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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian dewasa ini semakin maju dengan pesat, sejalan dengan 

kemajuan di bidang lain. Hal itu membuat manajemen harus semakin jeli 

dalam menentukan langkah kebijaksanaan yang akan datang. Perekonomian 

sekarang berkembang semakin kompleks karena banyak aspek dinamis yang 

terkait. 

Selama ini masih ada pimpinan perusahaan yang masih berfikir bahwa 

pemasaran adalah menyuruh bagian penjualan menjual keluar apapun produk 

yang dibuat oleh perusahaan. Pandangan ini adalah jalan menuju kehancuran. 

Disinilah pentingnya strategi pemasaran dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan, karena kebanyakan perusahaan lebih pandai memproduksi barang 

daripada menjualnya. Oleh karena itu perusahaan dalam hal ini manajer 

perusahaan harus dapat mengembangkan strategi dan teknik pemasaran yang 

tepat. Biasanya, masing-masing produsen ingin produknya tampil lebih baik 

dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain, sehingga akan timbul 

persaingan dalam usaha untuk menarik konsumen karena tujuan didirikannya 

perusahaan adalah untuk mencari laba, sedangkan laba diperoleh bila 

pemasaran produknya berhasil. Jadi promosi dan lokasi mempunyai peranan 

yang dominan, karena lebih baik menghadapi persaingan yang lebih ketat. 
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Untuk dapat bersaing kita harus mempunyai strategi pemasaran. Aspek 

pemasaran berperan penting untuk menentukan strategi yang akan digunakan 

oleh manajer. Strategi tersebut mendukung perusahaan dalam perolehan laba, 

meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang manajer dalam dunia usaha 

dituntut untuk dapat mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam 

menganalisa persaingan yang semakin tajam. Munculnya perusahaan baru 

menyebabkan persaingan semakin tajam, sehingga kita harus jeli dalam hal 

menemukan celah dalam pemasaran, kegiatan pertama mungkin menganalisa 

pasar, mereka yang menguasai konsep segmentasi dengan baik akan sampai 

pada ide untuk menemukan peluang. Untuk itu, perusahaan memerlukan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pemasaran. Dengan 

menganalisa secara hati-hati dapat memberikan suatu dasar yang kuat untuk 

membuat keputusan dan perumusan strategi yang tepat. Selanjutnya strategi 

tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh pelanggan adalah faktor lokasi. Lokasi merupakan 

keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan 

tempatnya akan ditempatkan. Pentingnya lokasi bagi perusahan tergantung 

dari jenis dan derajat interaksi yang terlibat. 

Menurut Nasir (2005: 282), sebagai suatu komponen dalam kesuksesan 

berusaha, lokasi memegang peranan penting dalam pengenalan suatu usaha 

kecil oleh lingkungan eksternnya. Lokasi yang mudah dilihat, mudah 

ditemukan dan tidak sulit menjangkaunya akan sangat membantu dalam 
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memasarkan produk atau jasa suatu usaha kecil. Dengan lebih sering dilihat, 

dilewati atau didatangi, suatu produk atau jasa akan berpeluang untuk dibeli 

lebih banyak, lebih sering ataupun lebih laku dari produk atau jasa sejenis di 

tempat lain dan di sekitarnya. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lokasi dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Adanya pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian juga didukung oleh 

Utami (2006: 122), yang menyatakan bahwa pelanggan lebih mungkin 

berbelanja di tempat atau lokasi yang bagus. 

Salah satu bagian dari proses komunikasi total adalah promosi. 

Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pemasaran 

dan sering dikatakan sebagai “proses berlanjut”. Ini disebabkan karena 

promosi dapat menimbulkan kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Di sini 

perusahaan yang harus memberitahukan dan mendorong masyarakat untuk 

membeli produknya. Apakah melalui media masa atau dengan cara lain. 

Meskipun demikian perusahaan tidak selalu berhasil. Sering juga mengalami 

kegagalan karena salah menggunakan alat promosi. Dari segi promosi, urea 

tablet UD. Bella Tani Santosa ini intensitas promosinya sangat maksimal. 

Contohnya dilakukan dengan promosi dari mulut ke mulut, papan nama 

perusahaan yang ditempel di tempat strategis, dan selebaran yang ditempatkan 

di meja tempat pelayanan produk. Akan tetapi, bila dilihat dari produk 

memang urea tablet UD. Bella Tani Santosa ini lebih berkualitas baik dalam 

kecepatan dan keamanan pengiriman produk. 
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Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis memilih judul 

“PENGARUH STRATEGI PEMASARAN, LOKASI, DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HASIL TEKNOLOGI UREA 

TABLET UD. BELLA TANI SANTOSA DI SUKOHARJO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

hasil tehnologi urea tablet UD. Bella Tani Santosa di Sukoharjo ? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian hasil tehnologi 

urea tablet UD. Bella Tani Santosa di Sukoharjo ? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian hasil 

tehnologi urea tablet UD. Bella Tani Santosa di Sukoharjo ? 

4. Apakah strategi pemasaran, lokasi, dan promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian hasil tehnologi urea tablet UD. Bella Tani Santosa di 

Sukoharjo ? 

5. Faktor manakah dari strategi pemasaran, lokasi, dan promosi yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian hasil tehnologi urea 

tablet UD. Bella Tani Santosa di Sukoharjo ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dimiliki perusahaan. 

2. Untuk menganalisis alternatif strategi pemasaran yang mungkin dapat 

dipakai oleh perusahaan.  

3. Untuk menganalisis pengaruh promosi dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian hasil tehnologi urea tablet UD. Bella Tani Santosa di 

Sukoharjo. 

4. Untuk menganalisis besarnya biaya promosi yang dikeluarkan UD. Bella 

Tani Santosa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagi UD. Bella Tani Santosa, dengan hasil penelitian ini dapat melakukan 

kegiatan evaluasi strategi pemasaran, lokasi dan promosi yang tepat agar 

menambah kepuasan konsumen. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah 

dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah. Adapun sistematika ini adalah : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang 

penelitian yang di dalamnya mencakup pendahuluan, membahas 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang strategi 

pemasaran, lokasi, promosi, dan keputusan pembelian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

variabel, instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASANNYA 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai obyek 

penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang penutup, 

kesimpulan, saran, dan rekomendasi. 




