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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam ketatnya persaingan antar pelaku bisnis dewasa ini, manajemen suatu 

perusahaan dituntut jeli dalam melihat dan membaca selera dan permintaan 

konsumen. Sebagai bekal untuk menghadapi persaingan ini para pelaku bisnis 

dituntut melakukan perbaikan dalam tubuh perusahaan, baik perbaikan dalam 

peningkatan kinerja perusahaan maupun strategi jitu yang akan digunakan. Jika 

suatu perusahaan dapat menjual lebih banyak produk yang sama, dengan kualitas 

yang sama, dengan harga yang lebih mahal, atau dapat mengembangkan produk 

baru yang lebih berhasil, perusahaan tersebut relatif telah berhasil menggunakan 

kemampuan pemasarannya dalam menjual produk. 

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau pemasaran terhadap 

permintaan produk atau produknya di pasar sasaran tertentu. Perusahaan dapat 

menggunakan promosi penjualan. Promosi terdiri dari kegiatan-kegiatan promosi 

yang beragam, termasuk pertunjukan perdagangan, kontes, sampel/contoh, 

memajang melalui pajangan dan peragaan ditempat pembelian. Keuntungan 

diperoleh apabila hasil dari penjualan lebih besar dari biaya produksi, dan 

kerugian akan dialami apabila hasil penjualan lebih sedikit dari biaya produksi. 

Alternatif yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk menghadapi 

perubahan yang ada dengan menggunakan marketing mix, maka akan 

dilaksanakan suatu analisis yang tepat terhadap suatu kegiatan pada bauran 
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pemasaran. Titik tekan dari kegiatan marketing mix ini umumnya adalah bertujuan 

pada usaha untuk memuaskan para konsumen, karena pada dasarnya semua 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan akhirnya dibuat untuk kebutuhan 

konsumen. kebutuhan konsumen inilah yang menjadi dasar untuk menentukan 

jumlah produk, harga jual, memilih saluran distribusi dan menggunakan bentuk 

promosi yang tepat agar efektif dan efisien, hal ini bertujuan agar produk yang 

dihasilkan dan ditawarkan ke pasar dapat dikenal oleh konsumen yang diharapkan 

dapat merubah konsumen potensial menjadi konsumen rill. 

Kotler & Keller (2007) mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang 

membeli dari orang lain. Banyak perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan 

karena mengabaikan konsep konsumen. Konsumen, saluran distribusi, dan pasar 

adalah ojek biaya yang memiliki keragaman pada produk. Konsumen dapat 

mengkonsumsi aktivitas yang digerakkan oleh konsumen yaitu frekuesni 

pengiriman, penjualan dan dukungan promosi. Sehingga untuk mengetahui biaya 

yang dikeluarkan untuk melayani konsumen dengan tingkat kebutuhan yang 

berbeda-beda, perusahaan memperoleh informasi yang berguna dalam penetapan 

harga, penentuan bauran konsumen dan peningkatan profitabilitas. 

Sasaran dan peran promosi akan dapat dicapai tergantung dari usaha yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menentukan strategi untuk menunjang 

keberhasilan promosi tersebut sesuai dengan keadaan dan perkembangan 

perusahaan serta kondisi yang ada dalam persaingan, pemilihan bentuk strategi 

promosi yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan dan 

mengkombinasikan variabel-variabel yang ada dalam bauran promosi atau 
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marketing mix. Menurut Buttle (2007:355), “Promosi adalah sikap insentif yang 

memicu perilaku secara sementara yang ditujukan pada pelanggan prospek, 

anggota saluran penjualan”. 

Home Industri “UD. Batik Shofa” dalam meningkatkan volume penjualan 

produknya juga tidak terlepas dari penggunaan promosi yang merupakan variabel 

vital dalam bauran pemasaran. Betapapun bagusnya suatu produk, bila konsumen 

belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna, maka 

mereka tidak akan membelinya. Menurut Fandy Tjiptono (2007:222), disebutkan 

bahwa bauran promosi adalah: “Suatu bentuk promosi yang memiliki fungsi yang 

sama, tetapi bentuk-bentuk dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya 

yang disebut bauran promosi”. Menurut pendapat Fandy Tjiptono (2007:222-232), 

disebutkan bahwa bauran promosi adalah: 1) Personal selling, 2) Mass selling, 

terdiri atas periklanan dan publisitas, 3) Promosi penjualan, 4) Public relation 

(hubungan masyarakat) dan 5) Direct marketing. 

Masing-masing variabel ini memiliki fungsi yang hampir sama, namun “UD. 

Batik Shofa” lebih cenderung menggunakan promosi penjualan untuk menentukan 

dan mengkombinasikannya dalam bentuk promosi yang bertujuan agar strategi 

promosi batik dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target penjualan. 

Selama ini biaya promosi yang dikeluarkan oleh “UD. Batik Shofa” berkisar Rp 

40 juta/tahun sedangkan volume penjualan masih belum seperti yang diharapkan. 

Dari harga penjualan selama ini pendapatan perbulan dapat mencapai Rp. 5 

juta/bulan, dimana harga produk batik antara Rp. 50 ribu sampai Rp.180 ribu. 

Namun harga produk yang banyak terjual sekitar Rp 50 ribu sampai Rp. 100 ribu.   
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Oleh karena itu,  Home Industri Batik “UD. Batik Shofa” harus selalu 

berusaha memenuhi dan mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, karena 

dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak mungkin hidup tanpa ada pembeli. Untuk 

itu dibutuhkan pelaksanaan promosi sebagai langkah untuk mengefektifkan usaha.  

“UD. Batik Shofa” selama ini pelaksanaan strategi promosi dilakukan melalui 

berbagai pameran yang bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada untuk 

mempromosikan produk batik baik di Madura sendiri maupun Jawa, melalui 

pegawai kantor maupun sekolah-sekolah. Mengingat pentingnya pelaksanaan 

strategi promosi bagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi 

promosi untuk meningkatkan volume penjualan batik Madura pada Home Industri 

Batik “UD. Batik Shofa” di Pamekasan Madura. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan UD. Batik Shofa untuk 

meningkatkan volume penjualan batik Madura? 

b. Apa kendala yang dihadapi UD. Batik Shofa dalam upaya meningkatkan 

volume penjualan batik Madura? 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi promosi yang dilakukan UD. 

Batik Shofa untuk meningkatkan volume penjualan batik Madura.  

b. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi UD. Batik Shofa 

dalam upaya meningkatkan volume penjualan batik Madura. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta sarana 

pengaplikasian teori yang didapat di perkuliahan dan dapat mengetahui 

kenyataan yang terjadi. 

b. Dapat mengetahui pada strategi pemasaran untuk meningkatkan volume 

penjualan, serta kendala yang dihadapi. 

1.4.2 Bagi Home Industri UD. Batik Shofa di Pamekasan Madura 

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

yang tepat, khususnya dalam penentuan strategi yang akan digunakan. 

1.4.3 Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 


