
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa sudah mulai berkembang pesat saat ini. Sehingga setiap

perusahaan harus bisa bersaing dalam memperkenalkan keunggulan produk atau jasa

yang ditawarkan untuk menarik minat konsumen. Perusahaan harus mampu

meningkatkan strategi promosi pemasaran untuk mencapai target dan sasaran yang

ditetapkan perusahaan untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat konsumen terhadap

produk atau jasa adalah dengan melaksanakan promosi. Promosi merupakan salah

satu komponen dalam bauran pemasaran yang mempunyai peranan penting dalam

mengkomunikasikan kebaikan dan keunggulan produk atau jasa kepada konsumen.

Dengan bauran promosi pengaruh yang diberikan terhadap keputusan pembelian

sangat besar, karena perusahaan dapat memperkenalkan produk – produknya,

membujuk dan menyarankan serta menyakinkan konsumen untuk membeli produk

yang ditawarkan. Apabila perusahan melakukan kegiatan bauran promosi secara tepat

dan efektif maka konsumen akan dapat lebih banyak mengetahui produk yang

ditawarkan sehingga kemungkinan konsumen untuk memutuskan membeli terhadap

produk tersebut lebih besar.

Sehingga konsumen mengetahui produk atau jasa tertentu yang diperlukan

dan dibutuhkannya. Karena pada dasarnya promosi dilakukan untuk meningkatkan



minat konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan disertai

informasi yang lebih atraktif.

Promosi sebagai ujung tombak perusahaan, menghadapi tantangan yang

cukup besar dan cukup berarti, kegagalan dari departemen pemasaran dapat

mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan secara keseluruhan, hal ini yang dialami

oleh Lancang Kuning Fotsal.

Usaha yang didirikan haruslah usaha yang benar-benar dikuasai oleh orang

tersebut dengan baik. Kegiatan promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan jasa

yang ditawarkan harus sesuai dengan kemampuan biaya operasional perusahaan.

Dalam hal ini promosi merupakan cara atau alat bagi perusahaan untuk

mengkomunikasikan jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Kita mengetahui

bahwa yang disalurkan oleh para produsen bukan benda yang berwujud saja tetapi

juga jasa – jasa. Sifat perusahaan yang menghasilkan jasa adalah bahwa jasa itu tidak

dapat ditimbun atau ditumpuk oleh gudang seperti barang- barang lainnya, sambil

menunggu penjualan, penyaluran jasa, kebanyakan bersifat langsung dari produsen ke

konsumen.

Lapangan Futsal merupakan tempat yang cocok untuk menyalurkan hobi

futsal dengan cara menonjolkan pelayanan jasa yang khas yang membuat konsumen

betah dan nyaman. Semakin bertambahnya lapangan futsal membuat pemilik

lapangan semakin berusaha untuk menghadapi pesaing. Salah satu cara

memenangkan persaingan adalah dengan melakukan kegiatan promosi yang bertujuan

memperkenalkan jasa atau produk yang ditawarkan dan menciptakan kesan yang baik



terhadap produk atau jasa tersebut, sehingga masyarakat akan tertarik untuk datang

dan menjadikan tempat itu sebagai alternatif pertama untuk menyalurkan hobi atau

sebagai even lokal maupun nasional kompetisi futsal.

Promosi dalam hal ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,

perusahaan untuk itu diharapkan dapat merumuskan kebijaksanaan promosinya

dengan harapan kebijaksanaan tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

Meningkatnya jumlah pengunjung bukanlah hal yang mudah, karena adakalanya

promosi yang meningkat tidak mempengaruhi jumlah pengunjung. Dari bentuk –

bentuk promosi yang ada, sarana periklanan memegang peranan penting dimana

hampir semua jenis periklanan digunakan oleh pihak perusahaan sepeti membagikan

brosur – brosur, stiker dan mengiklankan Lancang kuning Futsal.

