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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam 

era globalisasi saat ini perkembangan dunia usaha di Indonesia juga semakin 

meningkat. Dengan demikian perusahaan-perusahaan pada masa sekarang ini 

menghadapi persaingan yang sangat ketat. Pada saat persaingan semakin 

keras, maka pemasaran menjadi fungsi yang semakin penting di perusahaan 

dan pada saat situasi persaingan sudah sangat keras tidak dapat diduga dan 

kacau, pemasaran menjadi konsep bisnis yang menjiwai setiap orang dalam 

perusahaan, berbagai cara dilakukan untuk menarik minat pelanggan dalam 

membeli produk yang ditawarkan. Hanya perusahaan yang mampu 

mengimbangi pasarlah yang mampu bertahan dan terus eksis di dunia bisnis 

sekarang ini, perusahaan selalu berusaha agar produk yang dihasilkan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan salah satunya adalah dengan melaksanakan 

Marketing Mix dengan tepat.  

Pemasaranan bermula dari kenyatan bahwa manusia adalah mahluk 

yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu 

menciptakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan dalam diri seseorang 

yang harus di pecahkan melalui pemilihan produk untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan tersebut. Sedangkan suatu produk betapapun 

bermanfaat, tapi jika tidak dikenal oleh pelanggan, maka produk tersebut 

tidak akan diketahui kemanfaatannya (Tjiptono, 1995:219). 
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Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian sasaran organisasi 

tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan 

penyampain kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien 

dibanding pesaing (Kotler dan Armstrong ;2001).  

Oleh karena itu untuk menarik pelanggan melakukan pembelian maka 

perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai 

dengan kondisi pasar yang dihadapi. perusahaan harus memiliki strategi 

pemasaran yang baik keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu riset dan analisa pasar, keputusan tentang produk, 

penetapan harga, promosi dan tempat/distribusi.  

Setiap perusahaan selalu berusaha agar produk yang dihasilkan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satunya adalah dengan 

melaksanakan marketing mix dengan tepat. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengimbangi maupun mengadakan persaingan di dalam usaha agar 

produk mampu menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang 

dihasilkan sehingga target penjualan dapat tercapai. 

Marketing Mix sebenarnya merupakan variabel-variabel pemasaran 

dan diawali dengan cara mendefinisikan atau mendeskripsikan fenomena 

perdagangan. Moller pada tahun 1960 “Dari sudut pandang fungsi 

manajemen markeing mix perhatiannya diperluas pada peranan strategi 

pemasaran, aspek pemasaran jasa, dimensi politik, hubungan ekonomi, 

interaksi jaringan industri, dan lain-lain” hal ini kemudian dianggap sebagai 

teori pemasaran kotemporer. Keberadaan hubungan pasar menjadi dasar 
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pergantian paradigma. Keterlibatan pelanggan dan kepuasan pelanggan 

menjadi sasaran kunci kesuksesan dalam pemasaran.  

Guna memperoleh kemenangan dalam persaingan  itu, maka 

perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap para pelanggannya, 

dengan strategi yang relevan sesuai dengan karakteristik produknya, melalui 

berbagai cara, misalnya saja dengan memberikan produk yang mutunya lebih 

baik, harganya lebih murah, pengantaran dan penyerahan produknya lebih 

cepat, pelayanannya lebih baik, bila dibandingkan dengan apa yang diperbuat 

oleh pesaingnya. Apabila hal itu terjadi sebaliknya, yaitu produk dengan mutu 

yang jelek, harganya mahal,  pengantaran produknya lambat, pelayanannya 

seenaknya, maka keadaan ini pasti memberikan ketidak puasan bagi 

pelanggan. . 

Toko Meubel Mitra Sakti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai 

yaitu memberikan kepuasaan bagi pelanggan, dan untuk mencapai tujuan 

tersebut harus di dasari dengan perencanaan marketing yang benar-benar 

matang. Berdirinya Toko Meubel Mitra Sakti, mempunyai tujuan untuk 

melayani kebutuhan masyarakat tersebut yang kotanya jauh dari jangkaun 

industri meubel dan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik toko 

tersebut ataupun pelanggan. Oleh karena itu untuk menarik pelanggan 

melakukan pembelian maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi, dengan 

mengukur kepuasan pelanggan yaitu dengan Marketing Mix : Produk, harga, 

tempat/distribusi, dan promosi. 
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Toko Meubel Mitra Sakti merupakan perusahaan yang menjual 

produk meubel atau peralatan rumah, toko ini berada di Jl. Budi Utomo. No. 

