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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diera saat ini perdagangan memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kelangsungan ekonomi serta kehidupan bagi perusahaan maupun 

masyarakat terutama di masa pandemi covid-19. Dimana membuat 

perusahaan di Indonesia mengalami penurunan penjualan, serta biaya yang 

dikeluarkan lebih besar dari pada pemasukan hingga mengalami 

kebangkrutan. Oleh sebab itu perkembangan bisnis akan selalu mengalami 

kendala dan membuat para pebisnis harus melakukan perubahan terhadap 

manajemen pemasaran yang ada di dalam perusahaan mereka terutama 

pada strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu produknya. 

Menurut Khasanah, Wihara & Batu (2020) menyatakan bahwa dalam 

melakukan suatu bisnis tidak hanya dilihat dari seberapa besar modal 

tetapi kesiapan untuk menghadapi persaingan serta dapat mengetahui 

peluangnya, karena suatu peluang yang ada akan tergeser oleh suatu 

ancaman yang besar, maknanya bahwa dalam kondisi sekuat apapun 

perusahaan akan tergoyahkan ketika mendapatkan ancaman yang besar 

terlebih lagi pada masa pandemi ini.  

Pemasaran merupakan suatu kunci keberhasilan dalam usaha karena 

pemasaran lebih memperhatikan suatu keinginan dan kebutuhan bagi 

konsumen untuk tercapainya suatu kepuasaan yang dimana akan 

memberikan dampak yang baik bagi perusahaan mengenai volume 

penjualan yang akan dihasilkan (Tyasmara, 2016). Teknik pemasaran yang 

sesuai juga didukung dengan adanya strategi pemasaran yang efektif. 

Pemasaran sendiri meliputi seluruh kegiatan usaha dari yang 

merencanakan produk, menentukkan harga, promosi hingga 

mendistribusikan barang yang telah diproduksi. Hal inilah suatu proses 

dari konsep pemasaran didukung dengan adanya bauran pemasaran. 
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Dimana bauran pemasaran atau disebut dengan “Marketing Mix” terdiri 

dari 4P mulai dari product, price, place, dan promotion.  

Promosi merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan pemasaran 

yang memberikan nilai tambah dari suatu produk yang digunakan untuk 

menarik pembelian konsumen, kegiatan penjualan, atau menarik upaya 

yang digunakan oleh tenaga penjual. Berdasarkan Adefulu (2015) 

menyatakan bahwa promosi adalah salah satu kunci yang ada pada bauran 

pemasaran sebagai peran kesuksesan dalam pasar terutama arti pentingnya 

dalam penjualan. Dalam hal ini banyaknya persaingan produk sesama jenis 

yang menuntut pengusaha untuk mempunyai ciri khas agar menarik daya 

tarik konsumen dengan menggunakan strategi yang tepat. Sehingga 

pebisnis mampu bersaing serta produk banyak diminati oleh konsumen.  

Dalam menghadapi konsumen perusahaan mengharuskan memiliki trik 

serta strategi khusus untuk mendorong konsumen melakukan pembelian 

produk. Banyaknya penerbit buku yang bermunculan di pasaran yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian dan penggunaan 

buku dilihat dari kualitas produk, pelayanan, harga hingga promosi. Hal 

tersebut berpengaruh pada volume penjualan buku pada PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri khususnya Cabang Banjarsari pada masa 

pandemi covid-19 untuk lebih menata perencanaan strategi yang baik serta 

sehat untuk masa sekarang dan masa mendatang. 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri adalah suatu perusahaan penerbit 

buku yang sekarang ini mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19 

yang telah melanda di Indonesia. Salah satunya pada cabang yang terletak 

pada daerah Banjarsari kabupaten Surakarta, yang mengharuskan mereka 

memiliki strategi promosi  yang tepat untuk meningkatkan penjualannya. 

