
A. Latar Belakang 

PT. MAGNA SARDO berqerak dalam bidanq usaha perdaqan- 

gan umum, eksportir maupun importir, distributor chemical, 

alat-alat labotarium, kedokteran dan farmasi. Produk 

chemical yang di pasarkan merupakan hasil produksi dari 

FISHER CORP, USA dan PT. MAGNA SARDO merupakan aqen tung- 

gal dari FISHER CORP untuk pemasaran di Indonesia. Ada 

140 jenis yang dipasarkan di Indonesia dari 1500 jenis 

yanq di produksi oleh FISHER CORP. Contohnya : Adipic 

Acid, Aniline TP, Buffersol PH 4, Ethanol, Alcohol Reagent 

dan lain sebagainya. Pada umumnya chemical yanq dipasarkan 

oleh PT. MAGNA SARDO diqunakan untuk pro analisis di 

laboratorium perusahaan, seperti perusahaan pestisida, 

kosmetik, farmasi, cat dan sebaqainya. 

Oleh karena jenis chemical yang ditawarkan oleh PT. 

MAGNA SARDO sekitar 140 jenis, maka chemical tersebut akan 

dikelompokan berdasarkan Standart International Trade Code 

(SITC) menjadi 6 kelompok. Hal tersebut dilakukan dengan 

tujuan untuk mempermudah peneliti dalam ha1 menghemat 

waktu, biaya dan dalam memperoleh data. Penqelompokan 

berdasarkan SITC dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagai 

berikut : 



Tabel 1. penqelompokan Jenis Produk 
Chemical Berdasarkan SITC 

- 
NO  eni is chemical Kode 

1. ~lcohols, Phenols 512 
2. Carboked Acids & 

~nhyddri des 513 
3. ~unctioning Compounds 

for Nitrogent 514 
4. Organo-Inorganic and 

Heterocyclic Compounds 5 15 
5. Other Organic Chemicals 516 
6. Inorganic Chemical 

Element Oxydes and 
Halogen Salts 522 

sumber : Departemen perdaganqan, 1994 

Dalam ranqka memasarkan produknya, PT.MAGNA SARDO 

menempuh keqiatan bauran pemasaran (ma>keting mix), yanq 

meliputi produk (product), penetapan harqa (price), dis- 

tribusi (place) dan promosi (promotion). Jenis promosi 

personal selling dan sales promotion serinq dilakukan oleh 

PT. MAGNA SARDO. Hal ini dipilih karena jenis produk yanq 

dipasarkan oleh PT. MAGNA SARDO merupakan baranq industri. 

Posisi PT. MAGNA SARDO saat ini sebaqai aqen tunqqal 

pemasaran chemical dari FISHER CORP. Apabila FISHER CORP 

akan memasarkan produk baru selalu menqirim karyawannya 

dari Amerika untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat 

chemical dan cara penggunaan chemical kepada tenaga penju- 

alan di PT. MAGNA SARDO, sehinqga tenaga penjualan di PT. 

MAGNA SARDO dapat menqetahui kelemahan dan kekuatan produk 

tersebut dan dapat bermanfaat untuk tenaqa penjualan saat 

melakukan demonstrasi-demonstrasi penjualan di pameran- 

pameran. 



Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan 

kepuasan terhadap konsumen, maka PT. MAGNA SARDo menggu- 

nakan saluran distribusi secara baik dan tepat. Hal ini 

karena saluran distribusi merupakan suatu ha1 yang penting 

bagi setiap perusahaan, karena tanpa distribusi yang baik 

konsumen akan sulit mencari suatu produk yang dibutuhkan- 

nya dan sebagai akibatnya konsumen akan beralih ke perusa- 

haan lain yang saluran distribusinya baik (luas) . Selain 

itu perusahaan harus dapat meramu bauran permasaran secara 

tepat, sehingga strategi pemasaran yang dilakukan perusa- 

haan dapat berjalan efektif dan efisien. 