Table1.1

Jumlahpelanggan di Lancang kuning Futsal 2013

No Bulan Member Non Member Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

73
42
63
97
63
77
22
91
92
99
13
25

107
128
119
69

108
117
148
58
45
89

186
188

180
170
182
166
171
194
170
149
137
188
199
213

Total 3207
Sumber data: Lancang Kuning Futsal



Selanjutnya promosi yang gencar dilakukan Lancang kuning Futsal adalah

melalui potongan harga kepada konsumen setia Lancang Kuning Futsal. Dengan hal

ini menyebabkan jumlah konsumen akan meningkat. Promosi jika dilakukan dengan

baik dan efisien maka ini akan memberikan hasil yang baik yakni memperoleh

tingkat laba yang optimal pada perusahaan. Disamping itu juga akan meningkatkan

jumlah pengunjung serta perusahaan juga berpeluang untuk mengembangkan usaha

dan dapat menjalankan kelangsungan perusahaan.

Bedasarkan pada fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Penggaruh Bauran Promosi Terhadap Peningkatan Volume

Penjualan Pada Produk Jasa Studi Kasus Lancang Kuning Futsal Pekanbaru”.

1.2 Perumusan Masalah

Setiap perusahaan tentunya tidak dapat lepas dari persoalan dan masalah yang

timbul pada setiap bagian dari perusahaan. Walaupun tingkat atau kadar masalah

yang dihadapi berbeda, tetapi permasalahan yang timbul harus diupayakan

penanganannya, baik dengan menyelesaikan masalah ataupun menekankan

perkembangan masalah tersebut pada kadar tertentu.

Berdasarkan observasi di lapangan,Lancang Kuning Futsal memiliki potensi

yang besar dan tidak sedikit perhatian masyarakat masyarakat pada tempat ini.

Perumusan masalah dalam hal ini adalah:



1. Bagaimanakah pengaruh variabel periklanan, variabel promosi penjualan,

variabel hubungan masyarakat, terhadap volume penjualan pada Lancang

Kuning Pekanbaru

2. Faktor bauran promosi manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap

volume penjualan pada Lancang Kuning Pekanbaru

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh data, hasilnya dapat

digunakan untuk mengetahui gambaran suatu keadaan atau persoalan. Dengan

demikian adanya data yang lengkap akan dapat digunakan untuk membuat

pemecahan persoalan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

a. Untuk mengetahuiBagaimanakah pengaruh periklanan, promosi penjualan,

hubungan masyarakat, terhadap volume penjualan pada Lancang Kuning

Pekanbaru

b. Untuk mengetahui bauran promosi manakah yang paling dominan

berpengaruh terhadap volume penjualan pada Lancang Kuning Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakkukanya penelitian ini di harapkan mampu kepada:



a. Perusahaan lancing kuning futsal

Sebagai bahan masukan bagi pengelola Lancang kuning Futsal

Acuan untuk meningkatkan konsumen dan mencapai tujuan

perusahaan.

b. Bagipeneliti sendiri

1. Untuk menerapkan teori-teori yang di dapal selama belajar di bangku

perkuliahan

2. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1

3. Sebagai hasil karya yg menjadi bahan pembelajaran di kemudian hari

c. Bagipeneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

1. Sebagai bahan rujukan

2. Bahan perbandingan

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis

membaginya kedalamenam bab. Dimana dalam setiap babnya hanya difokuskan

untuk membahas satu permasalahan saja. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada

masing-masing bab tersebut, di kemukakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.



BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung pemecahan

masalah, penelitian sebelumya, pandangan islam, hipotesis variabel-

variabel penelitian, kerangka berpikir dan konsep oprasional

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang lokasi penelitian, jenis

dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan metode pengumpulan

data serta analisis data. Dengan demikian dapat diketahui berapa jumlah

sampel yang dapat penulis ambil, teknik dan metode serta amalisa apa

yang tepat untuk digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUMUSAN

Pada bab ini penulis memuat sejarah singkat berdirinya perusahaan,

kegiatan, aktivitas dan pertumbuhan perusahaan serta struktur organisasi

perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan mengenai analisis dari hasil penelitian yang

dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rangkuman pembahasan dari bab-bab

sebelumnya dalam suatu kesimpulan penelitian dan berisikan saran-saran

yang kiranya bisa bermanfaat bagi pihak terkait (perusahaan).


