
RINGKASAN EKSEKUTIF 

~ e r r i  W. Abdurrachman. Analisa Strategi Pemasaran Bahan 

Kimia (Chemical) Untuk Meningkatkan Penjualan Pada PT. 

MAGNA SARDO, studi kasus di bawah bimbingan akademik Lien 

~erlina dan Hermanto Siregar. 

~eladikarya ini dilaksanakan di PT. MAGNA SARDO yang 

bergerak didalam memasarkan produk untuk kepentingan 

labotarium. Diantara produk untuk keperluan labotarium 

yang dipasarkan oleh PT. MAGNA SARDO adalah chemical yang 

berguna untuk keperluan pro analisa. Chemical yang dipa- 

sarkan oleh PT. MAGNA SARDO merupakan hasil produksi dari 

FISHER CORP USA. Sedangkan kedudukan dari pihak PT. MAGNA 

SARDO sendiri adalah sebagai agen tunggal di Indonesia 

yang memasarkan chemical dengan merek FISHER. 

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana 

strategi pemasaran chemical yang harus dilaksanakan oleh 

PT. MAGNA SARDO dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan 

diperusahaan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan alternatif 

pemecahan masalah dalam menganalisa dan memberikan bebera- 

pa alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan penjua- 
I lan chemical di PT. MAGNA SARDO. 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

analisa Porter dan strategi SWOT. Dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran yang luas dan lengkap mengenai subjek 

yang diteliti dan untuk menilai strategi pemasaran yang 

diterapkan oleh PT. MAGNA SARDO. 

Hasil analisa menunjukan bahwa PT. MAGNA SARDO pada 

saat ini mempergunakan strategi yang mementingkan tenaga 

penjualan dan dibantu oleh promosi direct mail. Strategi 

ini dianggap paling efektif dan efisien oleh PT. MAGNA 



SARDO, dengan alasan produk yang ditawarkan merupakan 
produk untuk kepentingan industri. Oleh karena PT. MAGNA 

SARDO terdapat divisi yang bergerak dalam bidanq mechani- 

cal dan contracting, maka divisi ini sering membantu 

divisi chemical di dalam memasarkan chemical. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas diperoleh 

beberapa alternatif strategi yang mungkin dapat membantu 

PT. MAGNA SARDO untuk meninqkatkan penjualannya. Strategi 

yang dapat digunakan oleh PT. MAGNA SARDO, berdasarkan 

tahapan prioritas adalah : 

1. Yang harus dilakukan oleh PT. MAGNA SARDO adalah 

marketing research. 

2. Menciptakan tenaga penjualan yang lebih profesianal. 

3. Program quick yielding, dilakukan terhadap chemical 

kelompok slow moving, yaitu ditujukan terhadap kelompok 

chemical kelompok penjualan sedang di PT. MAGNA SARDO. 

Denqan tujuan untuk menjual chemical secara cepat. 

4. Meningkatkan image. 

5. PT. MAGNA SARDO harus dapat meningkatkan dan memper 

tahankan loyalitas konsumen. 

Dengan diterapkan strategi tersebut di PT. MAGNA 

SARDO, maka diharapkan penjualan chemical dapat ditingkat- 

kan, sehingga akan meningkatkan penjualan. 


