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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 

PT. Atheron International telah berdiri sejak 13 Desember 2007 yang bergerak 

dibidang distribusi produk water heater merek Ferroli dari Italia.Pada tahun 2007 PT. 

Atheron International ditunjuk oleh Ferroli Group untuk melakukan seluruh kegiatan 

penjualanwater heater merk Ferroli di Indonesia. Penyebaran water heater Ferroli 

mencakup seluruh wilayah Indonesia dan PT.Atheron International merupakan satu-

satunya agen tunggal di Indonesia untuk produk water heater Ferroli. 

 

PT. Atheron International sendiri merupakan bagian dari Draco Group. 

Draco Group memiliki 7 anak perusahaan yaitu : 

1. PT. Atheron International 

2. PT. United Flow Control  

3. PT. Gunon International 

4. PT. Beone Technology 

5. PT. AVM International 

6. PT. AUTOGAS Indonesia  

7. PT. Teracom International 
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Ferroli Groupdidirikan pada tahun 1955 oleh Dante Ferroli di San Bonfacio, 

Italia. Ferroli memiliki 3 produk utama yaitu pemanas air, pendingin ruangan, dan 

bak mandi. Ferroli memiliki 12 pabrik dan salah satu pemasok water heater Ferolli 

untuk Indonesia adalah pabrik di Vietnam. Saat ini Ferroli sudah masuk ke indonesia 

dengan penuh inovasi untuk produk water heater elektrik.  

Gambar 2.1 Logo Ferroli 

 

 

Spesifikasi Standar dari electric water heater Ferroli adalah Titanium Blue Silicon 

Glassline, Electrical Leakage Circuit Breaker atau ELCB ( Pengaman Arus Listrik) , 

Magnesium Anoda ( daya tahan terhadap karat) , Safety Valve dan Thermostat ( 

pengaman saat temperatur tinggi). Untuk tipe tertentu ferroli memiliki 3 pilihan 

besaran power listrik, dua tanki parallel, pipa ke tiga untuk pengurasan serta remote 

control. Saat ini Ferroli merupakan satu-satunya produk electic water heater di 

Indonesia yang memiliki garansi elemen pemanas seumur hidup pada produk tertentu 

( QQ dan Duetto). Untuk tabung Ferroli memberikan garansi 5 tahun dan untuk spare 

parts bergaransi 2 tahun. 
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Di Indonesia,PT. Atheron International memasarkan water heater Ferrolidengan 

memiliki beberapa tipe dan kapasitassebagai berikut: 

 

1. Bravo (15 dan 30 liter) 

Gambar 2.2 Ferroli tipe Bravo 

 

 

2. QQ (15 dan 30 liter, dengan dan tanpa remot kontrol) 

Gambar 2.3 Ferroli tipe QQ 
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3. Duetto (30 liter, dengan dan tanpa remot kontrol) 

Gambar 2.4 Ferroli tipe Duetto 

 

 

4. Classical (50 liter, 80 liter, 100 liter, 125 liter dan 150 liter, vertikal dan 

horizontal) 

Gambar 2.5 Ferroli tipe Classical   
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5. SQ (200 liter dan 300 liter) 

Gambar 2.6 Ferroli tipe SQ  

 

 

 

PT. Atheron International berpusat di Kompleks Permata Kebon Jeruk Blok B4-5. 

Jl.Kebon Jeruk Raya No.9, Jakarta Barat 11530. Serta memiliki gudang di Taman 

Tekno H3 No.1, Bumi Serpong Damai City, Tangerang 15134.  

 

2.2 Visi dan Misi 

 

Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Visi merupakan tujuan yang ingin 

dicapai perusahaan dalam jangka waktu panjang, sementara misi merupakan langkah-

langkah yang dilakukan perusahaan dalam usahanya mencapai visi tersebut. 
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Visi PT. Atheron International : 

Menjadi perusahaan swasta nasional yang selalu terdepan dan terpercaya dalam 

bidang water heater dan sebagai distributor selalu berusaha untuk berkembang secara 

berkesinambungan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan, pengurus, dan 

komisaris melalui komitmen perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan tata kelola perusahaan yang baik secara Good Corporate Governance 

(GCG).  

