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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemasaran mempunyai peranan penting dalam perekonomian dan 

juga merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya agar dapat tumbuh dan berkembang serta untuk mendapatkan laba 

dalam jangka panjang. Pemasaran modern tidak hanya memasarkan produk 

yang bagus, menetapkan harga yang menarik dan membuat produk itu 

terjangkau oleh konsumen, tetapi juga harus berkomunikasi dengan calon 

pembeli. 

Untuk bisa mengembangkan usahanya perusahaan dituntut untuk 

mempunyai ketrampilan manajemen agar dapat mengangkat dan 

memanfaatkan kesempatan yang ada di pasar. Tanpa ini maka kesempatan-

kesempatan yang ada di pasar tersebut tidak berguna dan tidak bisa 

dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pesaing. Disinilah pentingnya 

pemasaran dalam dunia perusahaan, karena kebanyakan perusahaan lebih 

pandai memproduksi barang daripada menjualnya. Oleh sebab itu sangatlah 

penting dalam mengusahakan agar dapat menjual produk yang diproduksi 

perusahaan yang disertai kepuasan pembeli atau kepuasan penjual. 

Perkembangan teknologi dan perekonomian telah menyebabkan 

timbulnya industri-industri yang telah diperbarui. Hal ini dapat kita lihat 

pada kenyataan membanjirnya produk-produk dari industri tersebut di 



pasaran, baik dalam jumalh maupun jenisnya, dimana mereka saling 

bersaing untuk mendapatkan pembeli. Persaingan ini makin kuat dengan 

munculnya aneka macam merk produk dari perusahaan dalam industri yang 

sama, ini juga tampak pada produk-produk air mineral. 

Perkembangan tersebut juga telah melahirkan suatu ide penciptaan 

minuman yang relatif lebih mudah dan cepat untuk dikonsumsi, Aqua 

misalnya. Keberadaan ini juga didukung dengan kondisi budaya masyarakat 

modern, yang menginginkan segala sesuatunya serba praktis. 

Keadaan pasar yang selalu berubah, kemajuan tehnologi, dan 

timbulnya persaingan yang makin meningkat adalah keadaan yang dihadapi 

oleh para pelaku ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kendala 

yang dihadapi oleh perusahaan khususnya bidang pemasaran sangatlah 

tinggi, sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu usaha yang terpadu. 

Salah satu usaha tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan promosi. 

Kegiatan promosi merupakan komponen yang dipakai oleh perusahaan 

untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar tentang suatu produk 

perusahaan. 

Untuk berhasilnya pemasaran suatu prosuk maka kegiatan promosi 

merupakan faktor penentu yang sebab itu kegiatan promosi tidak dapat 

diabaikan begitu saja. Ada empat bentuk promosi yang bisa dipergunakan 

oleh perusahaan yaitu personal selling, promosi penjualan, publisitas dan 

periklanan. Promosi penjualan dilakukan dengan mengadakan suatu 

pameran, peragaan, demonstrasi, contoh-contoh dan lain sebagainya. 



Sedangkan publisitas kegiatan yang hampir sama dengan periklanan, hanya 

biasanya dilakukan tanpa biaya sponsor. Beberapa keputusan yang berkaitan 

dengan periklanan yaitu pemilihan media (televisi, radio, surat kabar) 

penentuan bentuk iklan dan beritanya. Media yang paling tepat untuk 

periklanan dewasa ini adalah melalui media elektronik (televisi,radio) dan 

media cetak (surat kabar). Dengan melihat iklan yang ditampilkan ditelevisi, 

mendengar dari radio serta membaca dari surat kabar maka konsumen akan 

merasa diingatkan, diberitahu, dibujuk, untuk menggunakan suatu produk 

dan lebih jauh membeli produk tersebut. 

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang sering 

digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada 

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis sangat tertarik 

untuk mengetahui lebih jauh, apakah media periklanan (televisi, radio, surat 

kabar) berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan dan mempunyai 

hubungan yang erat dengan volume penjualan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis menitikberatkan 

pada bahasan yang berjudul:“ALTERNATIF SARANA PERIKLANAN 

DAN  PENGARUHNYA TERHADAP  PENINGKATAN VOLUME

PENJUALAN PADA PT. TIRTA INVESTAMA DI KLATEN”. 

 

B. Batasan Masalah 

Karena adanya berbagai macam bentuk promosi (personal selling, 

promosi penjualan, publisitas, periklanan) maka penulis membatasi masalah 



dengan mengambil salah satu bentuk promosi yaitu periklanan yang 

menggunakan televisi, radio, dan surat kabar sebagai bahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1.   Apakah media periklanan melalui televisi, radio dan surat kabar dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan? 

2.   Apakah media periklanan melalui televisi, radio dan surat kabar 

mempunyai hubungan yang erat terhadap peningkatan volume 

penjualan? 

3.   Dari media periklanan tersebut diatas, media apa mempunyai hubungan 

paling erat dengan peningkatan volume penjualan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian pada PT.Tirta Investama di Klaten tujuan yang 

ingin dicapai penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh media periklanan terhadap 

peningkatan volume penjualan pada PT.Tirta Investama di Klaten. 

2. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara media periklanan (televisi, 

radio, surat kabar) dengan volume penjualan pada PT.Tirta Investama 

di Klaten. 



3. Untuk mengetahui media periklanan yang mempunyai hubungan paling 

erat dengan peningkatan volume penjualan pada PT.Tirta Investama di 

Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan oleh pimpinan perusahaan dalam mengambil kebijakan 

penentuan media periklanan yang tepat guna meningkatkan volume 

penjualan dimasa yang akan datang. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang 

lingkupnya, maka sitematika skripsi ini secara garis besar adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan tentang pengertian pemasaran, pengertian pasar, 

pengertian promosi, bentuk-bentuk promosi, periklanan, penjualan 

dan hubungan media periklanan, penjualan dan hubungan media 

periklanan dengan volume penjualan serta teori-teori yang relevan 

yang mendukung penelitian ini. 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data, serta rencana analisa data. 

BAB IV PELAKSANAAN dan HASIL PENELITIAN 

Meliputi tentang gambaran umum perusahaan, data yang diperoleh, 

analisa data dan pembahasan serta hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




