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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2018 ini, Indonesia mengalami berbagai kejadian yang 

cukup banyak dan tidak terduga. Kebijakan-kebijakan pemerintah cukup 

banyak menggoncangkan perekonomian di Indonesia. Namun, kebijakan 

bukan salah satu faktor kondisi ekonomi Indonesia yang terbilang tidak 

stabil. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi economic global yang juga 

meningkat pesat. Meski menurut pemerintah ekonomi Indonesia meningkat, 

kondisi lapangan saat ini bagi pebisnis, kondisi pasar terbilang menurun. 

Hal ini terbukti berdasarkan kondisi penjualan perusahaan dan didukung 

oleh pendapat para pelanggan. 

 Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : CNBC Indonesia 
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Nilai USD yang tinggi dan perubahan kurs dollar yang tidak stabil, 

menjadi faktor melemahnya daya beli di Indonesia. Hal ini yang 

menyebabkan persaingan harga sebagai factor  utama dalam pricing 

marketing mix.  

Grafik 1.2 Kurs USD 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : KursDollar 

CV. EBL digunakan sebagai obyek penilitian. CV. EBL merupakan 

perusahaan trading yang bergerak di bidang water based adhesive atau lem 

putih. CV. EBL berdiri sejak 2001 dan didirikan oleh Ir. Purjono Wibisono. 

Dan mempunyai jangkauan wilayah pasar dari Jawa Timur sampai 

Indonesia Timur. Peneliti menggunakan CV. EBL menjadi acuan penelitian 

dengan alasan, CV. EBL mengalami penurunan dalam penjualan di tahun 

2018 dan 2019 sebanyak 35% dibandingkan pada tahun 2017, dengan 

sumber data internal perusahaan. 
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Tabel 1.1 Perbandingan 7P CV. EBL dengan kompetitor. 

Sumber : Data Internal Perusahaan 

 

 

 

No. 
Marketing 

Mix 
CV. EBL Alfa Polimer CASCO 

1 Product CV. EBL menyediakan 

produk water based 

adhesive, uera, epoxy 

yang digunakan untuk 

aplikasi wood working, 

dan paper based. 

Kualitas produk pun 

teruji. 

CV.EBLmempertahankan 

kualitas produk agar 

selalu stabil. 

Alfa Polimer 

mempunyai produk 

water based adhesive 

yang cukup bagus dan 

mempunyai kualitas 

produk  

Casco merupakan 

produk impor dan tidak 

diproduksi di Indonesia. 

Berdasarkan kualitas, 

Casco dapat diposisikan 

posisi utama di industri 

ini untuk kualitas. 

2 Places CV. EBL memiliki 

tempat usaha yang cukup 

strategis yaitu di 

Sidoarjo. Dengan posisi 

di Sidoarjo, CV. EBL 

dapat menjangkau 

pasuruan hingga gresik. 

Alfa Polimer memiliki 

pabrik di Jawa Timur 

yang bisa menjadi 

keunggulan di bagian 

biaya. 

Casco hanya memiliki 

pabrik di luar negeri. 

3 Promotion CV. EBL menerapkan 

promosi beberapa waktu 

bagi pelanggan. 

Alfa Polimer tidak 

berfokus pada promosi. 

Casco menawarkan 

bonus-bonus yang susah 

untuk disaingi oleh 

competitor. 

4 Process Salah satu kelebihan CV. 

EBL adalah 

mengutamakan process 

service dan after sale 

service. 

Alfa Polimer merupakan 

pabrik besar yang 

memiliki SOP paten dan 

kurang flexible. 

Casco perusahaan luar 

negeri yang memiliki 

standard tinggi, 

sedangkan pasar 

membutuhkan proses 

yang flexible. 

5 People CV. EBL hanya 

menggunakan 20 pekerja 

namun secara efektif dan 

efisien. 

Pekerja yang banyak 

menjadi standard pabrik 

di Indonesia. 

Casco unggul dalam tim 

ahli dan teknisi. 

6 Price CV. EBL menerapkan 

sistem case by case / 

customer by customer 

namun tetap memiliki 

patokan harga standar. 

Karena alasan Alfa 

Polimer membangun 

pabrik di Jawa Timur 

juga, Alfa Polimer 

paling unggul dalam 

harga dibanding 

pesaing-pesaing. 

Casco produk termahal 

karena impor dan tidak 

memiliki pabrik di sini. 

7 Physical 

Evidence 

Sampling Sampling Sampling 
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Grafik 1.3 Posisi Pasar CV. EBL dan Kompetitor 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data internal perusahaaan  

Grafik 1.3 menjalaskan mengenai posisi pasar CV. EBL di Jawa Timur. 

Posisi CV. EBL terbilang masih jauh dibanding pesaingnya yaitu Alfa 

polimer. Industri ini bagaikan menguatamakan strategi perang harga untuk 

mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, karena fakta yang terjadi, 

banyak pelanggan yang mengutamakan harga dibanding service. 

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISA STRATEGI SERVICE MARKETING MIX bagi CV. 

EBENHAEZER BERKAT LANGGENG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Apa strategi service marketing mix bagi perusahan CV. EBENHAEZER 

BERKAT LANGGENG? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk meneliti strategi service marketing mix bagi CV. EBENHAEZER 

BERKAT LANGGENG. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk refrensi penilitian serupa dalam 

waktu kedepan dan strategi service marketing mix dapat berguna bagi 

penelitian lainnya dalam waktu kedepan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Menentukan strategi marketing bagi CV. EBENHAEZER BERKAT 

LANGGENG menggunakan service marketing mix. 

Perusahaan sejenis agar mengetahui bagaimana menghadapi masalah 

yang sama yang pernah dialami oleh CV. EBENHAEZER BERKAT 

LANGGENG. 


