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A. Latar Belakang Masalah 

Pemasaran merupakan kegiatan yang paling utama dalam sebuah 

perusahaan, oleh karena itu setiap perusahaan dituntut untuk membuat strategi untuk 

merebut peluang pasar yang ada dengan melakukan bauran pemasaran. Dengan 

demikian, bauran pemasaran sebagai alat pemasar dalam melakukan aktivitas 

pemasaran, dapat digunakan untuk membantu perusahan dalam mengenalkan 

produknya kepada masyarakat, sehingga mereka mengenal dan mau mencobanya.  

Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, 

perusahaan semakin menyadari betapa sentralnya peranan pelanggan dalam bisnis 

mereka. Perusahaan semakin menyadari pelanggan ikut menentukan keberadaan 

perusahaan tersebut. Dari kesadaran tersebut perusahaan akan menjadikan 

pelanggan sebagai fokus dari usaha-usaha mereka dan berusaha agar produk itu 

mempunyai keunggulan bersaing sehingga menjadikan konsumen loyal terhadap 

produk. 

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana 

membangun dan mempertahankan usaha yang sehat dalam pasar dan lingkungan 

usaha yang cepat berubah. Saat ini banyak perusahaan yang memutuskan lebih 

berorientasi kepada pelanggan dalam semua kegiatan. Berhasilnya perusahaan 



 

 

tergantung pada pandangan yang berdasarkan pada pasar dan pelanggan (Kotler, 

2001 : 64) 

Disisi lain tingkat usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan fungsi dan sumber daya internal yang ada, khususnya pada kegiatan 

pemasaran sebagai ujung tombak perusahaan dalam meningkatkan penjualan. 

Pemasaran yang baik akan memberi manfaat bagi kinerja perusahaan, oleh karena 

itu manajer perusahaan harus cakap dalam menyusun rencana, sehingga pengelolaan 

perusahaan akan optimal dalam fungsi produksi maupun pemasarannya.  

Keputusan pemasaran seringkali berkaitan erat dengan empat masalah 

pokok, yakni produk, harga, distribusi dan promosi yang merupakan variabel-

variabel dalam marketing mix. Dengan memperhatikan hal tersebut, perusahaan 

akan mampu meningkatkan produksi sesuai kapasitas mesin, tenaga kerja yang ada, 

sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan modal kerja. 

PT. Danarhadi Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

produksi batik printing. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk meningkatkan 

peran sertanya dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah di jawa 

tengah dan sekitarnya serta menampung karyawan di daerah sekitar agar mereka 

tetap hidup dan dapat menambah pengasilan bagi mereka. 

Sebagaimana perusahaan lainnya yang bergerak dalam bisnis, juga bertujuan 

untuk mencari laba usaha yang optimal, peningkatan volume penjualan, mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. Berkaitan dengan hal itu maka usaha yang harus 



 

 

dilakukan adalah membangun strategi pemasaran agar dapat meningkatkan volume 

penjualannya, dengan melihat kondisi persaingan maupun perilaku konsumen. 

Upaya-upaya perusahaan harus mampu menetapkan kebijakan mengenai produk 

yang dihasilkan, penentuan harga yang kompetitif, distribusi dan bentuk promosi 

yang efektif. Setiap perubahan dalam struktur harga, distribusi, rencana-rencana 

promosi, produksi atau kebijakan pemasaran internal lainnya dapat mempengaruhi 

penjualan dimasa yang akan datang (Swastha, 2002 : 57). 

Makin pentingnya aspek pemasaran dalam bisnis manufacturing  dan 

industri tidak bisa dipungkiri. Hal ini ditunjang kebijaksanaan deregulasi yang 

berdampak mendorong timbulnya persaingan di bidang dana, kredit, maupun jasa 

lainnya. Persaingan bisnis manufacturing dan industri tersebut berdampak pada 

peningkatan keunggulan dalam hal fasilitas pendukung operasional pemasaran batik 

printing, terutama di bidang teknologi. Produk batik printing semakin dituntut untuk 

memiliki daya saing tinggi, yaitu batik printing yang mampu memberikan nilai tambah 

(value added) yang lebih tinggi kepada konsumen. 

