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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pola pikir masyarakat yang semakin maju dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta kebutuhan 

ekonomi yang semakin luas, telah mendorong munculnya perusahaan-

perusahaan yang membuat produksi batik yang sejenis. Hal ini 

mengakibatkan persaingan semakin ketat. Apalagi bagi perusahaan 

sejenis, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ilmu pemasaran 

merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan oleh pengusaha untuk 

mengatasi kondisi tersebut. 

Batik merupakan hasil kerajinan tangan bangsa Indonesia yang 

sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu diperkirakan sejak zaman 

prasejarah sekitar 1500 tahun  yang silam sebelum Masehi. Meskipun 

belum ditemukan peninggalan-peninggalan yang dapat dipergunakan 

untuk merunut sejarah batik Indonesia, sedangkan proses pembuatan 

batik di Indonesia telah ada sejak abad kelima, yaitu pada zaman 

kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat. Pada awalnya batik hanya dibuat 

dan dipakai di lingkungan tertentu untuk kepentingan upacara, tetapi 

setelah ditemukannya alat melukis pada kain pada zaman kerajaan 

Kartosura, maka proses pembuatan batik tidak lagi pada lingkungan 
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tertentu, tetapi meluas di kalangan masyarakat (Majalah Dharma 

Wanita, No.III Tahun 1996: 33). 

Batik dalam perkembangannya terus mengalami kemajuan, 

terlebih lagi setelah ditemukannya zat warna sintetis, sehingga 

kebanyakan batik sekarang adalah batik cap. Bahkan di luar negeri 

orang membuatnya dengan sistem computer yang hasilnya cukup bagus. 

Batik mempunyai corak beraneka ragam dikarenakan setiap kota 

penghasil batik memproduksi dengan ciri khas masing-masing. Sehingga 

setiap kota memproduksi batik yang berbeda-beda. Seperti halnya di 

kota Solo sebagai salah satu kota penghasil batik juga memproduksi 

dengan menampilkan ciri khas kota Solo yang akan berbeda tentunya 

dengan kota-kota yang lainnya. Solo di kenal sebagai kota batik, maka 

diantara kota-kota penghasil batik lainnya dikenal mempunyai produksi 

batik yang berkualitas bagus dan khas. 

Karya seni batik yang sudah berabad silam itu ternyata masih 

disenangi oleh masyarakat. Buktinya banyak masyarakat yang memakai 

batik untuk upacara-upacara tertentu. Pemakain batik sebagai busana 

merupakan salah satu sisi terpenting dalam dunia batik. Karena batik 

memiliki lambang yang mencerminkan derajat sosial dan kebangsaan si 

pemakai. 

Di dalam perkembangannya permintaan masyarakat akan batik 

semakin meningkat, sehingga banyak perusahaan batik saling bersaing 

meningkatkan kualitas bentuknya serta menyeseuaikan dengan 
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keinginan dan selera konsumen agar kepuasan dapat tercapai. Motif 

tersebut biasanya selalu didesain oleh seorang ahli dan selalu berubah 

dari tahun ke tahun. Untuk menghadapi persaingan diantara perusahaan 

batik yang diperlukan adalah adanya manajemen pemasaran yang baik 

dan strategi pemasaran yang tepat guna untuk menjaga kelangsungan 

hidup perkembangan perusahaan. 

Akan tetapi dalam mencapai tujuan tersebut dalam menjual hasil 

produksinya, perusahaan mengadapi bermacam-macam masalah 

diantaranya adalah bagaimana memperkenalkan produk ke konsumen 

sehingga akan meningkatkan volume penjualan. Pemasaran merupakan 

titik tolak untuk berhasilnya produksi secara besar-besaran dan 

merupakan sarana berhubungan dengan konsumen. Di dalam pemasaran 

ini dikenal dengan istilah marketing mix. Marketing mix merupakan 

kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan 

promosi dan sistem distribusi antara variabel satu dengan variabel yang 

lainnya saling berkaitan. Variabel marketing mix yang digunakan 

perusahaan sebagai alat komunikasi dengan pasar atau konsumen adalah 

kegiatan promosi (Swasta, 2000: 42). 

Keempat unsur marketing mix ini saling berhubungan, dimana 

masing-masing elemen didalamnya saling mempengaruhi juga. Setiap 

variabel yang ada mempunyai banyak sekali sub-variabel, dari sekian 
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banyak variabel manajemen harus mampu memilih kombinasi yang 

terbaik agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan. 

Pengaruh biaya promosi penjualan dan periklanan merupakan 

salah satu instrument yang cukup efektif bagi perusahaan guna 

meningkatkan volume penjualan. Dalam hal ini peningkatan volume 

penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil produksi saja, tetapi juga 

biaya promosi penjualan dan periklanan yag dipilih oleh perusahaan, 

dengan adanya biaya promosi penjualan dan periklanan tersebut akan 

menimbulkan biaya bagi perusahaan. Maka perusahaan harus mampu 

menganalisis apakah biaya yang dikeluarkan tersebut dapat 

meningkatkan volume penjualan. 

Adapun wujud dari peningkatan volume penjualan tersebut adalah 

dengan meningkatkan efektifitas promosi penjualan dan periklanan pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada umumnya tujuan perusahaan dalam melakukan 

pemasaran dan penjualan akan produknya adalah untuk memperoleh 

laba. Tujuan ini bisa dipakai dengan jalan menghasilkan barang atau 

jasa sesuai dengan selera konsumen. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian ini dengan mengambil judul: "ANALISIS 

PENGARUH BIAYA PROMOSI PENJUALAN DAN PERIKLANAN 
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TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PADA 

PERUSAHAAN BATIK KEPALA KUDA SUKOHARJO". 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka 

dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut ini: 

1. Apakah ada pengaruh biaya promosi penjualan dan periklanan 

terhadap peningkatan volume penjualan pada perusahaan Batik 

Kepala Kuda Sukoharjo. 

2. Manakah dari komponen biaya promosi penjualan dan periklanan 

yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap peningkatan 

volume penjualan pada perusahaan Batik Kepala Kuda Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penyusun mengadakan penelitian tentang analisis pengaruh 

biaya promosi penjualan dan periklanan terhadap peningkatan volume 

penjualan pada perusahaan Batik Kepala Kuda Sukoharjo adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh biaya 

promosi penjualan dan periklanan terhadap peningkatan volume 

penjualan pada perusahaan Batik Kepala Kuda Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis komponen mana yang paling 

berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penyusun 

Agar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

keadaan nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan 

bagi pimpinan sehingga dapat meningkatkan penjualan di masa yang 

akan datang. 

3. Bagi Akademis 

Mendukung pelaksanaan program wacana keilmuan dan 

keislaman yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap 

masyarakat dan untuk para penulis dalam meneliti suatu penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang 

mendukung atau mendasari dalam penelitian yang meliputi, 
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pengertian pemasaran, kegiatan pemasaran, konsep 

pemasaran, fungsi pemasaran, strategi pemasaran, marketing 

mix, promosi, tujuan promosi, variabel promosi, strategi 

promosi, faktor-faktor yang mempengaruhi promotional mix 

dan volume penjualan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Disini dikemukakan secara singkat tentang kerangka 

pemikiran, hipotesis, sumber data, dan jenis data, serta 

analisis data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum 

perusahaan, data yang diperlukan, analisis data, pembahasan, 

serta hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-

saran yang bermanfaat bagi perusahaan. 
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