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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perekonomian senantiasa mengalami perubahan atau 

perkembangan dari masa ke masa dan ini dapat ditunjukkan dengan semakin 

banyak bermunculan perusahaan di negara kita baik perusahaan negara atau 

perusahaan swasta yang kesemuannya ini akan bersaing untuk 

mempertahankan exsistensi atau kelangsungan hidupnya. Banyak perusahaan 

tersebut yang bergerak pada bidang yang sama yang mengakibatkan 

persaingan menjadi semakin ketat sehingga banyak perusahaan yang tidak 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan tujuan yang ingin dicapai 

oleh setiap perusahaan, sehingga pemasaran merupakan kegiatan penting 

dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran dilakukan agar 

usaha berjalan dengan lancar dan berkembang dalam menghadapi pesaing 

yang semakin kompetitif. 

Dengan semakin majunya teknologi dan arus informasi yang menyebar 

dengan cepat dan perubahan- perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi, 

demografi dan sosial budaya banyak mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

memilih dan mengambil keputusan pembelinya. Oleh karenanya pemasar 



harus selalu berubah-ubah tersebut agar bisa memanfaatkan kesempatan yang 

ada di pasar. 

Dengan semakin ramainya situasi pemasaran saat ini, mengakibatkan 

bertambah tajamnya persaingan yang dihadapi oleh perusahaan didalam 

memasarkan produksinya. Setiap perusahaan tentunya mengharapkan dari 

semua kegiatannya berjalan sesuai yang direncanakan termasuk juga tingkat 

penjualannya. Untuk dapat tercapainya volume penjualan yang diharapkan, 

maka faktor yang perlu diperhatikan adalah stategi-strategi bauran 

pemasarannya. Yaitu paduan dari strategi produk, harga, saluran distribusi dan 

promosi. 

Arti penting dari promosi adalah kemampuan menggugah minat setiap 

orang yang melihatnya hingga tergerak untuk melakukan pembelian. Hal 

demikian akan terjadi bilamana pelaksanaan promosi- promosi berdaya guna 

yang tinggi. Tetapi dapat pula terjadi hal yang sebaliknya karena kesalahan 

dalam meletakkan dasar pelaksanaan promosi. Tetapi dapat pula terjadi hal 

yang sebaliknya karena kesalahan dalam meletakkan dasar pelaksanaan 

promosi. Pertumbuhan penjualan akan selalu meningkat sejauh pelaksanaan 

promosi didasarkan atas perencanaan yang tepat, dapat mencapai sasaran dan 

berlangsung secara terus- menerus dan diikuti dengan tindakan penyesuaian 

kegiatan promosi dengan selera calon konsumen berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan tingkat kebutuhan. Oleh karena itu dasar penjualan produk tidak 

boleh terlepas dari pelaksanaan promosi. 



Promosi yang dilaksanakan perusahaan sebagai upaya nyata untuk 

mempertahankan pertumbuhan penjualan dan kemungkinan peningkatan ialah 

dalam rangka: 

1. Mempengaruhi pembeli yang sudah menjadi langganan agar lebih sering 

membeli dalam jumlah yang besar. 

2. Berusaha merebut langganan saingan dan menawarkan harga yang lebih 

rendah dibawahnya. 

3. Melancarkan usaha promosi yang lebih agresif. 

4. Menumbuhkan motivasi membeli pada calon konsumen yang belum 

pernah menggunakan produk yang belum ditawarkan. Promosi yang 

efektif merupakan jawaban yang tepat untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bauran promosi yang merupakan 

hal yang sangat penting untuk memasarkan produk industri, sebab 

keberhasilan dari pemasaran suatu produk barang maupun produk jasa banyak 

ditentukan oleh usaha promosinya. Sekarang ini Dealer Timbul Maridy Jaya 

Sukoharjo mengalami perkembangan jumlah produksi maka Dealer Timbul 

Maridy Jaya Sukoharjo mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

meningkatkan jumlah permintaan dan untuk menaikkan volume penjualan, 

maka Dealer Timbul Maridy Jaya Sukoharjo melakukan langkah-langkah 

yang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan 

bauran promosi, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 



“PENGARUH PROMOTION MIX TERHADAP VOLUME 

PENJUALAN PADA DEALER TIMBUL MARIDY JAYA 

SUKOHARJO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

memberikan perumusan masalah yang meliputi: 

1. Apakah terdapat pengaruh promotion mix terhadap volume penjualan 

Dealer Timbul Maridy Jaya Sukoharjo? 

2. Manakah diantara komponen promotion mix yang berpengaruh dominan 

terhadap volume penjualan Dealer Timbul Maridy Jaya Sukoharjo?? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian tentang pengaruh promotion mix 

terhadap volume penjualan adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh promotion mix terhadap volume penjualan 

Dealer Timbul Maridy Jaya Sukoharjo; 

2. Untuk mengetahui manakah diantara komponen promotion mix yang 

berpengaruh dominan terhadap volume penjualan Dealer Timbul Maridy 

Jaya Sukoharjo. 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tentang pengaruh promotion mix terhadap volume 

penjualan ini diharapkan: 

1. Bagi Perusahaan. 

Dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pemikiran bagi 

perusahaan untuk menentukan kebijakan pengelolaan manajemen 

pemasaran terutama yang berhubungan dengan volume penjualan dan 

masalah faktor promotion mix yang mempengaruhi volume penjualan 

pada  Dealer Timbul Maridy Jaya Sukoharjo. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

tambahan untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan pemikiran untuk 

Unviersitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bagi Penulis 

Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat menerapkan teori-teori 

yang telah ditempuh selama kuliah, sekaligus mendapat pengetahuan dan 

informasi mengenai arti penting suatu strategi pemasaran. 

 

 

 

 

 

 



E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori yang meliputi pengertian pemasaran, promosi, volume 

penjualan serta referesnsi yang mendukung dan berhubungan 

dengan permasalahan yang dikemukakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, 

populasi dan sampel, metode analisa data, sumber dan jenis data 

serta teknik pengumpulan data yang penulis lakukan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, statistik diskriptif 

dan analisa terhadap data yang ada. 

BAB V PENUTUP 

Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang dibahas 

berdasarkan analisa yang telah dilakukan, disertai saran-saran 

sebagai masukan demi kelanjutan dan perkembangan perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


