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ABSTRAK 

    Perusahaan Toko Sumber Rejeki Banjarmasin merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan Gypsum. 

Yang biasa digunakan untuk plapon atap rumah dan sebagai bahan plapis untuk interior rumah. 

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toko 

Sumber Rejeki Banjarmasin dalam upaya meningkatkan penjualan produk gypsum, strategi yang berperan 

penting dari bauran pemasaran yang digunakan Toko Sumber Rejeki Banjarmasin dalam melihat strategi 

pemasaran. 

    Hasil temuan dari analisis data yang peneliti peroleh adalah bahwa dalam strategi pemasaran yang diterapkan 

Toko Sumber Rejeki Banjarmasin ini menggunakan strategi Marketing mix. Sedangkan upaya  untuk 

meningkatkan penjualannya Toko Sumber Rejeki Banjarmasin menggunakan strategi promosi dan strategi 

produk dengan menurunkan harga sedangkan untuk strategi produk Toko Sumber Rejeki sangat mengutamakan 

kualitas produk yang tinggi sehingga akan menambah kepuasan konsumen dengan begitu maka konsumen akan 

ingin kembali untuk membeli gypsum di Toko Sumber Rejeki Banjarmasin. 

Kata Kunci : Strategi Pemasaran dan Penjualan 

 

ABSTRACT 

 

    Sumber Rejeki Banjarmasin Store Company is a business engaged in the sale of Gypsum. Which is commonly 

used for house roof plapon and as a coating material for the interior of the house. 

    The purpose of this study was to find out how the marketing strategy carried out by Toko Sumber Rejeki 

Banjarmasin in an effort to increase sales of gypsum products, a strategy that played an important role in the 

marketing mix used by Toko Sumber Rejeki Banjarmasin in looking at marketing strategies. 

    The findings of the data analysis that the researchers obtained were that in the marketing strategy applied by 

the Banjarmasin Sumber Rejeki Store using the Marketing mix strategy. Whereas efforts to increase sales of 

Sumber Rejeki Banjarmasin use promotional strategies and product strategies by reducing prices while for 

product strategies Toko Sumber Rejeki prioritizes high product quality so that it will increase customer 

satisfaction so consumers will want to return to buy gypsum at Sumber Rejeki Shop Banjarmasin. 
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PENDAHULUAN 

 

Strategi pemasaraan mempunyai peranan 

penting untuk mencapai keberhasilan usaha, 

oleh karena itu bidang pemasaran berperan 

besar dalam merealisasikan rencana usaha. Hal 

ini dapat dilakukan, jika perusahaan ingin 

mempertahankan dan meningkatkan penjualan 

produk. Dengan melakukan penerapan strategi 

pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan 

peluang dalam meningkatkan penjualan, 

sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di 

pasar dapat ditingkatkan atau dipertahankan. 

Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan 

pemasaran mempunyai peranan yang besar 

sebagai penunjang langsung terhadap 

peningkatan laba perusahaan. Strategi 

pemasaran harus dapat memberi gambaran 

yang jelas dan terarah tentang kegiatan yang 

akan dilakukan perusahaan dalam 

memaksimalkan setiap kesempatan atau 

peluang pada beberapa pasar sasaran. 

 Toko Sumber Rezeki merupakan usaha yang 

bergerak di bidang penjualan gypsum. Berdiri 

pada tahun 2011 hingga saat ini. Gypsum biasa 

digunakan untuk plapon atap rumah dan 

ternyata papan gypsum juga dapat digunakan 

sebagai bahan pelapis untuk interior rumah, 

mengunakan  bahan ini untuk membuat partisi 

interior rumah ternyata banyak keunggulannya 

jika dibandingkan dengan dinding beton. 

