
1 

 

 

 
 

ANALISA SISTEM PEMASARAN PRODUK KESEHATAN DAN 

KESELAMATAN KERJA DI CV. TRI MITRA MANDIRI 

PALEMBANG 

LAPORAN AKHIR 

 
Untuk Memenuhi Syarat Sebagian Dari Sayart-Syarat Guna Menyelesaikan 

Pendidikan Program DIII Jurusan Manajemen Pemasaran 

 

 

 

 

 

 
 

Diajukan Oleh: 

DICKY IHSAMDANI 

NIM. 1601150002 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TRIDINANTI 

PALEMBANG 2020 



i 

 

 

 
 

 



ii 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



iii 

 

 



iii 

 

 

 
 

MOTTO: 

 

 “Apapun saya bisa jika saya mau” 

 
 “Jarak antara masalah dan solusi hanyalah sejauh lutut dengan lantai” 

 
 “Dalam menghadapi masalah apupun yakinlah bahwa kita bersama 

Allah, semua masalah akan terselesaikan” 

 

 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang 

yang khusu”(QS Al-Baqarah ayat 45) 

 

 “Jangan pernah putus harapan dan kehilangan kepercayaan pada 

kekuatan do’a. Allah akan memberikan segala sesuatu yang kamu 

inginkan selam itu baik untukmu” Jangan kamu kehilangan harapan, 

dan jangan pula bersedih hati. (Q.S. Ali Iman:139) 

 

 

 

 

 

Kupersembahkakn Kepada : 

 

 Ayah dan Ibuku, yang mennjadi bahan bakarku 

yang membakar semangatku ketika mulai meredup. 

Motivasi terbesarku ketika hidupku terasa lemah. 

 Saudara dan Keluragaku 

 Para Pendidikku yang kuhormati 

 Teman - teman seperjuangan 

 Almamaterku. 
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Analisa Sistem Pemasaran Produk Kesehatan dan Keselamatan kerja 

di Cv Tri Mitra Mandiri Palembang 

 

ABSTRAK 
 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya induvidu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. produk adalah pemahaman subjektif 

dari produsen atas sesuatu yang bias ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi 

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Keselamatan kerja mencakup pecegahan 

kecelakaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan 

sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. 

Loyalitas konsumen sangat penting untuk memebentuk hubungan emosional antarkonsumen 

dengan perusahaan. Kejelian dalam menerapkan strategi pemasaran akan memenangkan 

persaingan dalam sebuah industri. Dengan mengetahui pengaruh strategi pemasaran, dalam hal 

ini bauran pemasaran, dengan loyalitas akan menjadi koreksi bagi perusahaan dimasa 

mendatang. Penelitian ini bertujuan tentang sistem pemasaran produk kesehatan dan 

keselamatan kerja di Cv Tri Mitra Mandiri Palembang. Metode riset untuk membandingkan 

kepuasan ini dengan analisis linier berganda dengan terlebih dahulu menguji validitas dan 

reabilitas instrument kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap variable bauran 

pemasaran berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sebagai rekomendasi yang 

bias dikemukakan adalah hendaknya perusahaan terus berinovasi dan kreatif serta tanggap 

terhadap perubahan karakter dan selera konsumen. Ini adalah hal penting yang perlu di 

perhatikan agar tercipta loyalitas yang baik terhadap produk tersebut. 

 
Kata Kunci : Pemasaran, Produk Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Manusia sebagai sumber daya yang penting bagi pembangunan. Seiring dengan 

perkembangan pembangunan yang ada, maka tidak menutup kemungkinan akan 

mempengaruhi kualitas manusia sebagai sumber data. Berkembangnya teknologi juga 

akan banyak menyebabkan menurunnya sumber daya manusia seperti berakibat 

kecelakaan kerja. Era globalisasi dan pasar bebas yang akan berlaku tahun 2020 

mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu persyaratan 

yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara 

yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota. Pembangunan nasional bangsa 

Indonesia adalah pembangunan disegala bidang kehidupan yang dilaksanakan secara 

menyeluruh dan berkesinambungan, termasuk bidang kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal. Hal ini dituangkan dalam visi pembangunan kesehatan dengan motto 

‘Indonesia Sehat “2020” yang mempunyai misi yaitu: menggerakan pembangunan 

nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup 

sehat, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan 
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terjangkau serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat (Depkes RI, 2003:4). 

Cv. Tri Mitra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pengadaan barang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Produk yang di pasarkan 

telah di rancang semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan, kegunaan produk 

(barang), dengan memilih desain dan kualitas bahan yang terbaik yang sudah sesuai 

dengan standar nasional maupun internasional yang berlaku sehingga aman, nyaman 

digunakan dan diminati konsumen. 

