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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Selama 

satu dekade lebih, sektor kelapa sawit di Indonesia telah mengalami pertumbuhan 

sangat pesat. Antara tahun 1990 dan 2013, kawasan yang digunakan untuk 

perkebunan sawit meningkat sepuluh kali lipat dari 1,1 juta hektar menjadi 10,4 

juta hektar.  Pada tahun  2013, total angka produksi untuk CPO (Crude Palm Oil) 

atau minyak sawit mentah mencapai 27,7 juta ton, yakni menguasai hampir 

separuh produksi global. Di Indonesia, kebun kelapa sawit terdiri dari tiga 

kategori besar, yaitu perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, dan 

perkebunan besar negara. 

Provinsi Riau merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit 

Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 23,75% terhadap total produksi 

minyak sawit Indonesia.  Data tahun 2014 menunjukkan bahwa kabupaten 

penghasil kelapa sawit di Provinsi Riau tersebar  di 12 kabupaten/kota. Kabupaten 

dengan produksi kelapa sawit terbesar adalah Kabupaten Pelalawan sebesar 1,26 

juta ton atau 18,02% dari total produksi kelapa sawit di Provinsi Riau, diikuti 

dengan Kabupaten Kampar sebesar 1,18 juta ton (16,81%), Kabupaten Rokan 

Hulu sebesar 1,07 juta ton (15,26%), Kabupaten Siak sebesar 887,8 ribu ton 

(12,70%), Kabupaten Rokan Hilir sebesar 748,58 ribu ton (10,70%), dan 

Kabupaten Indragiri Hilir 620,62 ribu ton (8,87%) dan sisanya tersebar di 

Kabupaten Kuantan Singingi, Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti dan Kota 

Pekanbaru. 
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Tingginya produksi kelapa sawit di Provinsi Riau, mendorong penjualan 

produk barang/jasa terus meningkat. Dalam kegiatan penjualan barang/jasa 

banyak terjadi persaingan, diantaranya persaingan penjualan pupuk kelapa sawit. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang penjualan pupuk kelapa sawit 

dengan berbagai macam merek serta berbagai kualitas pupuk tersebut.  

PT. Graha Riau Sarana Agritek merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan pupuk serta penyediaan jasa konsultan pemupukan, 

manajemen kebun, analisa daun-tanah, pembangunan kebun, survei sensus, pupuk 

dolomit-RP, urea, TSP & pengukuran pemetaan kebun dengan tenaga ahli S1, S2, 

dan S3 yang sangat diperlukan oleh petani-petani kebun kelapa sawit.  

PT. Graha Riau Sarana Agritek sangat didukung keberadaannya di 

Provinsi Riau, karena Provinsi Riau adalah Provinsi yang memiliki areal 

perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Petani-petani kelapa sawit sangat 

membutuhkan edukasi perawatan kebun kelapa sawit, antaranya pemupukan yang 

baik dan benar, pemupukan sesuai dosis yang tepat, dan pemeliharaan lainnya. 

Perusahaan harus mampu menarik konsumen untuk membeli produknya agar 

perusahaan dapat bertahan dan terus berkembang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan tersebut. 

PT. Graha Riau Sarana Agritek menjual pupuk Natrium Phosphat 

Kalium (NPK) merek Lodrin dengan kandungan formasi pupuk majemuk 

dominan pada hara kalium (K), hal ini menggambarkan betapa penting peranan 

kalium (K) dalam proses morfologi dan fisiologi tanaman kelapa sawit. Dengan 

spesifiknya kebutuhan kalium (K) pada tanaman kelapa sawit, diperlukan 
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terobosan formula dan sistem pemupukan yang menjamin ketersediaan hara 

dalam tanah melalui pemupukan. Pupuk harus diberikan dengan tepat cara, tepat 

waktu, tepat dosis, tepat esensial, terjangkau sehingga terjadi efesiensi yang tinggi 

dengan tingkat efektifitas yang besar. Berikut tabel kandungan hara Pupuk 

Natrium Phosphat Kalium (NPK): 

