
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan industri mobil semakin hari semakin pesat sehingga 

memunculkan banyak persaingan antara produsen mobil yang berlomba-

lomba mengeluarkan desain mobil terbaru untuk memuaskan keinginan para 

konsumennya. Terdapat banyak industri otomotif dengan merek-merek 

seperti Daihatsu, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki dan lainnya yang 

menjual produk yang sama yaitu mobil. 

Semakin banyaknya persaingan dalam bidang usaha yang sama, maka 

perusahaan harus benar-benar mampu bersaing untuk menghindari kerugian.  

Apabila perusahaan tidak dapat mengikuti perkembangan saat ini, maka 

perusahaan yang bersangkutan tidak dapat bertahan dalam pasar, sehingga 

dibutuhkan cara pemikiran untuk mempertahankannya.  Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan yaitu dengan menyusun kegiatan di bidang pemasaran.  

Pemasaran  merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para 

pelaku usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, untuk 

berkembang dan mampu bersaing serta untuk mendapatkan laba. 

Kegiatan promosi merupakan salah satu dari variabel bauran pemasaran 

yang bertujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen dan ini 

menjadi sangat penting karena berhubungan dengan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Kegiatan promosi akan bisa 

berguna dengan optimal bila didukung dengan perencanaan yang terstruktur 

dan baik. Strategi promosi yang diterapkan perusahaan harus disusun 

dengan tepat agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.  Strategi promosi 

ini disebut bauran promosi (promotional mix).   

Menurut J. Stanton dalam Swastha (2009: 238), “Promotional Mix 

adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel 

periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan”. 
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PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju Palembang merupakan 

dealer resmi Daihatsu untuk wilayah Sumatera Selatan yang bergerak 

dibidang distribusi, penjualan dan servis kendaraan bermotor roda empat 

atau mobil. Untuk dapat menembus pasar khususnya di Wilayah Sumatera 

Selatan, Daihatsu memerlukan berbagai upaya dalam memanfaatkan potensi 

dalam suatu perusahaan terutama di bagian promosi untuk tercapainya 

program penjualan. 

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, penulis mewawancarai 

sales supervisor untuk mengetahui bauran promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Bauran promosi yang dilakukan PT Astra International Tbk-

Daihatsu Plaju Palembang yaitu periklanan melalui surat kabar lokal 

setempat, brosur, dan media internet. Dalam hal ini promosi menggunakan 

brosur masih kurang optimal, karena kebanyakan konsumen hanya melihat 

sebentar kemudian langsung dibuang. Promosi penjualan yang dilakukan 

dengan media sarana pemberian hadiah, membuka stand, pemberian kupon 

undian, memberikan discount, sampel dan promo-promo yang ditawarkan 

dalam transaksi pembeliannya. Memberikan potongan harga secara terus 

menerus dapat mengurangi nilai suatu merk dalam pikiran pelanggan. Hal 

ini akan membuat para pelangga cenderung menunggu promosi berikutnya 

dan tidak membeli produknya sekarang. Publisitas melalui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan seperti event-event dan mengadakan perlombaan. 

Personal selling merupakan kegiatan inti dalam melakukan promosi secara 

langsung dengan para calon konsumen. Apabila hubungan interaksi tidak 

berjalan baik maka akan sulit untuk mempengaruhi konsumen agar membeli 

produk yang ditawarkan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui arti penting sebuah 

promosi bagi perusahaan, maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

dalam mengambil judul “Tinjauan Terhadap Bauran Promosi 

(Promotional Mix) Pada PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju 

Palembang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bauran 

promosi (Promotional Mix) yang dilaksanakan PT Astra International Tbk-

Daihatsu Plaju Palembang? 

 

1.3  Ruang Lingkup Pembahasan 

Adapun ruang lingkup pembahasan pada laporan akhir ini adalah 

variabel-variabel bauran promosi (Promotional Mix) yang digunakan oleh 

PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju Palembang yaitu Periklanan 

(Advertising), Penjualan Personal (Personal Selling) dan Promosi Penjualan 

(Sales Promotion) dan Publisitas (Publicity). 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan laporan 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bauran promosi (Promotional Mix) yang 

dilaksanakan oleh PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju 

Palembang. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana PT Astra International Tbk-

Daiahtsu Plaju Palembang memanfaatkan bauran promosi 

(Promotional Mix). 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penulisan laporan akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat mengetahui bauran promosi (Promotional Mix) yang 

dilaksanakan oleh PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju 

Palembang. 
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b. Dapat mengetahui sejauh mana PT Astra International Tbk-

Daiahtsu Plaju Palembang memanfaatkan bauran promosi 

(Promotional Mix). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan laporan akhir ini penulis memilih objek 

penelitian di bagian penjualan pada PT Astra International Tbk-

Daihatsu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 1000-14 Plaju 

Palembang. 

1.5.2  Jenis dan Sumber Data 

Menurut Suliyanto (2006:131-132), pembagian data menurut 

cara memperolehnya adalah sebagai berikut: 

a.   Data Primer 

   Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama. Penulis memperoleh dan 

mengumpulkan data untuk penyusunan laporan akhir secara 

langsung dengan melakukan wawancara atau interview langsung 

kepada sales supervisor PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju 

Palembang. Penulis mendapatkan data di bagian penjualan dengan 

mengunjungi PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju 

Palembang. 

 

b.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Penulis 

memperoleh data untuk penyusunan laporan akhir dari berbagai 

sumber yaitu intern, buku dan hasil dari penelitian pihak lain yang 

telah dipublikasikan yang ada kaitannya dengan strategi promosi 
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penjualan, serta sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur 

organisasi dan data lainnya. 

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

laporan ini yaitu: 

1. Riset Lapangan (Field Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengunjungi 

langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini 

penulis langsung mendatangi PT Astra International Tbk-

Daihatsu Plaju Palembang dan menanyakan data-data yang 

diperlukan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

dalam riset lapangan ini adalah: 

a. Wawancara 

Menurut Yusi dan Idris (2009:108), wawancara adalah 

percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untk 

memperoleh informasi dari responden. Dalam penulisan 

laporan ini, penulis melakukan wawancara dengan sales 

supervisor PT Astra International Tbk-Daihatsu Plaju 

Palembang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

 

b. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:422) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya mislanya karya seni yang berupa gambar, 

patung, film dan lain-lain. Hasil penelitian juga akan semakin 
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kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada. 

 

2. Riset Kepustakaan 

 Riset kepustakaan yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mencari data-data dan informasi secara 

teoritis dan mempelajari sumber-sumber tertulis yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. Informasi itu dapat 

diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-

karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, 

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lainnya. 

 

1.5.4 Analisis Data 

Adapun metode analisis yang digunakan penulis untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan yaitu metode 

analisis kualitatif deskriptif. Dimana data yang diperoleh, analisis 

yang bersifat menjelaskan dan menggambarkan tentang bauran 

promosi yang dilaksanakan  PT Astra International Tbk-Daihatsu 

Plaju Palembang. 

 

 


