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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan serta keinginan atau selera masyarakat, manusia, 

maupun organisasi. Oleh karena itu, seorang pengusaha haruslah selalu jeli 

untuk melihat adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut serta adanya perubahan-

perubahan atau pergesaran-pergesaran terhadap kebutuhan masyarakat itu. 

Masyarakat selain membutuhkan sesuatu, mereka juga memiliki keinginan 

yang berbeda-beda terhadap suatu kebutuhan tertentu (Gitosudarmo, 1994 : 

17). Keinginan merupakan selera dari sekelompok masyarakat tertentu yang 

berbeda dengan kelompok manusia yang lain terhadap suatu jenis kebutuhan 

tertentu.  

Kebutuhan serta keinginan masyarakat itulah yang merupakan 

kesempatan pasar bagi para pengusaha untuk melayaninya secara baik 

sehingga masyarakat akan menjadi senang dan puas terhadap bisnisnya itu. 

Oleh karena itu, maka pengusaha haruslah selalu mengamati kebutuhan serta 

keinginan atau selera masyarakat secara berkesinambungan. Masyarakat akan 

selalu bersifat dinamis dan tidak pernah statis. Dinamika perkembangan 

masyarakat akan menimbulkan pergeseran-pergeseran dalam kebutuhan 

maupun seleranya. Kebutuhan-kebutuhan baru akan selalu muncul seiring 

dengan pembaharuan dalam masyarakat. Timbulnya kebutuhan baru atau 
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adanya perubahan terhadap kebutuhan yang telah ada, merupakan kesempatan 

pasar yang dapat dieksploitasikan secara baik dan menguntungkan 

(Gitosudarmo, 1994 : 17). Oleh karena itu, kesempatan pasar akan muncul 

dari kebutuhan masyarakat. 

Eksistensi kebutuhan yang sifatnya heterogen menjadi dasar bagi 

konsumen melakukan tindakan pemilihan atas berbagai produk. Tindakan 

konsumen tersebut merupakan suatu refleksi dari serangkaian proses tahapan 

pembelian. Implikasi atas tindakannya akan mengantarkan pada suatu 

penilaian bahwa produk diterima pasar atau justru terjadi penolakan pasar. 

Akselerasi keberadaan alat pemuas kebutuhan pasar telah 

menyebabkan terjadinya pergeseran kondisi pasar dari pasar yang bercirikan 

seller’s market menjadi pasar yang bercirikan buyer’s market (Simamora, 

2003 : 6). Selanjutnya konsumen lebih selektif terhadap keberadaan produk 

dengan relevansi pemilihan suatu merek produk untuk pemuasan kebutuhan. 

Kebutuhan yang demikian menuntut para produsen meningkatkan 

karakteristik manfaat produk.  konsumen merasakan manfaat yang sebenarnya 

dalam penggunaan produk, selanjutnya akan berimplikasi pada kepuasan 

konsumen. 

Mengelola usaha pemasaran meliputi menganalisis pasar dan 

lingkungan pemasaran, merencanakan strategi dan program pemasaran untuk 

memanfaatkan kesempatan pasar, mengimplementasikan strategi serta 

program tersebut melalui sebuah organisasi pemasaran untuk menjamin bahwa 

perusahaan yang bersangkutan beroperasi secara efektif dan efisien (Kotler, 
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1998 : 65). Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan sesuatu yang lebih 

baik di dalam memuaskan konsumen sasaran. Selain harus disesuaikan dengan 

kebutuhan para konsumen, strategi pemasaran juga harus diubah sesuai 

dengan strategi para pesaing. Atas dasar besarnya dan posisi industrinya, 

perusahaan harus menemukan strategi yang sedapat mungkin memberinya 

keunggulan kompetitif yang paling kuat. 

Oleh karena itu, dapat dilakukan berbagai upaya yang dapat ditempuh 

misalnya melakukan peningkatan mutu produk, pelayanan yang baik, kegiatan 

promosi yang gencar, penguasaan saluran distribusi, serta harga yang 

bersaing. Banyak perusahaan yang mampu menghasilkan produk dalam 

jumlah besar tetapi mengalami kesulitan dalam menawarkan produk tersebut 

kepada konsumen. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk dapat 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat agar produk yang telah dihasilkan 

sampai di tangan konsumen dengan cepat serta kepuasan konsumen dapat 

terpenuhi. 

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau 

segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang pengusaha. Oleh karena itu, 

strategi pemasaran merupakan kombinasi dari bauran pemasaran (marketing 

mix) yang akan diterapkan oleh pengusaha untuk melayani pasarnya dan juga 

untuk mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Demikian juga yang dilakukan oleh PT Naga Bhuana Aneka Piranti 

Sukoharjo yang bersaing dengan perusahanan lain, juga menerapkan strategi 

marketing mix dalam menjaring konsumennya. PT Naga Bhuana Aneka 
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Piranti adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang meubel ekspor. 

Untuk pemasaran produknya tersebut tidak hanya dilakukan di luar negeri saja 

tetapi juga dipasarkan di dalam negeri. PT Naga Bhuana Aneka Piranti 

mempunyai tiga macam produk meubel, yaitu : pertama, produk indoor 

berupa peralatan rumah tangga yang dapat diletakkan di dalam ruangan, 

produk indoor ini memakai kayu mahoni, contohnya almari. Kedua, adalah 

produk GF (Garden Furniture) yaitu produk yang berkualitas baik yang 

biasanya disebut dengan kualitas B. Ketiga, adalah produk Handycraft yang 

terdiri dari hiasan-hiasan rumah tangga seperti lampu duduk, tempat sampah 

dan lain-lain. Produk handycraft ini mempergunakan kayu jati sisa dari produk 

GF (Garden Furniture) dan sisa rejeck (kayu yang mutunya kurang baik, yang 

tidak dipakai lagi dalam pembuatan produk GF). 

PT Naga Bhuana Aneka Piranti, sebagai perusahaan yang telah lama 

eksis dan mempunyai pangsa pasar di luar negeri maupun dalam negeri, dalam 

menghadapi persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang 

sama, perlu menentukan strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. 

Dalam menghadapi persaingan tersebut tidak perlu semua strategi dalam 

pemasaran diterapkan karena tidak efisien dan boros biaya. Oleh karena itu, 

akan lebih baik jika dipilih strategi mana yang perlu diterapkan, apakah 

strategi produk, strategi harga, strategi promosi atau sistem pendistribusiannya 

yang diutamakan. Untuk itu akan diteliti faktor variabel marketing mix yang 

paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian oleh konsumen.   
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti atau mengambil judul penelitian “ANALISIS 

PENGARUH MARKETING MIX PADA PT NAGA BHUANA ANEKA 

PIRANTI SUKOHARJO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH 

KONSUMEN ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

Apakah produk, harga, promosi, dan saluran distribusi PT Naga 

Bhuana Aneka Piranti Sukoharjo mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian oleh konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena 

tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk, harga, 

promosi, dan saluran distribusi PT Naga Bhuana Aneka Piranti Sukoharjo 

terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka diharapkan 

memberi manfaat sebagai berikut : 
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1. Bagi Perusahaan : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan dalam membuat strategi 

pemasaran. 

2. Bagi umum : memberikan informasi dan sebagai bahan atau referensi 

kepada pihak yang berkepentingan, memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan strategi pemasaran. 

3. Bagi peneliti : sebagai wahana untuk menerapkan teori-teori yang 

diperoleh dari perkuliahan, serta menambah pengalaman untuk mengenal 

aplikasi teori yang diperoleh yang diterapkan pada PT Naga Bhuana 

Aneka Piranti Sukoharjo. 

 

 

 




