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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil dan Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Primatama Mitra Teknika didirikan oleh Bapak Hadi Sebastian Hartanto 

pada tahun 1979 silam dengan mengusung konsep business to business (B2B). 

Owner membangun bisnis di bidang sablon plastik berdasarkan pengalaman 

owner sendiri di bidang sablon plastik. Lokasi perusahaan pada awalnya berada 

di daerah industri Kapuk dengan status kontrak. Jumlah karyawan pada awal 

perusahaan ini berdiri adalah 5 orang yang berkembang menjadi 44 orang hingga 

tahun 1987. 

Pada tahun 1987, owner akhirnya memiliki tempat sendiri di daerah Joglo 

Baru blok D nomor 1, Jakarta Barat. Namun, untuk produksi masih dilakukan di 

daerah industri Kapuk dan sudah memiliki mesin printing sendiri. Pada tahun 

1989, perusahaan mengalami kerugian besar yang menyebabkan perusahaan 

harus memindahkan proses produksi di tempat sendiri di bilangan Joglo, Jakarta 

Barat, dan tidak lagi mengontrak di daerah industri Kapuk karena harus 

meminimalkan cost perusahaan. Lalu, hingga pada tragedi krisis moneter 1998 

pun turut mengancam keberlangsungan perusahaan ini. 

Pasca krisis moneter 1998, PT Primatama Mitra Teknika mulai bangkit 

dengan membeli mesin potong sendiri secara kredit. Hingga 2003, melalui dana 

pinjaman dari bank dan juga dengan menjual aset pribadi owner, PT Primatama 

Mitra Teknika berhasil menambah unit produksi berupa mesin potong dan 

printing masing-masing sejumlah 5 unit. Lalu pada 2007, perusahaan ini membeli 

mesin plastic blowing dan lokasi produksi dipindah ke daerah Kalideres. Hingga 
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saat ini, PT Primatama Mitra Teknika memiliki 30 karyawan tetap yang 

diantaranya 22 karyawan Operasional termasuk 1 Supir dan 1 Kurir, serta 

karyawan Office yaitu 2 karyawan Administrasi dan Marketing team. 

 

2.2 Pembagian Divisi Pada PT Primatama Mitra Teknika 

 

Berikut ini adalah divisi yang ada di PT Primatama Mitra Teknika. 

a. Operasional, yang melaksanakan seluruh kegiatan dari produksi hingga 

logistik 

b. Administrasi, yang terbagi atas Resepsionis, Pemasaran, dan Keuangan 

yang masing-masing bertanggungjawab atas pembukuan keuangan 

perusahaan, budgeting, sales and promotion, serta melakukan after sales 

service kepada buyer. 

 

 

Nama perusahaan :  PT. Primatama Mitra Teknika 

Industri  :  Plastic Blowing, Packaging, and Printing 

Didirikan  : 1979 

Tokoh Penting  : Hadi Sebastian Hartanto (owner) 

Kantor Pusat   : Joglo Baru blok D nomor 1, Jakarta Barat 

Website  : www.primitek.co.id 

E-mail   : admin@primitek.co.id 
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2.3 Visi dan Nilai yang dipegang PT Primatama Mitra Teknika 

 Visi utama dari PT Primatama Mitra Teknika adalah menjadi perusahaan 

plastic packaging yang unggul di Indonesia serta dipercaya oleh client dan 

karyawan. PT Primatama Mitra Teknika selalu mengutamakan kepuasaan 

pelanggan namun tetap kompetitif, seperti harga produk yang ditawarkan pada 

konsumen selalu sesuai dengan kualitas yang diberikan sehingga konsumen tetap 

merasa puas akan kualitas produk yang mereka gunakan. 

 

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT Primatama Mitra Teknika:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan 
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Berdasarkan struktur organisasi di atas, penulis menempati posisi di bawah 

departemen Marketing yang dikepalai oleh Bapak Muchammad Abdillah. Di 

dalam divisi tersebut, penulis membantu kegiatan Marketing PT Primatama Mitra 

Teknika. Selain itu, terkadang penulis juga turut membantu dalam kegiatan 

produksi untuk memahami proses produksi. 

