
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pemasaran merupakan salah satu permulaan dari proses

pertumbuhan suatu perusahaan, sebagaimana yang dialami oleh perusahaan 

Sampurna Kuningan dan salah satu alat pemasaran berupa Promotional Mix 

yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan dan personal selling. Dengan 

majunya teknologi maka selera pasar konsumen semakin maju pula. Para

pengusaha dewasa ini lebih memperhatikan konsumen dengan cara

pendekatan konsumen untuk memasarkan produk yang dihasilkan.

Dengan demikian berkembangnya perekonomian dewasa ini sangat

dirasakan pentingnya promosi yang merupakan salah satu bagian dari

marketing mix bagian promosi harus dilaksanakan secara efektif sehingga

keuntungan yang diperoleh akan meningkat dan demi kelangsungan hidup

perusahaan itu sendiri.

Fungsi promosi itu sendiri adalah untuk mempengaruhi. Konsumen itu

sendiri agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan kepada konsumen, supaya senang lalu membeli produk

tersebut.

Dari uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“Analisis Promotional Mix (Periklanan, Promosi Penjualan Personal Selling)

terhadap Volume Penjualan pada PT. Sampurna Kuningan di Juwana.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang

dikemukakan dalam penelitian ini “apakah ada pengaruh yang signifikan

antara promotional mix (periklanan, promosi penjualan personal selling)

terhadap volume penjualan dan variabel promosi apa yang dominan

berpengaruh terhadap volume penjualan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh promotional mix (periklanan, promosi

penjualan, personal selling) terhadap volume penjualan.

2. Untuk menganalisa variabel promosi yang paling dominan berpengaruh

terhadap volume penjualan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan

bagi PT. Sampurna, Kuningan dalam menentukan kebijakan promosi yang

dijalankan pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Skripsi

Agar memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini,

maka berikut ini akan disajikan gambaran secara garis besar isi skripsi.



BAB I PENDAHULUAN

Di sini akan dibahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang

latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan

skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertina pemasaran, definisi promosi, pengertian 

promotion mix (periklanan, promosi penjualan, personal selling) 

faktor-faktor yang mempengaruhi promosi, menetapkan perpaduan 

promosi serta pelaksanaan rencana promosi, hubungan promotion 

mix dengan volume penjualan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis, data dan 

sumber data, dan metode analisa data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, data-data yang 

diperoleh, analisa dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


