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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan pola berfikir manusia yang semakin maju dalam bidang ilmu 

pengetahuan  dan  teknologi  modern,  memungkinkan  munculnya  perusahaan  untuk 

membuka  usahanya.  Hal  ini  mengakibatkan  tingkat  persaingan  antar  perusahaan 

sejenis  semakin  kompetitif  dan  dihadapkan  pada  konsumen  yang  sekain  selektif 

dalam memilih produk dari suatu perusahaan sehingga ada perusahaan yang semula 

berorientasi pada produksi, kini memperluas orientasinya pada pemasaran produk.

Dalam persaingan pasar  yang demikian,  manajemen dituntut  untuk bekerja 

lebih efisien dan efektif, sehingga tujuan perusahaan akan dapat lebih mudah dicapai. 

Salah satu tujuan pokok perusahaan adalah dapat survival. Hambatan-hambatan yang 

dihadapi  perusahaan  pada  umumnya  adalah  persaingan  antara  perusahaan  sejenis 

akan menciptakan  pasar  pembeli,  dimana  pembeli  lebih  banyak  kekuasaanya  dari 

pada penjual, di dalam pasar yang berbentuk demikian konsumen relative lebih bebas 

dalam menentukan apa yang dibeli dan kepada siapa ia akan membeli.

Untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  yaitu  menjaga  mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Selain penyediaan modal yang cukup dan kemampuan dalam 

memasarkan  produknya,  yaitu  bila  perusahaan  dapat  menjual  produknya  dengan 

harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan.

Salah satu dari kegiatan pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan adalah 



dengan kegiatan promosi. Promosi merupakan salah satu variabel dalam marketing 

mix yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk 

dan jasanya. Karena promosi dapat memberikan informasi yang dapat mempengaruhi 

dan  meyakinkan  seseorang  terhadap  produk  yang  ditawarkan.  Sehingga  dapat 

menciptakan  pertukaran/  jual-beli.  Kegiatan  promosi  yang  kurang  tepat  akan 

mengecilkan market share dan menurunkan volume penjualan, tetapi apabila kegiatan 

promosi ini dijalankan sesuai dengan strategi dan pertimbangan yanhg baik mka akan 

memberi  pengaruh terhadap peningkatan  volume penjualan  dan dapat  menghemat 

dana perusahaan.

Promosi  di  pandang  sebagai,  arus  informasi  satu  arah  yang  dibuat  untuk 

mengarahkan  seseorang  kepada  tindaakan  yang  menciptakan  pertukaran  dalam 

pemasaran  (swastha,  1994:174).  Mombinasi  dari  unsur-unsur  promosi  dikenal 

sebagai  promotional  Mix  yang  terdiri  dari  periklanan,  publisitas,  personal  selling 

serta promosi penjualan.

Percetakan CV. MUTIARA ILMU adalah salah satu percetakan yang ada di 

klaten.  Hasil  produknya  meliputi  majalah  sekolah,  buku-buku pelajaran,  nota  dan 

faktur pembelian,  blangko dan kertas serta undangan. Perkembangan CV. Mutiara 

Ilmu cukup baik, karena penjualan pada sebagian produknya mengalami peningkatan, 

akan tetapi untuk sebagian produknya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan dari 

semakin ketatnya  persaingan sehingga perusahaan menghadapi masalah bagaimana 

perusahaan  dapat  meningkatkan  volume  penjualan  untuk  seluruh  produk  yang 

dihasilkan dengan disertai peningkatan keuntungan.



Promosi yang dilakukan di CV. Mutiara Ilmu ada tiga variabel yaitu: variabel 

periklanan,  personal  selling,  dan  promosi  penjualan,  maka  perlu  diteliti  diantara 

ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap volume 

penjualan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kepada salah satu variabel yang 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap volume penjualan.

Dengan melihat permasalahan yang ada pada CV. Mutiara Ilmu, maka penulis 

tertari untuk mengambil judul dan mengadakan penelitian dengan mengambil judul: 

PENGARUH  BIAYA  PROMOSI  TERHADAP  PENINGKATAN  VOLUME 

PENJUALAN PADA PERCETAKAN CV. MUTIARA ILMU DI KLATEN.

B. Perumusan Masalah

Tujuan  perusahaan  pada  hakekatnya  adalah  untuk  mencapai  laba  yang 

maximal  sesuai  dengan kondisi   perusahaan yang maximal.  Tujuan tersebut  salah 

satunya detempih melalui peningkatan volume penjualan dengan memakai promosi 

sebagai  sarana  untuk  membujuk,  mempengaruhi  dan  mendorong  tingkah  laku 

manusia  supaya  tertarik  dan  mau  membeli  produk  yang  dipasarkan.  Untuk  itu 

perusahaan perlu memilih sarana promosi yang tepat guna menunjang terealisasinya 

tujuan  perusahaan.  Secara  lengkap perumusan  masalah  dapat  dikemukaan  sebagai 

berikut:

Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan promosi (periklanan, 

personal selling, dan promosi penjualan) terhadap volume penjualan pada percetakan 

CV. MUTIARA ILMU di Klaten.



C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan atau 

menguji kebenaran pengetahuan.

Adapun  tujuan  yang  penulis  kemukakan  adalah  :  untuk  mengetahui  menguji  dan 

membuktikan secara empirik  pengaruh biaya  promosi,  periklanan,  personal selling 

dan promosi penjualan, terhadap peningkatan volume penjualan.

D. Manfaaat penelitian

Hasil  pengujian  dari  penelitian  ini  maka  dapat  diambil  manfaat  sebagai 

berikut:

1. Bagi  mahasiswa  mendapatkan  pengetahuan  praktis  sebagai  hasil 

pengamatan secara langsung serta diri  dalam mengumpulkan,  mencerna 

dan menyususn bahan-bahan untuk mendapat pengertian yang lebih jelas 

berdasarkan teori dan analisa.

2. Bagi  perusahaan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan-

masukan bagi perusahaan sebagai  sarana untuk mengevaluasi  kebijakan 

yang  telah  dijalankan  dan  di  harapkan  dapat  membantu  sumbangan 

pemikirab guna pertimbangan dan perencanaan promosi yang akan datang.

3. Bagi  akademisi  Fakultas  Ekonomi  diharapkan  dari  penelitian  ini  dapat 

digunakan sebagai acuan tambahan atau pelengkap untuk penelitian lebih 

lanjut.



E. Sitematika skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam  bab  ini  akan  diuraikan  mengenai  latar  belakang 

masalah,  perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian pemasaran, 

pengertian  promosi,  tinjauan  promosi,  promotional  mix, 

promosi  penjualan  dalam  kaitannya  dengan  penjualan,  serta 

teori-teori  yang relevan dengan masalah yang diambil  dalam 

penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab  ini  memuat  kerangka  teoritik,  hipotesa  data  dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab  ini  gambaran  umum  perusahaan,  data-data  yang 

diperoleh, analisa data dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini  berisi  kesimpulan  dari  hasil  analisa  data  dan 

saran-saran yang diharapkan dapat  berguna bagi  perusahaan.