 

2.5 Landasan Teori dengan Pekerjaan yang Dilakukan 

2.5.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu proses yang membuat individu mendapatkan apa 

yang mereka inginkan seperti profit dengan mengkomunikasikan produk atau jasa 

yang bernilai kepada pihak lain yang bisa kita sebut sebagai konsumen. Menurut 

Kotler (2005), pemasaran merupakan suatu ilmu dan seni menjelajah, 

menciptakan, dan menyampaikan nilai-nilai untuk memuaskan kebutuhan pasar 

sasaran demi laba. Proses-proses utama di dalam pemasaran adalah: 

a. Mengidentifikasi peluang, 

b. Mengembangkan produk baru, 

c. Menarik customer, 

d. Mempertahankan customer, 

e. Membangun loyalitas, serta 

f. Memenuhi pesanan 

Bertahun-tahun silam, David Packard yang turut merintis perusahaan Hewlett-

Packard berkata bahwa pemasaran tidak bisa dibebankan hanya pada bagian 

pemasaran saja, tetapi semua divisi atau departemen dalam satu perusahaan harus 

turut berkorelasi satu sama lain untuk saling mendukung diantara divisi atau 

departemen yang ada. Contohnya, bila di suatu perusahaan memiliki divisi 
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Pemasaran yang handal dan mampu mendatangkan banyak customer, namun di 

lain sisi bagian produksi membuat produk yang kurang bermutu, bagian ekspedisi 

selalu telat dalam mengirim pesanan kepada customer, pada bagian keuangan 

sering terjadi human error seperti salah mengirimkan faktur  yang pada akhirnya 

semua faktor ini dapat membuat customer berpindah ke perusahaan lain yang 

lebih baik. 

Salah satu bagian yang terpenting di dalam Marketing Plan adalah Marketing 

Mix (Bauran Pemasaran). Kotler (2000), mendefinisikan bauran pemasaran 

sebagai kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan repspon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran 

pemasaran terdiri dari semua hal yang ddapat dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat 

dikelompokkan menjadi menjadi 4 komponen P yaitu Product, Price, Promotion, 

dan Place. 

 

2.5.2 Produk 

Setiap perusahaan di dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan 

pada pasarnya, perusahaan perlu mengadakan usaha penyempurnaan dan 

perubahan produk yang dihasilkan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat 

memberikan daya guna dan daya pemuas serta daya tarik yang lebih besar. 

Strateginya adalah menetapkan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar 

yang dituju, sehingga dapat memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, melalui 

peningkatan penjualan dan peningkatan pasar. Dalam strategi marketing mix, 

strategi produk merupakan unsur yang paling penting karena dapat 
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mempengaruhi strategi pemasaran lain. Strategi produk yang dapat dilakukan 

mencakup keputusan tentang acuan / bauran produk (Product Mix), merek 

dagang (Brand), cara pembungkusan atau kemasan produk (Product Packaging), 

tingkat mutu/kualitas dari produk dan pelayanan (Services) yang diberikan. 

Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang 

dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan 

(Kotler, 2008). 

 

2.5.3 Harga 

Definisi harga menurut Kotler (2005) adalah sejumlah uang yang dibebankan 

untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai 

yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan 

terhadap sebuah produk atau jasa. 

Harga merupakan unsur marketing mix yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Dalam penentuan baik untuk harga jual atau harga beli perusahaan 

harus berhati-hati. Sebab, kesalahan dalam penentuan harga akan menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan. Perusahaan menetapkan suatu harga dengan 

melakukan pendekatan penetapan harga secara umum yang meliputi satu atau 

lebih di antara tiga perangkat berikut ini yakni: 

1. Cost-based pricing (penetapan harga berdasarkan biaya) 

a. Cost-plus Pricing 

 Metode ini merupakan metode penelitian harga yang paling 

sederhana dimana metode ini menambah standard mark-up 

terhadap biaya produk. 
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b. Break Even Analysis and Target Profit Pricing 

 Suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menetapkan 

harga apakah akan break-even atau membuat target laba yang akan 

dicari. 

2. Value-based Pricing (penetapan harga berdasarkan nilai) 

 Metode ini menggunakan suatu persepsi nilai dari pembeli (bukan dari 

biaya penjualan) untuk menetapkan suatu harga. 

3. Competition-based Pricing (penetapan harga berdasarkan persaingan) 

a. Going-rate Pricing (penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku) 

Perusahaan menetapkan harganya berdasarkan pada harga pesaing 

dan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya. Perusahaan 

dapat mengenakan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah 

dari pesaing utamanya. 

b. Scaled-bid Pricing (penetapan harga penawaran tertutup) 

Perusahaan menetapkan pesaing dan bukan berdasarkan hubungan 

yang kaku atas permintaan perusahaan.  
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2.5.4 Place / Distribution 

Menurut Kotler (2008), distribusi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk 

konsumen. Dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dibidang pemasaran, 

setiap perusahaan melakukan kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan 

penyampaian produk ke tangan konsumen atau si pemakai pada waktu yang 

tepat. 