Sifatnya yang mudah dibentuk dan dipasang 

menjadikan alasan mengapa papan gypsum ini 

banyak dipilih. Untuk menghadapi persaingan 

yang ketat dengan perusahaan lain yang 

sejenis. Maka perusahaan harus terus 

melakukan inovasi dan lebih berupayan 

mengatur perusahaan sehingga dapat merebut 

pangsa pasar. Agar dapat dikenal luas oleh 

masyarakat dan meningkatkan penjualan. 

Toko Sumber Rezeki Banjarmasin dari tahun 

ketahun memiliki penjualan yang tidak stabil 

dan tidak mencapai target tiap bulan nya. 

 

 

 

 

 

 Tabel 1.1  

Data penjualan toko sumber rezeki 

banjarmasin tahun 2015-2016 

 

 
 

Dari table di atas dapat dilihat tingkat 

penjualan. Toko Sumber Rezeki Banjarmasin 

dari tahun ketahun tidak stabil. Dari tahun 

2015 ke 2016 mengalami penurunan pada 

penjualan gypsum. Di tahun 2017 mengalami 

kenaikan dan di tahun 2018 mengalami 

penurunan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di 

paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul 

“ANALISA STRATEGI PEMASARAN 

UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN 

GYPSUM APLUS PADA TOKO SUMBER 

REZEKI BANJARMASIN” 

Mengingat permasalahan yang ada sangatlah 

luas dan supaya penelitian lebih terarah maka 

penulis melakukan batasan masalah. Batasan 

masalahnya  hanya tertuju pada analisa strategi 

pemasaran pada Toko Sumber Rezeki 

Banjarmasin. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam metode penelitian kualitatif 

akan mengunakan prosedur penelitian 

yang mehasilkan data berupa 

deskriptif dari ucapan atau tulisan dan 

prilaku objek itu sendiri. Penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada data 

yang berupa kata atau gambar dan 

tidak menekankan pada angka, selain 

itu penelitian ini lebih menekankan 

pada proses dari produk atau outcome. 

 

 



2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian Anaslisa Strategi 

Pemasaran Untuk Meningkatkan 

Penjualan Gypsum Aplus Pada Toko 

Sumber Rezeki Banjarmasin berlokasi 

di Jl. A.yani Km 10 Banjarmasin. 

Waktu dilakukan pada bulan Maret 

2019 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini data primer 

didapat langsung dari Toko 

Sumber Rezeki Banjarmasin yang 

dapat berupa wawancara langsung 

dan permintaan data penjualan. 

b. Data sekunder 

Data Sekunder merupakan 

data selain data yang penulis 

dapatkan langsung melalui proses 

wawancara dan observasi ke 

Toko Sumber Rejeki 

Banjarmasin. Data sekunder yang 

akan penulis gunakan berupa 

buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

b. Teknik Wawancara 

c. Teknik Dokumenter 

d. Teknik Kepustakaan 

5. Teknik Analisa Data 

Adapun teknik pengolahan data pada 

penelitian ini dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Yaitu data 

yang dikumpulkan berupa gambar, 

kata-kata dan bukan angka. 

Analisa data dalam penelitian 

kualitatif adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan uraian 

dasar. Definisi tersebut memberikan 

gambaran tentang berapa pentingnya 

kedudukan analisis data dilihat dari 

segi tujuan penelitian. Prinsip pokok 

penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 Telah dikemukakan bahwa sasaran 

dari pada strategi pemasaran ini adalah 

pengembangan marketing mix yang lebih 

memuaskan dan menguntungkan bagi berbagai 

pihak, baik itu perusahaan atau konsumen. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

manejemen pemasaran akan selalu berada 

dalam lingkungan yang kompleks dimana 

penuh dengan ketidakpastian dan persaingan 

yang begitu ketat. 

