dengan pemakaian 

per hektar sebanyak 0.01 ton, peluang pasar  nasional mencapai sekitar 135 ribu 

ton per musim tanam dengan tiga kali musim tanam sekitar 405 ribu ton pertahun, 

angka tersebut setara dengan 33 triliun rupiah per tahun. Untuk wilayah 

pemasaran PT. Borneo Patra Agro yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 
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Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur,  peluang pasarnya mencapai 

kira-kira 75 ribu ton per musim tanam atau 226 ribu ton per tahun setara dengan 

18 triliun rupiah pertahun. Dengan peluang pasar sebesar itu seharusnya bisnis 

produk pupuk  hayati sangat menarik.  

Berdasarkan data penjualan dari PT. Borneo Patra Agro selama kurun 

waktu Januari 2012 sampai dengan Agustus 2014 rata-rata penjualan PT. Borneo 

Patra Agro hanya 3.4 ton per bulan atau sekitar 41 ton pertahun, nilai ini sangat 

jauh dari peluang pasar wilayah pemasaran  PT. Borneo Patra Agro yang 

mencapai 226 ribu ton pertahun dan pangsa pasar nasional yang mencapai 405 

ribu ton per tahun. Peluang pasar produk pupuk hayati untuk wilayah pemasaran 

PT. Borneo Patra Agro dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6 Peluang pasar pupuk hayati wilayah pemasaran PT. Borneo Patra Agro 

Wilayah 
luas lahan 

padi (ha) 

Kebutuhan 

per musim 

tanam 

dalam Ton 

(asumsi 

0,01 ton/ha) 

*Nilai Rupiah 

permusim tanam 

(Milyar Rupiah) 

**Nilai pertahun 

(Milyar Rupiah) 

Sumut 736,790 7,367.90 607 1,823 

Sumsel 782,813 7,828.13 645 1,937 

Jabar dan 

Banten 
2,258,936 22,589.36 1,863 5,590 

Jateng 1,746,463 17,464.63 1,440 4,322 

Jatim 2,037,099 20,370.99 1,680 5,041 

TOTAL 

 

7,562,101 

 

75,621.01 

 

6,238 

 

18,716 

 

*Asumsi harga Rp 82.5 juta/ton 

**Asumsi 4 bulan permusim tanam 

Sumber : Diolah dari data BPS 2014  

 

Karena tingkat penjualan produk selalu rendah pihak principal atau 

pemegang merek sudah mulai memberi peringatan kepada PT. Borneo Patra Agro 

yaitu tidak akan memperpanjang kerjasama keagenan jika tingkat penjualan 

tertentu tidak tercapai. Biaya promosi produk pupuk hayati PT. Borneo Patra 

Agro juga sangat tinggi mencapai rata-rata 40 persen terhadap penjualan. Dengan 

kenyataan seperti ini karena tingkat penjualan yang rendah keuntungan atau 

marjin PT. Borneo Patra Agro tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

Berdasarkan hal diatas dan setelah lebih dari tiga tahun berdiri PT. Borneo 

Patra Agro berencana membuat kebijakan baru terkait prioritas penjualan produk 

yang tadinya pestisida sebagai prioritas utama menjadi pupuk hayati sebagai 

prioritas utama. PT. Borneo Patra Agro menargetkan dalam lima tahun mendatang 

atau tahun 2020 dapat meraih 10 persen pangsa pasar di wilayah pemasaran PT. 

Borneo Patra Agro atau  22 ribu ton pertahun. Dengan pangsa pasar potensial 

secara nasional yang begitu besar bukan mustahil target tersebut akan segera 

tercapai. Peluang pasar potensial pupuk hayati secara nasional dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

 



6 

 

 

Tabel 7 Peluang pasar pupuk hayati secara nasional 

Provinsi Luas Panen (Ha) 

Kebutuhan 

per musim 

tanam dalam 

Ton (asumsi 

0,01 ton/ha 

*Nilai Rupiah 

permusim tanam 

(Rp Juta Ru[iah) 

**Nilai pertahun 

(Rp Juta Rupiah) 

Aceh 391,298 3,913 322 968 

Sumatera Utara 736,790 7,368 607 1,823 

Sumatera barat 487,116 4,871 401 1,205 

Riau 106,617 1,066 87 263 

Jambi 158,436 1,584 130 392 

Sumatera Selatan 782,813 7,828 645 1,937 

Bengkulu 137,880 1,379 113 341 

Lampung 634,622 6,346 523 1,570 

Bangka Belitung 10,849 108 8 26 

Kepulauan Riau 386 4 0.318 0,955 

DKI Jakarta 1,051 11 0.867 2,601 

Jawa Barat 1,891,289 18,913 1,560 4,680 

Jawa Tengah 1,746,463 17,465 1,440 4,322 

DI Yogyakarta 155,807 1,558 128 385 

Jawa Timur 2,037,099 20,371 1,680 5,041 

Banten 367,647 3,676 303 909 

Bali 148,627 1,486 122 367 

Nusa Tenggara Barat 430,327 4,303 355 1,065 

Nusa Tenggara Timur 236,489 2,365 195 585 

Kalimantan Barat 479,552 4,796 395 1,186 

Kalimantan Tengah 246,804 2,468 203 610 

Kalimantan Selatan 496,773 4,968 409 1,229 

Kalimantan Timur 100,318 1,003 82 248 

Kalimantan Utara 29,111 291 24 72 

Sulawesi Utara 127,237 1,272 104 314 

Sulawesi Tengah 227,468 2,275 187 562 

Sulawesi Selatan 1,022,844 10,228 843 2,531 

Sulawesi Tenggara 133,640 1,336 110 330 

Gorontalo 60,016 600 49 148 

Sulawesi Barat 87,384 874 72 216 

Maluku 25,859 259 21 64 

Maluku Utara 19,888 199 16 49 

Papua Barat 6,926 69 5 17 

TOTAL 13,525,426 135,254 11,158 33,475 

*Asumsi harga Rp. 82.5 juta/ton 

**Asumsi 2 musim tanam padi, 1 palawija 

Sumber : Diolah dari data BPS 2014 

 