100.  Timika–Papua. Toko meubel ini berdiri pada tahun 2001 produk yang 

dijual ditoko ini terdiri dari beragam produk yang dapat dipasarkan, seperti meja, 

kursi, bangku, almari, sofa, meja makan dan sebagainya. Pelanggan ditoko 

tersebut bisa memakai sistem pemesanan barang yaitu dengan melihat katalog 

yang ada di toko tersebut produksi perusahaan terdiri dari 2 macam, yaitu 

produk yang ada ditoko dan pelanggan yang memesan produk. Memiliki 

tempat penjualan yang strategis dari lingkungan yang ada, penjualan barang 

yang baru atau update, dan perkembangan perusahaan meubel ini sudah 

berkembang di kota tersebut sampai saat ini, walaupun demikian hasil 

penjualan tahun ini  Pada toko meubel mitra sakti ini mengalami naik – 

turunya hasil penjualan, Berikut adalah data hasil penjualan toko meubel 

mitra sakti timika – papua yaitu tahun 2012 : 

Tabel 1.1 
Hasil Penjualan Toko Meubel Mitra Sakti 

Tahun 2012 
Bulan  Hasil  Penjualan 
Januari  Rp. 276.000.000 
Februari  Rp. 281.000.000 
Maret  Rp. 269.000.000 
April  Rp. 302.000.000 
Mei  Rp. 291.000.000 
Juni  Rp. 311.000.000 
Juli  Rp. 258.000.000 

Agustus Rp. 355.000.000 
September  Rp. 317.000.000 
Oktober  Rp. 277.000.000 

November  Rp. 289.000.000 
Desember  Rp. 422.000.000 
Sumber :Toko Meubel Mitra Sakti 
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Tabel 1.1 Menunjukan tidak stabilnya omset hasil penjualan tiap bulan 

terindikasi bahwa tidak adanya strategi marketing mix pada toko meubel mitra 

sakti, dalam hal ini melihat banyaknya tingkat kebutuhan dan permintaan 

konsumen yang harus segera dipenuhi oleh perusahaan. Penentuan strategi-

strategi pemasaran yang akan diterapkan yaitu marketing mix agar produk dari 

penjualan dapat diterima dan diminati oeh pasar konsumen yang berpengaruh 

positif pada meningkatnya konsumen yang berarti berhubungan langsung terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Alasan diatas maka kami mencoba melihat peluang strategi melalui input 

mengenai peta kompetisi dan posisi kita di pasar dalam mempersiapkan strategi 

marketing selanjutnya, kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari 

sudut unik dan cara yang berbeda dan kemudian kami mencoba bagaimana cara 

memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter 

pelanggan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dan melihat banyaknya daya 

saing dan keinginan untuk mencapai peningkatan ketertarikan pelanggan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ditoko tersebut dengan mengambil 

judul: “Hubungan Marketing Mix Dengan Kepuasan Pelanggan Pada Toko 

Meubel Mitra Sakti Timika – Papua”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana Marketing Mix yang terdiri dari Produk, Harga, Tempat dan 

Promosi Pada  Toko Meubel Mitra Sakti. 

2. Bagaimana kepuasan pelanggan Pada Toko Meubel Mitra Sakti. 

3. Apakah Marketing Mix yang terdiri dari Produk, Harga, Tempat dan 

Promosi memiliki hubungan signifikan dengan kepuasan pelanggan Pada 

Toko Meubel Mitra Sakti. 

4. Diantara Produk, Harga, Tempat dan Promosi Variabel manakah yang 

memiliki hubugan paling kuat dengan kepuasan pelanggan pada Toko 

Meubel Mitra Sakti. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan semakin luas, maka peneliti perlu 

memberikan batasan masalah, yaitu dibatasi pada variabel – variabel 

marketing mix yaitu Produk, Harga, Tempat dan Promosi dengan kepuasaan 

pelanggan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mendeskripsikan Marketing Mix yang terdiri dari Produk, Harga, 

Tempat dan Promosi Pada Toko Meubel Mitra Sakti. 



7 
 

2. Untuk Mendeskripsikan Kepuasan Pelanggan Pada Toko Meubel Mitra 

Sakti. 

3. Untuk Mengetahui hubungan Marketing Mix yang terdiri dari Produk, 

Harga, Tempat dan Promosi dengan kepuasan pelanggan Pada Toko 

Meubel Mitra Sakti 

4. Untuk mengetahui diantara Marketing Mix yang terdiri dari Produk, 

Harga, Tempat dan Promosi yang memiliki hubungan paling kuat dengan 

kepuasan pelanggan Pada Toko Meubel Mitra Sakti. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga 

mampu memahami dan mengetahui hubungan Marketing Mix dengan 

tingkat kepuasan pelanggan. 

2. Hasil penelitihan ini juga dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menambah pengetahuan serta bahan referensi tambahan bagi 

peneliti selanjutnya, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada 

bidang pemasaran. 

  

 

 

 

 


