
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pendirian perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan umum

yaitu untuk kelangsungan hidupnya melalui pertumbuhan dan mencari

keuntungan sebesar-besarnya. Pertumbuhan dan laba ini dapat dipakai sebagai 

ukuran terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya yang 

berkenaan dengan operasinya. Perusahaan bekerja secara efisien apabila 

perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang

dan mampu bersaing. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka perusahaan 

dituntut untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan di bidang pemasaran

yang dilakukan secara terencana. 

Dalam kondisi seperti sekarang ini dengan semakin bertambahnya

perusahaan-perusahaan batik, maka perusahaan akan menjumpai persaingan yang 

sangat tajam dalam memasarkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada di 

pasar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pesaing. Disinilah

pentingnya pemasaran dalam dunia perusahaan, karena kebanyakan perusahaan 

lebih pandai memproduksi barang daripada menjualnya. Konsep pemasaran

mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari 

penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan 
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yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. 

(Kotler, 1992). 

Dalam persaingan pasar yang demikian, manajemen dituntut untuk bekerja 

lebih efisien dan efektif, sehingga tujuan perusahaan akan dapat lebih mudah 

dicapai. Salah satu tujuan pokok perusahaan adalah dapat survival. Hambatan-

hambatan yang dihadapi perusahaan pada umumnya adalah persaingan antar 

perusahaan sejenis akan menciptakan pasar pembeli, dimana pembeli lebih 

banyak kekuasaannya daripada pada penjual, di dalam pasar yang berbentuk 

demikian konsumen relatif lebih bebas dalam menentukan apa yang dibeli dan 

kepada siapa ia akan membeli. 

Menurut Sudarmo (1995) perusahaan harus mampu mempengaruhi 

konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan,sehingga mereka menjadi senang, lalu membeli produk tersebut,  

usaha ini biasa disebut dengan promosi. Dalam melaksanakan promosi sebaiknya 

perusahaan menggunakan promosi tidak hanya menunjukkan kelebihan yang 

dimiliki oleh suatu produk yang dipasarkan, akan tetapi juga menyebutkan 

petunjuk atau pedoman pemakaiannya serta kemungkinan-kemungkinan keliru 

yang bisa terjadi dalam pemakaian produk yang menimbulkan gangguan bagi 

pemakaian yang kurang tepat itu. Promosi ini lebih meyakinkan (Credible).

Adapun alat-alat yang dapat dipergunakan untuk mempromosikan suatu produk 
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dapat dipilih beberapa cara, yaitu, periklanan, promosi penjualan, personal

selling dan publisitas. 

Periklanan merupakan cara yang efektif di dalam memberikan informasi 

kepada pembeli yang potensial. Cara ini juga dapat memberikan pendekatan dan 

dapat memperkuat keinginan pembeli terhadap suatu produk perusahaan, 

sehingga tidak tergoyahkan oleh produk pesaing (Kusumadmo, 1985). 

Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk meningkatkan 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Jadi mampu meningkatkan 

grafik penjualan (Kotler dan Amstrong, 1991). 

Publikasi/publisitas dapat membentuk pengaruh secara tidak langsung 

kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang 

dipasarkannya (kredibilitasnya tinggi, dapat menembus batas pemasaran dan 

dapat mendramatisir). Dengan adanya publikasi ini jangkauan daerah konsumen 

bertambah luas, karena eksistensi produk semakin meluas (Sudarmo, 1995). 

Menurut Kusumadmo (1985) Personal selling berbeda dengan iklan. Iklan 

yang mempunyai tujuan kelompok (The Shotgun Approach), sedangkan tujuan 

personal selling adalah individu (The Rifle Approach). Dalam personal selling

para penjual dapat mengadakan penyesuaian akan peran-peran yang disampaikan 

kepada penjual, menurut karakteristik yang unik dari setiap prospek / calon 

pelanggan. Personal selling ini bagi perusahaan / organisasi dibutuhkan untuk 

kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. 
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Dari berbagai kegiatan promosi tersebut, menurut Tjiptono (1998), tujuan 

utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran. 

Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya bagaimana orang dapat 

mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, 

yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. 

Sehubungan dengan hal itu, PT Batik Sinun Rejeki Surakarta berusaha agar 

dapat memainkan peranannya di dalam merebut pasar. Salah satu usahanya yaitu 

dengan menjalankan kebijaksanaan peningkatan biaya promosi sebagai sarana 

untuk meningkatkan volume penjualan yang meliputi periklanan, promosi 

penjualan, personal selling. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh, apakah kebijaksanaan promosi pada PT Batik Sinun 

Rejeki sudah dilaksanakan dengan baik, sebagai usaha untuk meningkatkan 

volume penjualan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 

skripsi : “ANALISIS PENGARUH PROMOTIONAL MIX TERHADAP 

VOLUME PENJUALAN PADA PT BATIK SINUN REJEKI DI 

SURAKARTA”.
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B. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada PT Batik Sinun Rejeki Surakarta. 

2. Variabel promosional mix yang diteliti meliputi : periklanan, promosi 

penjualan, dan personal selling.

C. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan proses penelitian ini, maka peneliti menekankan 

perumusan masalah pada : 

1. Apakah periklanan, promosi penjualan, dan personal selling berpengaruh 

terhadap peningkatan volume penjualan pada PT Batik Sinun Rejeki 

Surakarta ? 

2. Variabel mana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap peningkatan 

volume penjualan pada PT Batik Sinun Rejeki Surakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui besarnya biaya periklanan, promosi penjualan dan 

personal selling yang dikeluarkan oleh PT Batik Sinun Rejeki Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya periklanan, promosi penjualan dan 

personal selling yang dikeluarkan oleh PT Batik Sinun Rejeki Surakarta. 

3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling memberikan pengaruh terbesar 

terhadap peningkatan volume penjualan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perusahaan di dalam menentukan langkah kebijaksanaan yang diambil 

di bidang pemasaran khususnya di bidang promosi. 

2. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan input atau 

referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terhadap masalah 

yang sama. 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disajikan dalam lima bab. Adapun masing-masing bab terbagi 

atas sub-sub bab, secara keseluruhan garis besar ini daripada skripsi ini antara 

lain, sebagai berikut : 

BAB I : Merupakan pendahuluan  untuk  menguraikan topik  yang  penulis 

kemukakan, yang terdiri dari sub bagian antara lain : Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian 

dan Sistematika Skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan tentang tinjauan teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan Pustaka merupakan 

materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber 
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penulis yang dipakai sebagai aturan dalam pembaharuan atas topik 

permasalahan yang dikemukakan. 

BAB III : Merupakan   Metodologi   Penelitian   yang   menguraikan  dan 

mengembangkan metodologi yang ada di dalam usulan penelitian. 

Metodologi ini menguraikan adanya kerangka pemikiran, hipotesa,  

penyesuaian-penyesuaian antara data di lapangan dengan rencana 

analisa.

BAB IV : Merupakan  Pelaksanaan  dari  Hasil Penelitian. Bab ini berisi 

gambaran umum dari obyek penelitian atau perusahaan, data yang 

diperoleh, analisa data, hasil analisis dan pembahasan. 

BAB V : Merupakan Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Keterbatasan 

Penelitian dan Saran-saran 