Pelaku pasar produk pupuk hayati sebenarnya sudah relatif banyak di 

Indonesia tetapi karena pangsa pasar potensialnya masih sangat besar sehingga 
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persaingan antar pelaku pasar tidaklah signifikan. Pesaing yang paling besar 

adalah produsen pupuk anorganik yaitu PT. Pupuk Indonesia, badan usaha milik 

negara yang merupakan gabungan dari seluruh produsen pupuk milik pemerintah. 

PT. Pupuk Indonesia menguasai 96 persen pangsa pasar pupuk di Indonesia. 

Tetapi sebenarnya meskipun PT. Pupuk Indonesia merupakan produsen raksasa 

tetapi tidak perlu dikhawatirkan karena kebijakan pemerintah untuk terus 

mendorong penggunaan pupuk organik  dan pupuk hayati maka kemungkinan PT. 

Pupuk Indonesia yang notabene milik pemerintah diprediksi tidak akan terlalu 

merespon persaingan. Tantangan yang paling besar adalah merebut pasar adalah 

meyakinkan petani atas keunggulan produk pupuk  hayati. Keunggulan pupuk  

hayati tidak dapat dirasakan secara langsung oleh petani. Selain itu petani 

memiliki pola pikir yang kuat dengan produk pupuk anorganik sehingga sangat 

sulit mengubah pola pikir dan meyakinkan keunggulan produk.   

Untuk dapat berkembang serta bertahan PT. Borneo Patra Agro merasa 

perlu untuk meneliti lebih lanjut kegiatan promosi yang telah dilakukan dan 

pengaruhnya pada tingkat penjualan produk. Target penjualan dari pihak principal 

adalah 100 ton pertahun tetapi kenyataannya penjualan rata-rata pertahun rata-rata 

hanya 40 ton. PT. Borneo Patra Agro merasa perlu melakukan peninjauan yang 

mendalam secara intensif untuk memaksimalkan peran promosi yang pada 

akhirnya berimplikasi pada peningkatan penjualan perusahaan.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka rumusan masalah yang dihadapi oleh 

PT. Borneo Patra Agro adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kombinasi dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Borneo 

Patra Agro? 

2. Apakah masing-masing kegiatan promosi yang telah dijalankan berpengaruh 

terhadap penjualan di tingkat kios? 

3. Bagaimana meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan promosi untuk 

meningkatkan penjualan produk di tingkat kios? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Dari permasalahan diatas disusun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis kegiatan promosi yang selama ini dilakukan oleh PT. Borneo 

Patra Agro.  

2. Menganalisis pengaruh masing-masing kegiatan promosi terhadap penjualan 

di tingkat kios. 

3. Merumuskan strategi promosi yang paling tepat untuk meningkatkan 

penjualan produk. 

 

 

Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi PT. 

Borneo Patra Agro sebagai perusahaan yang sedang berkembang dalam 

mengimplementasikan strategi promosi penjualan yang sedang dijalankan dan 

dapat menjadi referensi dalam menjalankan kegiatan promosi penjualan 

selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dibatasi pada kegiatan promosi penjualan yaitu promosi dari 

perusahaan kepada kios-kios yang dipasok produk Rhizoplex oleh PT. Borneo 

Patra Agro di wilayah pemasaran Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng dan Jatim selama 

periode Januari 2012 sampai dengan Agustus 2014. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pemasaran 

 

Pemasaran adalah seni sekaligus ilmu, ada ketegangan yang terus-menerus 

antara sisi terformulasikannya dan sisi kreatifnya (Kotler dan Keller 2009). Inti 

dari pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah 

”memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan”. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempertahankan hidupnya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan keuntungan. Kotler dan Amstrong (2008) mendefinisikan 

pemasaran sebagai suatu proses sosial dan  manajerial di mana melalui proses ini 

individu dan kelompok berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan 

menciptakan, menawarkan, menukarkan produk serta nilai dengan individu atau 

kelompok lainnya (Rangkuti 2009). 

Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, 

pengantisipasian, penciptaan serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan produk dan jasa (David 2011). Ada tujuh fungsi pemasaran 

(functions of marketing) pokok yaitu : 

1. Analisis Konsumen  

Pengamatan dan evaluasi kebutuhan, hasrat dan keinginan konsumen dengan 

melibatkan pengadaan survei konsumen, penganalisisan informasi konsumen, 

pengevaluasian strategi pemosisian pasar, pengembangan profil konsumen dan 

penentuan strategi segmentasi pasar yang optimal. 

2. Penjualan Produk dan Jasa  

Penjualan produk atau jasa meliputi banyak aktivitas pemasaran, seperti iklan, 

promosi penjualan, publisitas, penjualan perorangan, manajemen tenaga 

penjualan, hubungan konsumen dan  hubungan diler. 

3. Perencanaan Produk dan Jasa   

Perencanaan produk dan jasa meliputi banyak aktivitas seperti uji pemasaran, 

pemosisian produk dan merek, pemanfaatan garansi, pengemasan, penentuan 
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