Misi PT. Atheron International : 

- Meningkatkan kemampuan dan strategi pemasaran, operasional, keuangan, 

sumber daya manusia, dan teknologi terkini. 

- Mengutamakan peningkatan komunikasi, persepsi diantara manajemen untuk 

mempertahankan nilai-nilai perusahaan dan mencapai tujuan bersama. 

- Meningkatkan pelatihan dan rekrutmen sumber daya manusia yang tepat untuk 

menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi, dan profesional. 

- Menerapkan prinsip kepuasan pelanggan dalam pengambilan keputusan serta tata 

kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ). 

- Meningkatkan kompetisi di era globalisasi lewat kerjasama dengan perusahaan 

lainnya baik perusahaan nasional maupun internasional. 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.7Struktur Organisasi PT. Atheron International 
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2.4 Landasan Teori 

2.4.1 Marketing 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) Marketing is “the process by which 

companies create value for consumers and build strong customer relationships in 

order to capture value from customers in return“.  

Marketing atau pemasaran di definisikan sebagai proses perusahaan untuk 

menciptakan sebuah nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang 

kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Proses pemasaran sebagai 

hubungan timbal balik antara perusahaan dengan customer yang saling bertukar 

sesuatu yang bernilai satu sama lain. 

Gambar 2.8 Model Sederhana Proses Pemasaran  
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2.4.2 Business to Business ( B2B) 

 

Business to Business atau B2B merupakan transaksi dimana penyalur atau 

distributor memberikan produk untuk perusahaan lain yang digunakan sebagai input 

dalam proses produksi atau operasi sehari-hari ( Keegan dan Green, 2007 ). Pada B2B 

biasanya menggunakan internet dalam proses transaksinya seperti penggunaan email 

untuk pengiriman atau permintaan proposal bisnis.  

Dalam buku Business A Changing World edisi 6
th

, Business to Business didefinisikan 

sebagai “use of the internet for the transactions and communications between 

organizations”. 

Proses Business to Business atau B2B pada PT. Atheron International ini pada intinya 

water heater Ferroli ditujukan langsung kepada end user atau pengguna akhir, tetapi 

dalam proses penjualannya PT. Atheron International berfokus menggunakan B2B 

dimana customer dari PT. Atheron International adalah toko-toko lain. 

 

2.4.3 Marketing Support 

  

Dalam proses marketing, service menjadi suatu hal yang penting untuk memenuhi 

kepuasan dari konsumen. Marketing support merupakan bagian dari marketing dan 

tugas marketing support selalu berkaitan dengan service yang diberikan dimana 

service itu bersifat intangibility yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan 

manfaatnya.  
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Gambar 2.9 3 Tipe Service Marketing 
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Secara teori, ada 3 tipe dari service marketing seperti pada gambar 2.9 di atas 

(Principles of Marketing 14
th

). Dalam PT. Atheron International, marketing 

supportterlibat dalam 3 tipe service marketing. 

1. Internal Marketing berorientasi kepada kerja sama antar employees untuk kepuasan 

konsumen. Pada PT. Atheron International, marketing support melakukan kerja sama 

sebagai tim dengan divisi keuangan dan gudang dalam melakukan penyediaan water 

heater untuk customer. 

2. Interactive Marketing berorientasi kepada interaksi antar employees dengan 

customer untuk memberikan kepuasan yang dibutuhkan oleh customer tersebut. 

Marketing support di PT. Atheron International juga melakukan interactive 

marketing dengan melakukan follow up dalam penjualan water heater agar customer 

merasa diperhatikan sehingga menimbulkan kepuasan tersendiri. 
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3. External Marketing berorientasi pada semua kegiatan yang dilakukan perusahaan 

yaitu memberi harga, promosi, hingga barang sampai ke customer. 
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