Tabel 1.1 

Kandungan Hara pada Pupuk Natrium Phosphat Kalium (NPK)  

Merek Lodrin Jenis Granular/ Butiran 

 

JENIS 

PUPUK 

KANDUNGAN HARA (%) 

N P K Mg S B CCu Zn 

BUTIRAN 12 6 26 2 1 - - - 

IZIN DEPTAN : 01.01.2016.043 

HAK PATEN   : IDM.000080131 

SNI                   : NRP. 106.005.111692 

Sumber: PT. Graha Riau Sarana Agritek Tahun 2018 

Dari tabel diatas pupuk majemuk Natrium Phosphat Kalium (NPK) 

dengan merek Lodrin adalah suatu terobosan formula pupuk NPKMgOS dengan 

perbandingan yang cukup ekstrim yaitu 12:6:26:2:1, yang jenis pupuk ini fokus ke 

tanaman kelapa sawit, formula ini menjamin ketersediaan hara tanaman secara 

komplit dan berkesinambungan serta bersifat slow release. 

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Graha Riau Sarana Agritek 

dalam strategi penjualan pada saat ini, dalam rangka kenaikan harga bahan baku, 

maka PT. Graha Riau Sarana Agritek melakukan penyesuaian harga terhadap 

harga jual, subsidi transpor, dan komisi marketing. Rinciannya sebagai berikut : 

1. Harga Jual Cash   Rp 350.000/sak 

2. Harga Jual Kredit  Rp 365.000/sak 

3. Biaya Subsidi Transport Rp    5.000/sak 
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4. Komisi Penjualan  Rp  20.000/sak 

Catatan : 

a. Apabila harga jual diturunkan, maka komisi penjualan akan diturunkan. 

b. Subsidi transpor diberikan untuk pengantaran minimal untuk ukuran 1 

truk (8 ton) dan 1 mobil (1,5 ton). Jika biaya transpor berlebih, 

ditanggung oleh pembeli. 

c. Komisi penjualan diberikan kepada orang/ lembaga yang terlibat 

langsung dalam kegiatan penjualan tersebut, realisasi pemberian komisi 

dengan cara 50% pembayaran diterima, maka komisi 25% dicairkan, 

seterusnya hingga lunas. 

d. Edaran ini berlaku mulai 1 April 2018. 

Dalam setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan tentu 

mengalami banyak kendala, oleh sebab itu perusahaan harus memiliki strategi 

tertentu terutama dalam strategi penjualan, agar produk yang dipasarkan diminati 

oleh konsumen, sehingga dalam memformulasikan strategi penjualan harus 

diorientasikan pada upaya pencapaian kepuasan terhadap konsumen agar 

penjualan meningkat, serta dapat mencapai target perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Suatu perusahaan tentu memiliki strategi dalam penjualan untuk mencapai 

target penjualan produk. PT. Graha Riau Sarana Agritek menetapkan target 

penjualan pupuk Natrium Phosphat Kalium (NPK) merek Lodrin, yaitu 4800 sak 

per tahun. Berikut adalah data penjualan pupuk NPK merek Lodrin pada PT. 

Graha Riau Sarana Agritek pada periode tahun 2013 sampai 2017: 



5 

 

Tabel 1.2 

Data Penjualan Perbulan Pupuk Natrium Phosphat Kalium (NPK) Merek 

Lodrin PT. Graha Riau Sarana Agritek Periode 2013-2017 

NO TAHUN Target 

Penjualan 

Pupuk Terjual 

(SAK) 

1 2013 4.800 4.389 

2 2014 4.800 5.028 

3 2015 4.800 4.860 

4 2016 4.800 5.286 

5 2017 4.800 5.736 

Total Penjualan  25.299 

 Sumber: PT. Graha Riau Sarana Agritek 2018 

Data diatas menjelaskan perbedaan penjualan pupuk Natrium Phosphat 

Kalium (NPK) merek Lodrin, dimana tahun 2013 penjualan 4389 sak tidak 

mencapai target. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 

sebelumnya sebesar 639 sak, yaitu penjualan mencapai target 5028 sak. 

