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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian dewasa ini telah menunjukkan adanya

perubahan-perubahan yang sangat mendasar, dimana tatanan ekonomi yang

mengalami proses perubahan secara cepat sebagai akibat dari timbulnya

persaingan yang ketat dan kompetitif dari dunia usaha. Perusahaan tidak

hanya mengembangkan produk yang baik, penetapan harga yang menarik,

tetapi juga harus mengadakan komunikasi dengan pasar.

Dan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat salah

satunya adalah menggalakkan kegiakan promosi. Kegiatan periklanan yang

dijalankan antara lain pemberitaan melalui media massa pada surat kabar,

majalah dan pemberian brosur, juga melalui media elektronika. Sedangkan

kegiatan promosi dilaksanakan berupa pemberian bonus yang dapat berupa

pemberian diskon kepada nasabah. Hal ini dikarenakan guna memberikan rasa

keyakinan dan kepercayaan akan produk.

Dengan begitu kegiatan promosi diharapkan dapat meningkatkan

kuantitas customer dan berpengaruh baik terhadap keuntungan perusahaan,

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara mikro BMT ini adalah

lembaga keuangan syari’ah, sedangkan secara makro BMT ini adalah lembaga

keuangan yang hampir sama dengan lembaga keuangan lain tetapi lebih pada

keuangan syari’ah.
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Atas dasar uraian di atas maka penulis memilih topik penelitian skripsi

berjudul “Pengaruh Biaya Promosi dan Biaya Periklanan Terhadap

Peningkatan Kuantitas Customer Pada B.M.T AMANAH UMMAH di

Surakarta”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, agar dapat memberikan gambaran jelas

maka penulis dapat merumuskan masalah tersebut diatas :

1. Apakah ada pengaruh antar biaya promosi dan biaya periklanan terhadap

peningkatan kuantitas customer ?

2. Variabel mana yang memberikan pengaruh dominan terhadap peningkatan

kuantitas customer ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis dalam mengadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya promosi dan biaya periklanan terhadap

peningkatan kuantitas customer.

2. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan

kuantitas customer.
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D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Dapat memberikan masukan pada lembaga sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.

2. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang akan membahas

pemasaran dan masalahnya, khususnya di bidang promosi sebagai bahan

perbandingan.

3. Menambah wawasan bagi penulis khususnya mengenai pemasaran.

E. SISTEMATIKA SKRIPSI

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang

lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besar adalah sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

 Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, perumusan

masalah, manfaat penelitian dan sistematika skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

 Pada bab ini memuat tinjauan teori yang relevan dan mendukung

penelitian yang dilakukan dan memuat materi-materi yang

dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai

sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan

yang dimunculkan.
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BAB III :  METODOLOGI  PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka teoritik mengenai pokok-pokok teori yang

melandasi setiap permasalahan, hipotesis, data dan sumber data

serta alat analisis data yang digunakan.

BAB IV :  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian

atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, dan hasil

analisis serta pembahasannya.

BAB V  :  PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan pembahasan skripsi serta saran-saran

yang diperlukan untuk disampaikan.


