
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 mengalami kontraksi 

sekitar 15%, dengan inflasi sebesar 78%, kondisi ini berakibat menurunnya minat 

daya beli konsumen, serta investasi sebesar 50%. Ekspor adalah pendorong 

perekonomian Indonesia, untuk melakukan pemulihan, terhadap krisis yang 

berkepanjangan dan menimbulkan dampak dari berbagai segi 

Volume ekspor irnpor migas dan non migas dalam perkembangan neraca 

perdagangan total dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini 

Tabel 1. Perkembangan Neraca Perdagangan Total Indonesia pada Tahun 1998 - 
2000 

Periode Januari sampai Nopember tahun 2000 nilai ekspor non migas 

meningkat sebesar 28,23%, dibandingkan periode Januari sampai Nopember 

tahun 1999. Sedangkan impor non migas pada periode yang sama meningkat 
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sebesar 31,86%, dengan kontribusi peningkatan impor sebesar 71,68%, berasal 

dari produk minyak dan gas. 

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengurusan ekspor impor di 

pelabuhan, adalah : Administrator Pelabuhan (Adpel), Syahbandar, Bea dan 

Cukai, PT. Pelindo, Karantina (hewan, tumbuh-tumbuhan, wabah penyakit), 

Imigrasi, Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat (PBN), Freight Fonvmder, Cargo 

S~irveyor, Unit Terminal Peti Kemas (UTPK), Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

(EMKL), Eksportir dan Importir. Sedangkan tiga unsur utama yang menentukan 

kecepatan proses pengeluaran barang di pelabuhan, yaitu pihak Bea dan Cukai, 

PT. Pelindo, dan forwarder sebagai wakil eksportirlimportir (Gafeksi, 2000). 

Pada tahun 2000 terdapat 608 perusahaan ,forwarder untuk wilayah 

Jabotabek, yang terdiri dari 192 perusahaan internasional, 229 perusahaan 

domestik, dan 187 perusahaan lokal (Gafeksi, 2000). PT. Safitri Elok merupakan 

pen~sahaan folwm~Jer lokal, yang melayani konsumen wilayah Jabotabek. 

Jasa pelayanan yang ditawarkan adalah export import sen~ice, dan 

penyrusan kepabeanan (crrstom clecwmce) produk non migas, pelanggan utama 

PT Safitri Elok adalah perusahaan industri besar, yaitu perusahaan bahan baku 

cat, lem. serta ballan baku tinta, dan perusahaan menengah kecil. Tujuan ekspor 

non migas PT. Safitri Elok adalah negara ASIA, seperti Hong Kong, Taiwan, 

Bangladesh, Colombo, Vietnam, Singapura, Bangkok. dan Malaysia. 

Pen~sahaan yang menyediakan jasa pelayanan dituntut berpikir global, 

terhadap perkembangan teknologi informasi. Agar dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan baik, maka diperlukan strategi bersaing yang tepat. 
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1.2. Perurnusan Masalah 

Perubahan yang terjadi terhadap faktor eksternal dan internal, belum 

diperhatikan dan dimonitor secara tenis menerus, yang dapat berakibat kurang 

baik bagi perusahaan. Serta kebutuhan terhadap fasilitas pendukung, dan sumber 

daya manusia yang profesional, untuk inenghadapi persaingan, sehingga masalah 

yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1. Perubahan dalam faktor internal serta faktor ekstemal apa saja, yang 

berpengaruh dan berhubungan terhadap strategi pemasaran perusahaan? 

1.2.2. Bagaimanakah strategi pemasaran yang baik dan sesuai dalam menghadapi 

perubahan faktor internal dan faktor eksternal di perusahaan? 

1.2.3. Bagaimana alternatif strategi pemasaran yang sebaiknya dilakukan untuk 

dapat meningkatkan pelayanan perusahaan agar menjadi lebih baik? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat : 

1.3.1. Mengidentifikasi perubahan-perubahan faktor internal dan faktor eksteinal 

yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. 

1.3.2. Menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan perubahan yang terjadi 

terhadap faktor internal dan faktor eksternal. 

1.3.3. Memilih alternatif strategi pemasaran yang baik, agar dapat meningkatkan 

pelayanan perusahaan kepada pelanggan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bagi penulis untuk menganalisa dan mengaplikasikan teori-teori dalam 

bidang ilmu manajemen, khususnya manajemen pemasaran dan manajemen 
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strategi, dan memberikan penjelasan dalam operasional perusahaan pelayanan 

pengurusan dokumen, agar dapat mernbantu mempermudah ekspor impor produk 

agribisnis dengan baik dan lancar. Bagi perusahaan, dapat mengembangkan dan 

menerapkan strategi pemasaran yang baik, sehingga mendukung informasi untuk 

pengambilan keputusan. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian difokuskan dan dibatasi, hanya melakukan evaluasi atau analisis 

faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, menyusun strategi pemasaran, 

serta menentukan alte~natif strategi pemasaran yang lebih baik. Implementasinya 

diserahkan kepada perusahaan dalam menindak lanjuti alternatif strategi 

pemasaran. 
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