Keputusan penentuan lokasi dan saluran yang digunakan untuk memberikan 

jasa kepada pelanggan melibatkan pemikiran tentang bagaimana cara 

mengirimkan atau menyampaikan jasa kepada pelanggan dan dimana hal tersebut 

akan dilakukan. Ini harus dipertimbangkan karena dalam bidang jasa sering kali 

tidak dapat ditentukan tempat dimana akan diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

bersamaan. Saluran distribusi dapat dilihat sebagai kumpulan organisasi yang 

saling bergantungan satu sama lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan 

sebuah produk/pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Penyampaian dalam 

perusahaan jasa harus dapat mencari agen dan lokasi untuk menjangkau populasi 

yang tersebar luas. 

Sebagai salah satu variabel Marketing Mix, place / distribusi mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan untuk memastikan 

proses logistik produknya, karena tujuan dari distribusi adalah menyediakan 

barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan 

tempat yang tepat (Kotler, 1999). 
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2.5.5 Promosi 

Banyak yang mencoba mendefinisikan promosi sesuai dengan disiplin ilmu 

dan perspektif mereka. Menurut Kotler (2005) promosi adalah aktivitas yang 

menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa promosi adalah suatu usaha dari pemasar 

dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sebagai pasar 

sasaran sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk 

barang atau jasa yang dipasarkannya. 

Dengan dilakukannya kegiatan promosi, perusahaan atau individual yang 

melakukan usaha promosi tersebut mengharapkan adanya peningkatan angka 

penjualan dan keuntungan. Beberapa contoh-contoh promosi atau promo dalam 

keseharian kita: 

· Kirim 1 sms dapat 5 sms ke sesama operator 

·         Beli 3 barang Rp. 10.000,- beli satu barang Rp. 4.000,- 

·         Diskon 70% untuk produk pakaian tertentu di department store 

·         Beli paket fast food di sore hari dapat harga khusus 

·         Pasang iklan di tv dan radio agar banyak orang tahu produk perusahaan 

Kotler (2005), mengatakan beberapa unsur bauran promosi (promotion mix) 

yang terdiri atas: 

1. Advertising 

Merupakan setiap bentuk presentasi dan promosi non personal yang 

memerlukan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. 

Bisa melalui iklan media massa yang ada, atau iklan luar ruangan seperti 

pemasangan billboard, spanduk dan poster. 
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2. Sales Promotion 

 Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa. Meliputi pajangan-pajangan di sejumlah 

titik/lokasi penting pemasaran, bingkisan, discount, kupon belanja. 

3.    Public relation and publicity 

 Berbagai program untuk mempromosikan dan/atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya. Aplikasi dari komponen ini adalah ikut 

serta atau mengadakan acara - acara tertentu yang sifatnya tidak murni profit 

orientes dengan instansi lain, misalkan dengan menggelar acara malam bakti 

sosial atau penggalangan dana. 

4.  Personal Selling 

 Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan suatu 

presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. Contohnya adalah Sales 

presentations, pertemuan / seminar penjualan. Intinya adalah dapat bertatap muka 

secara langsung atau melalui telepon. 

5.   Direct marketing 

 Penggunaan surat, telepon, faksimili, e-mail dan alat penghubung non-

personal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan tanggapan 

langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 
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2.5.6 Customer Retention 

 Customer retention adalah serangkaian cara yang dilakukan perusahaan untuk 

membuat pelanggan atau konsumen bisa tetap setia dengan merek kita dan 

membuat pelanggan atau konsumen bisa membeli lebih sering dan lebih banyak 

(Soehardjono, 2006). 

Cara untuk melakukan program customer retention adalah biasanya dengan 

memberikan insentif kepada pelanggan atau konsumen baik insentif jangka 

panjang maupun jangka pendek. Insentif jangka pendek misalnya memberikan 

bonus atau hadiah langsung setelah konsumen melakukan pembelian produk 

perusahaan. Sementara itu, insentif jangka panjang bisa berupa pemberian point 

reward yang dalam jumlah tertentu dapat ditukarkan, serta bisa juga dalam 

bentuk janji kepada konsumen yang telah menjadi pelanggan dalam kurun waktu 

tertentu akan diberikan benefit atau insentif tertentu. 
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