
1 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sektor industri masih menjadi motor penggerak perekonomian nasional, 

dan dalam lima tahun terakhir sektor ini tetap dapat memberikan kontribusi yang 

cukup signifikan. Sektor industri merupakan sektor penopang perekonomian 

nasional. Hingga kuartal I/2008, peranan sektor industri manufaktur mencapai 

sekitar 27% dari PDB. 

Salahsatu penopang untuk kemajuan bisnis di sektor industri adalah 

pasokan listrik yang stabil.  Industri merupakan sektor pengguna listrik terbesar di 

Indonesia, berikutnya adalah sektor rumah tangga. Jumlah pelanggan listrik 

nonsubsidi tertinggi adalah sektor bisnis yang mencapai 226,8 ribu pelanggan.  

Pada tahun 2003, konsumsi listrik di industri mencapai 36.497,25 MWh 

sedangkan di sektor rumah tangga mencapai 35.753,05 MWh. Dengan 

diasumsikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 7% pertahun selama 

kurun waktu 30 tahun, mengakibatkan konsumsi listrik di sektor industri akan 

meningkat dengan tajam dari 21,52 Gwh pada tahun 2000 menjadi sekitar 444,53 

Gwh pada tahun 2030. Saat ini, total kapasitas terpasang PLN sudah mencapai 

26.000 Mega Watt se Indonesia tetapi beban puncaknya sudah mencapai 24.000 

MW. sedangkan daya mampunya hanya sekitar 25.000 Mega Watt.  

Peningkatan konsumsi listrik di sektor ini diakibatkan dari semakin 

banyaknya investor yang membuka pabrik di Indonesia dan skala bisnis di sektor 

industri semakin meningkat. Tapi sayangnya peningkatan konsumsi listrik ini 

tidak diimbangi dengan pasokan listrik yang memadai dari Perusahaan Listrik 
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Negara (PLN). Indonesia mengalami defisit akibat tidak berimbangnya pasokan 

yang dimiliki PLN dengan permintaan energi listrik oleh kalangan industri 

maupun rumah tangga. 

PT. Philips Indonesia sebagai perusahaan multinasional, merupakan 

produsen terbesar di pasar perlampuan Indonesia selalu berupaya menghasilkan 

produk-produk yang inovatif, hemat energi dan ramah lingkungan. Philips masuk 

ke dalam pasar perlampuan Indonesia sejak tahun 1920 artinya Philips sudah 

berbisnis perlampuan untuk hampir  90 tahun di Indonesia dan saat ini sudah 

menjadi nomor 1 (market leader) dengan menguasai pangsa pasar Indonesia lebih 

dari 45 %. Sebagai market leader, Philips terkenal  sebagai trend setter dan  

innovator teknologi perlampuan. Sejalan dengan issue dunia dan di Indonesia 

mengenai pasokan listrik yang terbatas terkait dengan bahan bakar yang semakin 

mahal, Philips sebagai produsen lampu selalu berupaya untuk menghasilkan 

produk-produk yang hemat energi dan ramah lingkungan.  

Philips melalui divisi Professional End User Replacement (PEUR) 

berupaya untuk menawarkan solusi dalam melakukan penghematan energi listrik 

di Indonesia. Divisi Proffesional End User Replacement (PEUR) dibentuk pada 

tahun 2006 dengan tujuan untuk mendistribusikan lampu dan komponennya di 

pasar profesional (professional market). Selain itu, Divisi PEUR bertugas untuk 

melakukan edukasi kepada pelanggan supaya mengganti lampu yang boros energi 

menjadi lampu yang hemat energi (up grading). Divisi PEUR membagi 

marketnya menjadi dua yaitu segmen industri misalnya pabrik, supplier, 

kontraktor dan segmen komersial seperti hotel, mal, residensial, taman bermain 

(entertainment park), taman hiburan, kafe dan lain sebagainya.  
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        Sumber : PT. Philips Indonesia, Divisi PEUR, 2008 

  Gambar 1.  Ukuran Pasar PEUR (maintenance) dalam satuan miliar rupiah 

 

Total potensi pasar profesional di Indonesia seperti terlihat di gambar cukup 

besar yaitu mencapai 136 miliar rupiah per tahun. Angka ini hanya untuk biaya 

pemeliharaan lampu (maintenance) saja belum termasuk jika up grade ke produk 

yang lebih baik misalnya produk yang hemat energi dan ramah lingkungan. 