Produk-produk yang berdaya saing tinggi tersebut semakin menjadi 

perhatian, baik perusahaan PT. Danarhadi maupun bagi konsumen. Bagi 

perusahaan, produk yang berdaya saing tinggi semakin diperlukan karena bagi suatu 

perusahaan agar tetap hidup dan berkembang mutlak memerlukan daya saing yang 

handal, jumlahnya relatif stabil, dan bila mungkin diperoleh dengan biaya yang relatif 

murah. 



 

 

Dengan mempertimbangkan masalah perkembangan volume penjualan 

produk batik printing untuk mendorong persaingan, perusahaan diharapkan mampu 

mengembangkan pangsa pasar dengan meningkatkan mutu produk dan 

mengembangkan sistem pemasarannya. Sektor ini dalam persaingan bisnis 

manufacturing dan industri akan terasa semakin “langka” dan semakin mahal. 

Sedangkan kebutuhan konsumen terhadap produk-produk batik printing yang 

mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya, diharapkan mudah diperoleh setiap saat tanpa dibatasi oleh tempat 

dan waktu, artinya dapat diperoleh di pasaran bebas. Dengan demikian akan 

memberikan keuntungan berupa laba perusahaan yang relatif besar atau dapat 

memberikan keuntungan-keuntungan lainnya. 

Berdasar uraian di atas, maka penulis ingin meneliti sejauhmana pengaruh 

harga jual, biaya distribusi dan biaya promosi terhadap volume penjualan batik 

printing PT. Danarhadi Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan beberapa masalah yang memiliki nilai 

strategis serta relevan dengan substansi penjualan batik pada PT. Danarhadi 

Surakarta dalam memasarkan produksinya dengan marketing mix, yaitu : 

1.  Apakah produk, harga, distribusi dan promosi berpengaruh terhadap volume 

penjualan batik pada PT. Danarhadi Surakarta ? 



 

 

2.  Apakah variabel produk berpengaruh terhadap volume penjualan batik pada 

PT. Danarhadi Surakarta ? 

3.  Apakah harga berpengaruh terhadap volume penjualan batik pada PT. 

Danarhadi Surakarta ? 

4.  Apakah distribusi berpengaruh terhadap volume penjualan batik pada PT. 

Danarhadi Surakarta ? 

5.  Apakah promosi berpengaruh terhadap volume penjualan batik pada PT. 

Danarhadi Surakarta ? 

6.  Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap volume penjualan 

batik pada PT. Danarhadi Surakarta ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh produk, harga, distribusi dan promosi terhadap volume 

penjualan batik. 

2. Mengetahui pengaruh produk terhadap volume penjualan batik. 

3. Mengetahui pengaruh harga terhadap volume penjualan batik. 

4. Mengetahui pengaruh distribusi terhadap volume penjualan batik. 

5. Mengetahui pengaruh promosi terhadap volume penjualan batik. 

6. Menganalisis variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap volume 

penjualan batik pada PT. Danarhadi Surakarta. 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelit ian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka pemilihan topik pembahasan 

pengaruh variabel produk, harga, distribusi dan promosi terhadap volume 

penjualan batik pada PT. Danarhadi Surakarta, secara teoritis akan 

memberikan gambaran yang lebih kongkrit dalam pengembangan ilmu ekonomi 

manajemen. 

2. Manfaat praktis 

Bagi kepentingan perusahaan, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan input 

bagi manajemen pemasaran perusahaan yang diteliti dan penegasan penentuan 

strategi marketing mix  dalam upaya meningkatkan volume penjualan batik 

pada PT. Danarhadi Surakarta. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika Skripsi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 



 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka memuat tinjauan teori yang relevan dengan 

penelitian serta tinjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan 

terdahulu. Tinjauan pustaka ini pada dasarnya merupakan 

penjabaran dari kerangka teoritik, antara lain tentang volume 

penjualan, saluran distribusi, marketing mix , promosi, anggapan 

dasar dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini disajikan tentang metode penelitian yang meliputi 

lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, jenis data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

  Bab pelaksanaan dan hasil penelitian berisi analisis data, hasil 

analisis dan pembahasannya tentang pengaruh marketing mix 

terhadap volume penjualan batik pada PT. Danarhadi Surakarta. 

BAB V PENUTUP 

  Bab penutup berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi, keterbatasan dalam penelitian serta saran-saran yang perlu 

untuk disampaikan baik untuk objek penelitian sataupun bagi 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 


