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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

Dimasa sekarang dengan tumbuhnya perusahaan – perusahaan yang

memproduksi barang sejenis mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat

diantara perusahaan. Setiap perusahaan berusaha untuk berada diatas

perusahaan saingan atau paling tidak mempertahankan luas pasar yang

dikuasai. Masing – masing menetapkan dan menerapkan kebijaksanaan dan

strategi pemasaran yang berbeda – beda.

Kegitan pemasaran bukan semata – mata menjual barang dan jasa

saja, tetapi banyak kegiatan yang harus dilaksanakan baik sebelum maupun

sesudah penjualan yang merupakan bagian dari pemasaran. Di samping

sebagai kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pertukaran, atau pemindahan

barang atau jasa dari produsen ke konsumen, pemasaran juga meliputi

kegiatan mengenai perencanaan serta pelayanan yang diberikan kepada

konsumen. Oleh karena itu, pemasaran merupakan bagian dari sistem bisnis,

yang sebagian kegiatan manajemen dalam perusahan harus diarahkan untuk

proses promosi secara lebih baik.

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mempertahankan

kelangsungan hidup usahanya salah satunya dapat dilihat dari adanya

perubahan volume penjualan. Salah satu cara dalam peningkatan volume

penjualan adalah dengan diadakan promosi oleh perusahaan tersebut. Promosi
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dari perusahaan bisa dilaksanakan melalui periklanan, promosi penjualan,

publisitas, atau dengan penjualan perseorangan (personal selling). Kombinasi

unsur – unsur tersebut biasa disebut dengan promotional mix atau bauran

promosi.

Dengan melakukan promotional mix diharapkan dapat meningkatkan

volume penjualan. Oleh karena itu program promotional mix yang dilakukan

haruslah efektif sebagai cara mengenalkan produk yang dihasilkan oleh

perusahaan terutama kualitas dan harganya bagi konsumen, juga bermanfaat

bagi perusahaan sebagai alat marketing efektif dapat diharapkan

meningkatkan volume penjualan penjualan. Meskipun demikian sebelum

keputusan untuk melakukan suatu promotional mix ditetapkan beberapa syarat

yang harus dipenuhi antara lain adalah pertimbangan harga, kualitas, saluran

distribusi yang tetap dan faktor – faktor inilah yang juga ikut menentukan

berhasilnya promotional mix.

Batik merupakan salah satu jenis usaha dimana biasanya sebuah kain

dilukis dengan beragam motif sesuai dengan daerah masing – masing. Dari

kain tersebut sebuah perusahaan akan menjadikan batik tersebut menjadi

bermacam – macam bentuk misalnya baju batik, selendang dan lain – lain. 

Batik sendiri banyak tersebar di Indonesia salah satunya di Surakarta. Di

Surakarta sendiri sudah banyak perusahaan yang memproduksi batik salah

satunya adalah Perusahan Batik Merak Ati.. Dengan banyaknya perusahaan

tersebut khususnya di Surakarta sendiri telah membuat persaingan antar

perusahaan dimana keinginan untuk mengenalkan produk yang mereka buat
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sangat tinggi kepada konsumen baik lokal bahkan hingga mancanegara.

Berbagai macam cara untuk mengenalkan produk batik Merak Ati misalnya

dengan melakukan bauran promosi yaitu dengan cara mengiklankan produk

dengan berbagai macam media, mengikuti pameran, mensponsori kegiatan –

kegiatan dan lain –  lain.

Berdasarkan kenyataan dan timbulnya permasalahan tersebut maka

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul

“Analisa Pengaruh Promotional Mix Terhadap Peningkatan Volume

Penjualan Pada Perusahaan Batik Merak Ati di Surakarta”

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang  masalah dari pemilihan judul maka

masalah yang dihadapi masih terlalu luas karena itu perlu diadakan

pembatasan masalah agar benar – benar terarah pada masalah - masalah yang 

dicari dan dipecahkan.

Oleh karena itu perumusan masalah yang diajukan penulis antara lain :

“Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan promotional mix

(personal selling dan promosi penjualan) terhadap peningkatan volume

penjualan pada Perusahaan Batik Merak Ati di Surakarta?”
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C. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan sebagai

berikut:

Promotional mix yang digunakan adalah personal selling dan

promosi penjualan dengan sampel produk. Sampel produk adalah barang yang

dibuat hanya untuk mengenalkan akan adanya barang tersebut kepada

konsumen baik bentuk, produsen, harga dan sebagainya, sehingga membuat

daya tarik kepada konsumen tersebut. Data diambil per catur wulan antara

tahun 1994 sampai 2003. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui variabel promotional mix yang paling dominan

terhadap peningkatan volume penjualan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan promotional mix terhadap volume

penjualan

E. MANFAAT PENELITIAN

Dengan mengadakan penelitian ini manfaat yang dapat diambil :

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan, bahan masukan, serta sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan

Perusahaan Batik Merak Ati dalam menentukan dan menerapkan

kebijaksanaan khususnya mengenai bentuk promotional mix yang tepat

digunakan di masa mendatang.
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F.  SISTEMATIKA SKRIPSI
Dalam penelitian ini penulis menyajikan pembahasannya dalam lima bab, 

yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan

masalah-masalah yang diteliti, antara lain tentang pengertian

pemasaran, tujuan  pemasaran, fungsi pemasaran, promotional mix, 

tujuan promosi, faktor – faktor yang mempengaruhi promotional

mix, volume penjualan, hubungan Promotional Mix dan Volume

Pemjualan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian yang meliputi

kerangka pemikiran, hipotesa, data dan sumber data, metode

pengumpulan data, analisa data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menyajikan gambaran umum obyek penelitian, data – data 

yang diperoleh, analisa data dan hasil analisa data.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa data dan saran – saran.