 Setiap keputusan yang diambil oleh 

pihak manajemen pemasaran akan selalu 

berada pada situasi yang kompleks dan penuh 

unsur spekulasi, pihak manajer atau pimpinan 

perusahaan dituntut untuk mempunyai tingkat 

pengetahuan yang luas atau wawasan aspek-

aspek dalam pemasaran, sehingga keputusan  

yang diambil akan mencakup semua kebijakan 

dalam penetapan harga produk, distribusi dan 

konsumen. 

Toko Sumber Rejeki Banjarmasin 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

agen distributor gypsum aplus, tapi dalam 

penulisan skripsi ini dibatasi pada masalah 

gypsum. 

Gypsum yang terbentuk dalam kondisi 

berbagai kermunian dan ketebalan yang 

bervariasi. Gypsum merupakan garam yang 

pertama kali mengendap akibat proses 

evaporasi air laun diikuti oleh anhidrit dan 

halit, ketika salinitas makin bertambah. 

Sebagai mineral evaporit, endapan gypsum 

berbentuk lapisan di antara batuan-batuan 

sedimen batu gamping, serpih merah, batu 

pasir, lempung, dan garam batu, serta sering 

pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam 

satuan-satuan batuan sedimen. Endapan 

gypsum biasanya terdapat di danau, laut, mata 

air panas, dan jalur endapan belerang yang 

berasal dari gunung api. 

Gypsum merupakan barang pelengkap 

bagi kebutuhan-kebutuhan pokok yang 

diperlukan bagi manusia, sebagai barang 

pelengkap, gypsum sebagaimana halnya 

barang-barang komplementar lainnya. 

 



PEMBAHASAN 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toko 

Sumber Rejeki untuk meningkatkan penjualan 

Sumber Rejeki Banjarmasin, merupakan salah 

satu dari sekian banyak penjual gypsum yang 

tumbuh dan berkembang di Banjarmasin dan 

bergerak sebagai penjual gypsum 

perseorangan, dimana segala aktivitas dan 

kebijaksanaan perusahaan dilakukan secara 

internal dengan menyesuaikan keadaan pasar 

atau bahkan pada permintaan konsumen. 

Strategi pemasaran selama ini dilakukan oleh 

Toko Sumber Rejeki Banjarmasin memang 

belum mencakup pada unsur –unsur marketing 

mix seperti yang ditetapkan oleh perusahaan 

lain yang mempunyai situasi dan kondisi 

perusahaan yang berbeda. Penelitian melihat 

bahwa selama ini Toko Sumber Rejeki 

berusaha melakukan strategi pemasaran 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan jenis produk jual 

Dengan memberikan 

spesifikasi produk, secara langsung 

maupun tidak langsung, perusahaan 

telah menetapkan pula strategi 

pemasarannya kearah strategi 

pemasaran yang membeda-bedakan 

pasar. 

Strategi pemasaran yang 

membeda-bedakan pasar yang 

dilakukan oleh perusahaan juga 

mengarah kegiatan pemasaran dan 

sumber daya yang perusahaan 

menjadi efektif dan efisien, karena 

sumber daya yang ada meskipun 

dalam jumlah yang terbatas dapat 

digunakan secara optimal untuk 

memenuhi permintaan pasar. 

2. Menetapkan harga jual 

Adapun pendapatan harga 

yang dilakukan oleh perusahaan 

bukanlah pemasaran massal atau 

pemasaran besar-besaran, sehingga 

biaya pemasaran menjadi 

pertimbangan utama dalam 

menetapkan harga produk. 

Contohnya : 1 lbr papan gypsum 

mempunyai harga pasar Rp. 55.000,- 

maka pihak Toko Sumber Rejeki 

berani menjual gypsum tersebut 

lebih murah dibandingkan harga 

pasar yaitu Rp. 52.000.- dengan tidak 

lupa harga barang tersebut sudah 

termasuk biaya pemasaran. 