Berdasarkan asumsi dari data lampu dipabrik yang dipetakan (mapping), rata-rata 

sekitar 60% lampu dan komponennya masih merupakan produk yang tidak hemat 

energi sehingga peluang untuk menurunkan konsumsi energi listrik di segmen 

industri sangat besar. Total peluang pemasaran untuk lampu hemat energi di pasar 

professional (professional market) di Indonesia mencapai 217 miliar rupiah.  
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Sumber : PT. Philips Indonesia, Divisi PEUR, 2008 

Gambar 2.  Ukuran Pasar PEUR (up grading) dalam satuan miliar rupiah 

 

Melihat peluang yang sangat besar tersebut, PT. Philips Indonesia melalui 

Divisi PEUR berusaha untuk melakukan strategi pemasaran pull and push 

strategy baik melalui aktivitas Above The Line (ATL) maupun aktivitas Below 

The Line (BTL). Strategi pemasaran yang menjadi fokus divisi PEUR Philips 

Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah Seminar Industrial 

Green Lighting. Untuk area Bogor dan Depok, Seminar Industrial Green Lighting 

dilaksanakan pada 7 April 2010 bertempat di IPB Int’l Convention Center 

(ICCC). Peserta yang diundang adalah engineering dan purchasing manager 

pabrik. Tujuan seminar ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk hemat 

energi sekaligus meluncurkan program marketing kepada konsumen segmen 

industri di area Bogor dan Depok.  
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Pasca Seminar Industrial Green Lighting, data penjualan lampu hemat 

energi dianalisis dan hasilnya ternyata kurang memuaskan. Total penjualan lampu 

hemat energi tidak seperti yang diharapkan yaitu hanya 1.85 miliar (17%) periode 

April-Des 2010 (9 bulan). Jika dibandingkan dengan total penjualan lampu hemat 

energi pada tahun 2009, total penjualannya mencapai 1.75 miliar (16%) dari total 

potensi lampu hemat energi di Bogor dan Depok sebesar 10.8 miliar rupiah. 

Target AOP (Annual Operating Plan) Philips Indonesia untuk Divisi PEUR area 

Bogor dan Depok  sebesar 60% dari total potensi penjualan yaitu 6.5 miliar. 

Sehingga dengan pencapaian 1.85 miliar (29%) pasca seminar, hasil ini kurang 

menggembirakan bagi manajemen Philips Indonesia.  

Berdasarkan hasil analisa tersebut,  diperlukan sebuah langkah strategi 

pemasaran efektif yang harus dilakukan oleh Philips Indonesia untuk memasarkan 

lampu-lampu hemat energi sehingga potential market lampu hemat energi 

tergarap secara optimal.  Penelitian ini mencoba untuk menganalisis strategi 

pemasaran yang telah dilakukan oleh Philips Indonesia dalam segmen industri. 

Seberapa efektif aktivitas strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh PT. 

Philips Indonesia dalam mendongkrak penjualan lampu hemat energi di segmen 

industri dan mengapa penjualan lampu hemat energi tidak meningkat secara 

signifikan paska seminar industrial green lighting. Penelitian ini juga membahas 

kinerja dari team distributor terkait dengan aktivitis-aktivitas paska Seminar 

Industrial Green Lighting yang mayoritas melibatkan team distributor sebagai 

ujung tombak dalam menjalankan marketing program.  Perilaku konsumen 

industri paska seminar dievaluasi untuk memperkuat analisa dari sisi perilaku 

konsumen yang sudah mengikuti seminar industrial green lighting.   



6 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Philips Indonesia dikelompokkan 

dalam dua kelompok strategi yaitu Push & Pull Strategy melalui aktivitas Above 

The Line (ATL) dan aktivitas Below The Line (ATL). Strategi dan aktivitas 

tersebut cukup menghasilkan penjualan (sales) yang cukup signifikan tapi belum 

maksimum dilihat dari sisi potential market lampu hemat energi di segment 

industri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Sektor industri mengalami krisis energi listrik dan Bogor merupakan 

salahsatu kawasan industri terbesar di Indonesia 

2. Penjualan lampu hemat energi tidak meningkat signifikan paska kegiatan 

seminar industrial green lighting 

3. Bagaimanakah strategi pemasaran (segmentation, targeting, positioning, 

product, price, promotion, distribution) PT. Philips Indonesia untuk lampu 

hemat energi di segmen industri? 

4. Bagaimana strategi penjualan Distributor Team Sales terhadap penjualan 

lampu hemat energi pasca seminar industrial green lighting ? 