Dalam hal ini kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri yaitu sering mengadakan bedah buku, bazar, toko buku, 

serta sekolah yang membutuhkan berbagai macam buku. Sehingga pada 

masa pandemi ini kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan kembali 

sementara waktu oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, oleh karena itu 
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perusahaan harus mengambil langkah yang berbeda dengan menggunakan 

media sosial sebagai alat promosi. Menurut Jiang & Ma (2018) bahwa 

strategi promosi dengan menggunakan internet akan memajukan penjualan 

serta meningkatkan keuntungan pada perusahaan.  

Dalam hal inilah tujuan memulai suatu bisnis yaitu untuk mendapatkan 

suatu laba dari bisnis yang berkembang serta mampu bersaing dengan 

kompetitor lainnya, sehingga diharapkan penjualan produk akan terus 

meningkat seiringnya waktu. Semua produk buku yang dijual maupun 

dipasarkan mulai dari buku cerita anak, novel, buku sekolah, memasak 

hingga al-qur’an yang saat ini mengalami naik turunnya omset dari 

penjualan yang dilakukan, hal tersebut disebabkan dengan pandemi yang 

melanda di Indonesia saat ini serta turunnya daya baca pembeli. Sehingga 

perusahaan merubah sistem penjualan yang mereka lakukan dan 

mempermudah bagi khalayak umum untuk membeli buku secara online. 

Dengan ini mempermudah konsumen dalam memilih produk buku sesuai 

kebutuhannya serta keinginannya dengan mendapatkannya melalui 

marketplace yang telah ada. Tidak hanya itu strategi promosi yang tepat 

juga mempengaruhi perkembangan bisnis pada perusahaan.   

Strategi promosi pada bisnis saat ini sangat diperlukan untuk 

meningkatkan penjualan buku yang telah diterbitkan oleh PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, strategi promosi ini dikatakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan perusahaan dimasa mendatang. Strategi promosi 

yang digunakan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri khususnya 

Cabang Banjarsari yang biasanya disebut dengan “Promotion Mix” yaitu 

terdiri dari advertising, personal selling, sales promotion, publisitas dan 

direct marketing. Sehingga melalui lima strategi promosi diharapkan 

mampu meningkatkan hasil penjualan dengan pesat serta sesuai sasaran. 

Untuk mengetahui strategi promosi yang tepat digunakan pada masa 

pandemi covid-19 dilihat dari faktor pendukung serta faktor penghambat 

dalam strategi promosi yang dilakukan, tidak hanya itu strategi promosi 

yang dilakukan juga dilihat dari peluang bisnis yang dimiliki perusahaan 
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serta ancaman yang dihadapinya dalam masa pandemi ini, sehingga dari 

hal tersebut perusahaan mampu menentukan strategi promosi mana yang 

terbaik untuk mendongkrak serta meningkatkan penjualannya.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan diuraikan pada 

latar belakang, bahwa  PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang 

Banjarsari Surakarta memerlukan strategi yang tepat untuk digunakannya 

pada masa pandemi covid-19 ini serta untuk mengetahui adanya faktor 

pendukung dan penghambat dalam keberhasilan strategi promosi yang 

diterapkan dalam meningkat penjualan produk. Hal inilah yang menjadi 

dasar pokok bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Strategi Promosi PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Cabang Banjarsari Surakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Cabang Banjarsari Surakarta pada masa pandemi covid-19? 

2. Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi promosi PT. 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta pada 

masa pandemi covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan strategi promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta pada masa pandemi covid-19. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

keberhasilan strategi promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Cabang Banjarsari Surakarta pada masa pandemi covid-19. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan 

ilmu pemasaran dalam kelangsungan pada promosi di masa pandemi 

covid-19 saat ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Memberikan wawasan dalam peningkatan pengetahuan 

tentang ilmu pemasaran serta bisa menjadi rujukan oleh peneliti 

berikutnya tentang strategi promosi PT. Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri Cabang Banjarsari Surakarta pada masa pandemi covid-

19. 

b. Manfaat Bagi Perusahaan 

Memberikan pemahaman atau bahan informasi sebagai 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dari manajemen 

pemasaran, khususnya yang mengevaluasi kebijakan perusahaan 

yang berkaitan dengan strategi pemasaran, salah satunya yaitu 

strategi promosi dalam menghadapi pandemi covid-19. 

c. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dan 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 