3. Menetapkan saluran distribusi 

Dalam dunia pemasaran, 

selain sebagai sarana penyaluran 

barang distribusi juga diartikan 

sebagai tempat atau lokasi 

penyaluran barang sehingga sampai 

ke tangan konsumen. Toko Sumber 

Rejeki dalam hal ini telah 

menetapkan lokasi distribusinya di 

daerah yang cukup strategis, yaitu di 

daerah Jl. Ahmad Yani KM. 11. 

Banjarmasin. 

Tempat penyimpanan pun 

berlokasi didaerah yang sama 

sehingga memudahkan pihak Toko 

Sumber Rejeki untuk menunjukan 

barang dan pihak konsumen juga 

akan lebih mudah dalam memilih 

produk. 

4. Menetapkan Strategi Promosi 

Sebagaimana di kemukakan di 

atas bahwa hasil penelitian 

menujukkan masalah pada bidang 

pemasaran yang di tandai oleh 

menurunnya penjualan produk dan 

tidak terpenuhinya target penjualan. 

Dalam rangka mengatasi masalah-

masalah tersebut, maka sebagai 

sumbangan pikiran penulis terhadap 

perusahaan, di sini akan di 

kemukakan beberapa alternative 

pemecahnya, dengan 

mengembangkan marketing mix atau 

bauran pemasaran 7P yang terdiri 

dari empat unsur utama yaitu produk, 

harga, distribusi,promosi dan 3 unsur 

tambahan yaitu people, manusia, 

sarana fisik dan proses, yang 

bertujuan untuk menarik pembeli dan 

mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada. 



Untuk lebih jelasnya mengenai 

strategi pemasaran untuk Toko 

Sumber Rejeki, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

(1) Product (Produk) 

Produk adalah setiap apa 

saja yang ditawarkan kepasar 

untuk mendapatkan perhatian 

pembeli, pemakai atau 

konsumen yang dapat 

memenuhi keinginan atau 

kebutuhan pemakainya. Strategi 

produk yang di lakukan Toko 

Sumber Rejeki menggunakan 

bahan bahan yang berkualitas 

bagus . Toko Sumber Rejeki 

bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap kerusakan yang terjadi 

apabila memang kerusakan 

memang kesalahn pihak toko 

(2) Price (Harga) 

Harga suatu barang atau jasa 

merupakan penentu bagi 

permintaan pasarnya, harga 

dapat mempengaruhi posisi 

persaingan perusahaan dan juga 

mempengaruhi market share-

nya. Bagi perusahaan, harga 

akan memberikan hasil dengan 

menciptakan sejumlah 

pendapatan dan keuntungan 

bersih 

(3) Place (Tempat/Distribusi) 

Pelanggan Toko Sumber Rejeki 

berada di seluruh wilayah 

Banjarmasin, Banjarbaru , dan 

luar kota. Agar barang sampai 

ke pembeli dengan cepat, 

strategi distribusi yang 

dilakukan oleh Toko Sumber 

Rejeki adalah membuat stok 

orderan 

Dan pengeiriman akan dikirim 

dikirim langsung jika itu jarak 

dekat dan apabila di daerah luar 

kota akan di kirim sehari setelah 

orderan dimasukkan 

 

(4) Promotion (Promosi) 

Kegiatan promosi dalam Toko 

Sumber Rejeki adalah kegiatan 

yang sangat penting di dalam 

memasarkan produknya. 

Kegiatan inilah yang bagaimana 

membuat konsumen tertarik 

dengan produk yang kita punya.  

Adapun beberapa strategi yang 

dilakukan oleh Toko Sumber 

Rejeki yaitu : 

1) Periklanan (Advertising) 

2) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan Toko 

Sumber Rejeki dilakukan 

untuk menarik pelanggan 

untuk segera membeli setiap 

produk yang di tawarkan. 

Toko Sumber Rejeki 

melakukan kegiatan promosi 

penjualannya dengan cara 

menurunkan harga produk 

yang di jual. 