5. Melihat perilaku konsumen di segmen industri di Bogor dan Depok paska 

seminar industrial green lighting? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji efektivitas strategi pemasaran PT. Philips Indonesia pada segmen 

industri 

2. Menganalisis strategi penjualan Distributor Sales Team terhadap penjualan 

lampu hemat energi pasca Seminar Industrial Green Lighting, 7 April 2011 di 

Bogor 

3. Menganalisis perilaku konsumen di segmen industri di Bogor dan Depok 

paska Seminar Industrial Green Lighting, 7 April 2011 di Bogor 

4. Merumuskan implikasi manajerial, langkah-langkah apakah yang bisa 

disarankan kepada manajemen PT. Philips Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Philips Indonesia 

khususnya bagian Marketing Professional dan Team Sales Professional Channel 

dalam membuat promo marketing dan aktivitas penjualan sehingga bisa 

meningkatkan kinerja perusahaan dan semakin  mengkokohkan Philips sebagai 

produsen lampu nomor satu di Indonesia dan Dunia.  

Sedangkan bagi penulis, karena objek penelitian ini adalah bagian dari 

pekerjaan, semoga penulis semakin tajam dalam melakukan analisis pemasaran 

dan bisa memberikan kontribusi penjualan yang signifikan bagi PT. Philips 

Indonesia. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini,  obyek area yang dianalisis dibatasi hanya untuk area 

Bogor & Depok. Hal ini karena Bogor dan Depok merupakan salah satu kawasan 

industri terbesar di Indonesia. Kawasan industri di Bogor dan Depok 

menyumbang 11 % dari total market. Pasar yang dianalisis adalah jenis 

Proffesional Market atau pasar institusi bukan pasar general trade (GT)/pasar 

tradisional.  

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Philips Indonesia untuk Divisi PEUR 

banyak sekali tapi di dalam penelitian ini, strategi pemasaran yang dibahas dan 

dianalisis dibatasi  hanya kegiatan Below The Line (BTL) utama yaitu Seminar 

Industrial Green Industry yang telah dilakukan oleh Philips Indonesia untuk 

Segmen Industri di Kota Bogor & Depok pada tanggal 7 April 2010 dengan 

tujuan  untuk meningkatkan penjualan lampu hemat energi di segmen industri.  

Mengapa Seminar Industrial Green Lighting ini dijadikan obyek penelitian, 

hal ini disebabkan : 

1. Seminar Industrial Green Industry merupakan program marketing utama yang 

dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Sebagai besar dana 

marketing dialokasikan untuk mendukung seminar ini. Seminar Industrial 

Green Lighting dilakukan di semua kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 

Medan, Surabaya, Palembang, Lampung, Bogor, Tangerang, Bandung, 

Semarang dan Balikpapan. 
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2. Pelanggan industri yang diundang umumnya adalah pelanggan industri dengan 

tipe-tipe kelas A+ dan A (pelanggan besar) sehingga sangat efektif dan efisien 

untuk melakukan edukasi dan penjualan lampu hemat energi 

3. Distributor tidak perlu mengedukasi pelanggan industri door to door, 

diharapkan dengan Seminar Industrial Green Lighting, pelanggan industri 

berkumpul dalam satu waktu dan diperkenalkan lampu hemat energi Philips 

sehingga konsumen industri akan melakukan transaksi dalam waktu dekat. 

Tindak lanjut dari Seminar Industrial Green Lighting melibatkan distributor 

team sebagai ujung tombak dalam memasarkan lampu hemat energi. Tesis ini 

menganalisis seberapa besar pengaruh distributor team dalam meningkatkan 

penjualan lampu hemat energi.  

Data penjualan yang dianalisis adalah periode penjualan lampu hemat energi 

sebelum Seminar Industrial Green Lighting yaitu periode Juli 2009 sampai 

dengan Maret 2010 (9 bulan) dan periode penjualan lampu hemat energi setelah 

dilakukan Seminar Industrial Green Lighting yaitu dari bulan April 2010 sampai 

dengan Desember 2010 (9 bulan). Data penjualan yang dijadikan indikator 

efektivitas Seminar Industrial Green Lighting adalah secondary sales (penjualan 

dari distributor ke end user langsung (pelanggan industri/institusi) bukan toko 

retail atau second dealer). 

Penelitian ini membahas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kenapa penjualan lampu hemat energi tidak begitu signifikan padahal telah 

dilakukan Seminar Industrial Green Lighting. Penelitian ini dibatasi pada tahap 

evaluasi dari strategi yang telah dijalankan, evaluasi terhadap hasil penjualan, 
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evaluasi terhadap kinerja sales force distributor dan evaluasi terhadap perilaku 

pelanggan industri. Objek yang diamati adalah PT. Philips Indonesia, Distributor 

Bogor & Depok (PT. Rajawali Nusindo cab. Bogor) dan customer yang telah 

diundang atau menghadiri Seminar Industrial Green Lighting yang 

diklasifikasikan berdasarkan class dan sales potential/year yaitu A+ (>125 

juta/tahun), A (60-125 juta/year) & B (25-60 juta/year). 
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