Produk yang di pasarkan oleh perusahaan seperti Sepatu safety, sarung tangan, 

masker, kacamata safety, helm safety, baju kerja, alat keselamatan kerja, rambu 

keselamatan, P3K, produk higienis dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan 

penyediaan, produk (barang) K3 sudah banyak tersebar di dalam kota hingga luar kota. 

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memerlukan pemasaran guna mencapai 

tujuan, karena aktivitas pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang di lakukan 

perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi konsumen 

(Krismiaji, 2002:1). 

Sedangkan pengertian penjualan (sale) dalam buku Ensiklopedia Ekonomi, 

keuangan dan perdagangan adalah “suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, 

masing-masing dikenal sebagai penjual, dan pembeli yang mewajibkan pihak pertama 

itu untuk, atas pertimbangan akan suatu pembayaran, atau suatu janji akan pembayaran 
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sejumlah harga dalam uang tertentu, memindahkan kepada pihak yang terakhir hak dan 

kepemilikan harta benda” (A. Abdurrachman, 2001:939). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan adalah 

suatu sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menjual atau memasarkan 

barang dagangan kepada konsumen. 

Perusahaan Tri Mitra Mandiri sudah banyak melakukan kegiatan promosi salah 

satunya dengan membuat iklan di media sosial, membuat brosur dan memasarkannya 

keperusahaan waskita, universitas dan kebeberapa tempat lainnya. Perusahaan Tri 

Mitra Mandiri menggunakan sistem penjualan secara langsung dengan mendistribusian 

produknya kepada perusahaan di berbagai kota. Untuk mengungguli persingan 

perusahaan harus dapat semaksimal mungkin mencari peluang untuk mendapatkan laba 

dan meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan volume penjualan bukan hal yang 

mudah karena semakin ketat nya persaingan antar perusahaan. 

Situasi seperti ini yang dapat membuat persaingan semakin mendorong suatu 

perusahaan untuk lebih maju dalam melaksanakan aktifitas pemasaran secara terpadu 

dengan cara memperbaiki sistem manajemen perusahaan, terutama system pemasaran 

karena bagian inilah yang menentukan penjualan pada perusahaan. Namun kendala 

yang dialamai perusahaan Tri Mitra Mandiri dari segi pemasaran yang masih kurang 

dan masih banyak konsumen yang kesulitan dalam membedakan setiap produk yang 

sudah memenuhi standar nasioal maupun internasional. Berdasarkan uraian di atas, 
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penelitian ini berjudul “Analisa Sistem Pemasaran Produk Kesehatan dan 

Keselamatan kerja di CV. Tri Mitra Mandiri Palembang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Bagaimana sistem pemasaran produk kesehatan keselamatan kerja (K3) pada Cv 

Tri Mitra Mandir Palembang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemasaran 

produk kesehatan dan keselamtan kerja di Cv Tri Mitra Mandiri Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi penulis, dapat mengembangkan kualitas diri dan keilmuan serta 

menambah pengalaman mengenai dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menyempurnakan kegiatan pemasaran khususnya dalam 

menetapkan kebijakan harga jual. 

3. Bagi Akademik, sebagai sarana memperoleh informasi mengenai keadaan 

umum perusahaan melalui penerimaan laporan Kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan pada produk kesehatan dan keselamatan kerja Cv. Tri Mitra Mandiri 

Palembang. 

1.5 Metode Penelitian 

 

1.5.1 Tempat dan Waktu 



6 

 

 

 
 

Penelitian ini dilakukan pada Cv. Tri Mitra Mandiri. Lokasi perusahaan ini 

beralamatkan di Komp. PHDM 13 No. 02 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kalidoni 

Palembang. Waktu penelitian dilakukan pada 05 Agustus – 05 September 2019. 

 

 

 
1.5.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Sehubungan dengan penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini, untuk memenuhi 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

 

Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media prantara) metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer yaitu : 

1. Metode Observasi yaitu mengamati secara langsung tanpa adanya 

pertanyaan langsung dengan individu 

2. Interview yaitu wawancara dengan pimpinan atau karyawan yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. 

b. Data Sekunder 

 

Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media 

prantara). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Laporan akhir ini ditulis lima bab dan masing-masing bab pembahasannya yang 

terdiri : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, maksud 

dan tujuan, manfaat penelitian, teknik penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori- teori yang berisikan teori 

mengenai system penjualan produk. 

BAB III KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

 

Dalam bab ini mengurakan tentang sejarah singkat perusahaan Cv. Tri 

Mitra Mandiri, struktur organisasi, pembagian tugas dan system 

penjualan yang di lakukan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai system penjualan produk 

pada Cv Tri Mitra Mandiri Palembang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Terdiri dari kesimpulan- kesimpulan dari pembahasan bab- bab di atas 

dan diajukan dengan saran- saran. 
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