3) Penjualan Personal (personal 

selling) 

Dalam penjualan pribadi Toko 

Sumber Rejeki  memiliki 

marketing yang membantu 

untuk mempromosikan dan 

menjelaskan kepada pembeli 

bagaiman kelebihan produk 

yang ditawarkan. Atau bisa 

juga disebut Sales Man. 

4) People (Manusia) 

Manusia dalam hal ini adalah 

karyawan perusahaan, Toko 

Sumber Rejeki sangat selektif 

untuk memilih SDM yang 

berkompeten di bidangnya. 

Perusahaan memiliki beberapa 

syarat minimal untuk calon 

karyawan baru di Toko 

Sumber Rejeki. Karna bila 

merekrut yang sudah 

berpengalaman diharapkan 

akan semakin 

mengembangkan perusahaan. 



5) Physical Evidence (Sarana 

Fisik) 

Toko Sumber Rejeki memiliki 

bangunan yang cukup bagus 

dan memiliki fasilitas dan 

peralatan kantor yang 

memadai yang memberikan 

kenyamanan untuk para 

karyawan untuk bekerja. 

Diharapkan menambah 

produktifita para karyawan 

dan meningkatkan pendapatan. 

6) Process (Proses) 

Proses pemesanan 

hingga proses pemesanan 

hingga distribusi ke 

konsumen. Berikut uraian 

tabel diatas : 

(1) Proses Pemesanan : 

konsumen melakukan 

melalui marketing 

atau sales man lalu 

marketing membuat 

from permintaan 

barang kepada 

gudang. 

(2) Gudang : menerima 

from permintaan 

barang dari 

marketing, lalu di cek 

apakah barang yang di 

pesan stoknya tersedia 

atau tidak. 

(3) Jika barang kosong, 

gudang melakukan 

permintaan barang 

kepada pabrik 

(4) Bila barang tersedia, 

gudang memberikan 

informasi kepada 

pihak pengirim dan 

dibuatkan surat jalan 

dan nota 

pembelanjaan. 

(5) Setelah barang siap 

dan surat-surat siap, 

selanjutnya barang 

akan di serahkan 

kepada mitra 

pengiriman 

perusahaan. 

(6) Pengiriman akan di 

kirim sehari setelah 

pemesanan. Setelah 

sampai barang di cek 

bila barang aman 

proses pembayaran 

dilakukan hingga 

jatuh tempo 30 hari 

setelah tanggal nota 

terbit. 

Jika ada kerusakan barang 

maka aka nada proses retur 

melalui pengecekan barang 

oleh perusahaan dan bila 

disetujui maka barang akan 

segera di proses kembali 

dari proses pemesanan 

 

 

PENUTUP 

Toko Sumber Rejeki adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang distributor bahan 

bangununan dengan jenis gypsum, dalam 

aktivitas pemasarannya mengalami penurunan 

penjualan. 

Dalam rangka memperkenalkan produk 

pada konsumen atau calon pembeli pihak 

pengelola Toko Sumber Rejeki cukup 

memperhatikan masalah promosi dilihat dari 

produk yang dipasarkan adalah merupakan 

barang umum, proses pengenalan yang lebih 

sederhana terhadap produk yang bersangkutan 

tetapi  terdiri dari menurunkan harga dan 

promosi penjulan dapat membuat penjualan 

meningkat. 

Dari segi pemilihan tempat penjulan 

produknya, Toko Sumber Rejeki Banjarmasin 

telah memiliki tempat yang cukup strategis 



dalam artian mudah dijangkau diberbagai 

masyarakat di wilayah Jl. A.yani km 10. 

Tempat penyimpananya pun berlokasi di 

tempat yang sama sehingga memudahkan 

pihak Toko Sumber Rejeki menunjukkan 

produk gypsum kepada konsumen. 

Toko Sumber Rejeki Banjarmasin telah 

melakukan strategi bauran pemasaran secara 

sederhana sesuai dengan kondisi perusahaan. 
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