B. Perumusan Masalah 

Dengan semakin berkembangnya bermacam-macam industri 

di Indonesia yang mempergunakan chemical untuk keperluan 

pro analisis, maka banyak perusahaan yang berusaha dibi- 

dang pemasaran chemical. Hal ini akan mengakibatkan mun- 

culnya bermacam-macam pesaing baru yang potensial, yang 

akan memasarkan chemical. Pesaing dengan merek MERCK yang 

merupakan pesaing utama PT. MAGNA SARDO sudah ada sejak 

tahun 1949, sedangkan pesaing lainnya mulai memasarkan 

chemical seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini. 



Tabel 2. Perusahaan Pesaing Dari PT. MAGNA SARDo Dalam 
~ndustri Chemical 

Nama perusahaan Produk/ Tahun 

(Sole Agent) Asal produk 

PT. DIPA FARMA HALSAB BDH - USA 1987 

PT. HADE MUSTIKA ALAM JT, BUKER - USA 1987 

PT. GEMINI RDH - Jerman 1991 

PT. HARUM SARI MERCK - Jerman 1949 

PT. SUKMA MAILLINGDRIOD - USA 1988 

Sumber : Data Primer dari Beberapa Pihak 

Keterangan : PT. MAGNA SARDO telah beroperasi sejak tahun 

1963, untuk bisnis chemical yang didatangkan 

dari USA mulai tahun 1983. 

Dengan masuknya pesaing-pesaing yang memasarkan 

chemical untuk keperluan pro analisis, maka penjualan 

chemical PT. MAGNA SARDO mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun. Hal tersebut ditunjukkan seperti pada Tabel 3 di 

bawah ini. 

Tabel 3. Perkembangan Nilai Penjualan Chemical 

PT. MAGNA SARDO 

Tahun Pen jualan 

1990 Rp. 140.000.000 

1991 140.000.000 

1992 135.000.000 

1993 122.000.000 

Sumber : Data PT. MAGNA SARDO, 1994 



Atas dasar pemikiran di atas dan diskusi dengan pihak 

PT. MAGNA SARDO, maka permasalahan yang akan dibahas 

yaitu bagaimana strategi pemasaran chemical yang harus 

dilaksanakan PT. MAGNA SARDO untuk meningkatkan penjualan 

chemical. 

Dengan uraian permasalahan diatas, maka program 

geladikarya diarahkan kepada analisis strategi pemasaran 

dan sistemnya yang selama ini dilaksanakan untuk kemudian 

dicoba disusun program pemasaran yang diarahkan untuk 

mempertahankan pangsa pasar serta meningkatkan penjualan 

bila memungkinkan. 

C. Tujuan ~enelitian 

1. Tujuan umum 

Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam rangka 

meningkatkan penjualan dari produk chemical PT. MAGNA 

SARDO . 

2. Tujuan Khusus 

a. Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam memilih chemical yang dibeli dan mengembangkan 

strategi pemasaran yang sesuai untuk mengembangkan 

pasar . 
b. Mempelajari aktifitas-aktifitas pemasaran yang mem- 

pengaruhi secara nyata tingkat penjualan chemical di 

Jakarta dan sekitarnya. 



D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik 

untuk pihak peneliti, lingkungan akademis maupun untuk 

perusahaan tempat peneliti melaksanakan penelitiannya. 

Adapun kegunaannya adalah : 

a. Bagi peneliti, merupakan kesempatan bagi peserta untuk 

belajar menangani masalah-masalah bisnis secara nyata 

dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk 

menerapkan teori-teori dan keterampilan yang sudah 

diperoleh selama pendidikan di MMA-IPB. 

b. Bagi linqkungan akademis, dengan dilakukan penelitian 

ini, maka akan terbuatnya sebuah laporan yang dapat 

dijadikan studi perbandingan untuk menganalisa suatu 

kasus tertentu. 

c. Bagi PT. MAGNA SARDO, dengan adanya peserta 

dilingkungan perusahaan, maka perusahaan dapat meman- 

faatkan peserta untuk membantu memecahkan masalah- 

masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 