Sedangkan pada tahun 2015 penjualan mengalami penurunan sebesar 168 sak tapi 

penjualan tetap mencapai target. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penjualan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. sehingga dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penjualan pada PT. Graha Riau Sarana Agritek pada periode 

tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan sehingga perusahaan telah 

mampu mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. 

Dari data penjualan tersebut diatas, perusahaan juga harus memperhatikan 

perkembangan penjualan pupuk dari tahun ke tahun. Dalam mencapai target 

penjualan, dibutuhkan strategi penjualan yang baik dan unggul, maka perusahaan 

perlu mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan mutu produknya, agar 

tercapai tujuan perusahaan yang maksimal. PT. Graha Riau Sarana Agritek, dalam 

menjual produk pupuk kelapa sawit terus mengalami peningkatan, maka penulis 
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terdorong untuk meneliti bagaimana strategi penjualan pupuk pada PT. Graha 

Riau Sarana Agritek. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul 

“STRATEGI PENJUALAN PUPUK NATRIUM PHOSPHAT KALIUM 

(NPK) MEREK LODRIN PT. GRAHA RIAU SARANA AGRITEK DI 

PEKANBARU” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh perumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana strategi penjualan pupuk Natrium Phosphat Kalium (NPK) 

merek Lodrin PT. Graha Riau Sarana Agritek di Pekanbaru? 

2. Bagaimana Pencapaian strategi penjualan pupuk Natrium Phosphat 

Kalium (NPK) merek Lodrin PT. Graha Riau Sarana Agritek di 

Pekanbaru? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:  

1. Mengetahui Strategi Penjualan pupuk Natrium Phosphat Kalium 

(NPK) merek Lodrin PT. Graha Riau Sarana Agritek di Pekanbaru 

2. Mengetahui Pencapaian strategi penjualan  pupuk Natrium Phosphat 

Kalium (NPK) merek Lodrin PT. Graha Riau Sarana Agritek di 

Pekanbaru. 
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D. Metode Penelitian 

1. Lokasi Lapangan 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Graha Riau Sarana Agritek yang beralamat 

di Jl. Arifin Ahmad No. 138 A-B Marpoyan Damai, Pekanbaru–Riau. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 

dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable untuk 

tujuan spesifik (Uma Sekaran, 2011). 

b. Data sekunder yaitu, sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008). 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

b. Analisis data, yaitu penulis memperoleh data dari Perusahaan yang 

akan diteliti serta dianalisa dengan menggunakan analisa secara 

deskriptif komparatif, yaitu menyandingkan antara data yang telah 

diterima dengan teori-teori yang relevan dan selanjutnya diambil suatu 

kesimpulan dan saran. 

4. Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis 

deskriptif yaitu menganalisa atau menggambarkan data yang telah 

dikumpul, kemudian dirangkai dengan bermacam-macam teori 

pendukung. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi kedalam empat bab yang setiap babnya terdiri dari 

sub-bab, dengan penjelasan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan serta metode 

penelitian. Bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian 

yang digunakan mulai dari lokasi, jenis penelitian, sumber data dan 

teknik pengumpulan data. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum yaitu alamat PT. 

Graha Riau Sarana Agritek, sejarah singkat berdiri nya PT. Graha 

Riau Sarana Agritek, struktur perusahaan, tujuan perusahaan dan 

aktivitas perusahaan dan lain-lain. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berisikan pengertian 

strategi , pengertian penjualan, prilaku konsumen, pengertian 

persaiangan dan pandangan Islam. Selanjutnya tinjauan praktek 

pada PT. Graha Riau Sarana Agritek. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 



9 

 

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

serta saran dari penulis yang merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan pada PT. Graha Riau Sarana Agritek. 
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