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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan taraf hidup dan gaya hidup masyarakat yang sangat beragam

sekarang ini, membuat perusahaan harus dapat menciptakan produk yang kreatif

serta inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu tentunya

perusahaan harus melakukan kegiatan promosi untuk memperkenalkan dan

memasarkan produk yang akan di tawarkan. Kemajuan teknologi dan globalisasi

membuat setiap elemen dalam kegiatan ekonomi mengalami pergeseran dalam

setiap aktivitasnya. Konsumen menginginkan pola pemenuhan kebutuhan yang

efektif dan efisien dan produsen menghasilkan produk - produk inovasi yang

selama ini mungkin tidak pernah ada dalam fikiran orang lain.

Semakin tinggi persaingan yang harus dihadapi oleh semua pihak terutama pihak

perusahaan selaku retailer, menjadikan perusahaan dituntut meningkatkan strategi

pemasaran agar menjadi pilihan konsumen. Pemahaman akan keadaan pasar dan

perumusan strategi pasar yang tepat akan memenangkan persaingan. Salah satu

strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan bauran promosi sebagai upaya

untuk mencapai tujuan perusahaan. Banyaknya perusahaan gawai yang ada di

Bandar Lampung, secara tidak langsung semakin ketat pula persaingan

perusahaan gawai yang ada di Bandar Lampung, hal ini pembuat perusahaan
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gencar untuk melakukan promosi atau menyebarkan informasi kepada pelanggan

untuk dapat meningkatkan keputusan pembelian. Perusahaan diharapkan mampu

memberikan informasi terkait produk yang diawarkan melalui bauran promosi.

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2008 : 349) bauran promosi adalah kombinasi

strategi yang paling baik dari periklanan, personal selling, sales promotion, public

relations, direct marketing direncanakan untuk mencapai tujuan penjualan.

Tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan dengan adanya

promosi. Adanya bauran promosi yang dilakukan perusahaan diharapkan mampu

memeperluas pasar dan menjangkau konsumen yang potensial khususnya pada

pengguna gawai di Bandar Lampung.

Salah satu perusahaan yang melakukan bauran promosi untuk menjangkau

konsumen potensial di Bandar Lampung adalah PT Global Teleshop, perusahaan

ini bergerak di bidang penjualan gawai dengan berbagai tipe dan merek serta

model yang menarik. PT Global Teleshop melakukan berbagai bauran promosi

untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan kepada konsumen yang berguna

untuk membujuk konsumen agar melakukan pembelian terkait produk gawai yang

ditawarkan oleh PT Global Teleshop.

Menurut Berman dan Evans (2010 : 3) retail adalah salah satu pemasaran produk

meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke

konsumen akhir untuk kegunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun

seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai retailer.
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Pada prakteknya retailer melakukan pembelian barang ataupun produk dalam

jumlah besar dari produsen, untuk kemudian di jual kembali dalam jumlah kecil.

PT Global Teleshop adalah retailer untuk produk telekomunikasi di Indonesia. PT

Global Teleshop mengoperasikan salah satu rantai ritel terbesar ponsel lebih dari

248 toko yang terletak di seluruh Indonesia, salah satunya terdapat di Bandar

Lampung dengan nama PT Global Teleshop yang beralamat Jl. Kartini Raya No.

67, Bandar Lampung. Bauran promosi yang di lakukan 248 retail yang terletak di

seluruh Indonesia berbeda di setiap retail disesuaikan dengan daerahnya.

PT Global Teleshop melakukan berbagai bauran promosi dengan cara periklanan,

penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran

langsung yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan dapat mempengaruhi

keputusan pembelian konsumen, berikut adalah data penjualan gawai di PT

Global Teleshop dari tahun 2012 – 2014.

Total penjualan tertinggi di tahun 2012 terdapat pada bulan Agustus dengan

penjualan 417 unit, total penjualan tertinggi di tahun 2013 terdapat pada bulan

Januari dengan penjualan 273 unit dan total penjualan tertinggi di tahun 2014

terdapat pada bulan Januari dengan penjualan 260 unit.

Tahun 2012 total penjualan sebesar 3,815 unit, pada tahun 2013 mengalami

penurunan sebesar 49% dengan total penjualan sebesar 2,554 unit, sedangkan

pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali sebesar 8% dengan total

penjualan sebesar 2,362 unit.
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Tabel 1.1 Total Penjualan seluruh Gawai di PT Global Teleshop Bandar
Lampung

No Bulan
Tahun

2012 2013 2014
Unit

1 Januari 323 273 260
2 Febuari 319 259 256
3 Maret 304 213 208
4 April 299 201 191
5 Mei 341 161 152
6 Juni 356 184 173
7 Juli 405 224 198
8 Agustus 417 229 220
9 September 398 227 190
10 Oktober 305 198 155
11 November 256 192 177
12 Desember 92 193 182
Total 3,815 2,554 2,362
Persentase -49% -8%
Sumber : PT.Global Teleshop Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.1 total penjualan tertinggi di tahun 2012 terdapat pada bulan

Agustus dengan penjualan 417 unit, total penjualan tertinggi di tahun 2013

terdapat pada bulan Januari dengan penjualan 273 unit dan total penjualan

tertinggi di tahun 2014 terdapat pada bulan Januari dengan penjualan 260 unit.

Tahun 2012 total penjualan sebesar 3,815 unit, pada tahun 2013 mengalami

penurunan sebesar 49% dengan total penjualan sebesar 2,554 unit, sedangkan

pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali sebesar 8% dengan total

penjualan sebesar 2,362 unit.

Seluruh rangkaian kegiatan bauran promosi meliputi biaya promosi dan jumlah

pengunjung pada tabel terkait diharapkan dapat menjadikan gambaran bagaimana

pengaruh bauran promosi yang dilakukan PT Global Teleshop terhadap

keputusan pembelian. Adanya bauran promosi yang dilakukan perusahaan akan



5

lebih efektif apabila didukung oleh indikator terkait yang digunakan. Sebagai

acuan untuk menentukan indikator dalam bauran promosi maka peneliti

menggunakan teori sebagai berikut :

Table 1.2 Indikator Bauran Promosi

Periklanan
(Advertising)

Penjualan
Personal
(Personal
Selling)

Promosi
Penjualan
(Sales
Promotion)

Hubungan
Masyarakat
(Public
Relations)

Pemsaran
Langsung
(Direct
Marketing)

- Brosur
- Majalah
- Koran
- Spanduk

- Penjelasan
detail
mengenai
produk

- Pertemuan
penjualan

- Sales yang
ramah

- Bonus
- Cash back
- Garansi

- Sponsor
- Stand
- Display

(tester)produk

- Facebook
- Twitter
- Broadcast

BBM

Sumber : Kotler (2009)

Pada Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa indikator - indikator terkait bauran

promosi yang dilakukan PT Global Teleshop adalah sebagai berikut :

1. Periklanan (advertising)

Periklanan menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408) diefinisikan sebagai

segala bentuk penyajian non personal dan prommosi ide, barang, atau jasa

oleh suatu sponsor tertentu yang emerlukan pembayaran, dalam membuat

program periklanan manajemen pemasaran selalu memulai dengan

mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. PT Global Teleshop

melakukan berbagai macam bauran promosi melalui periklanan dengan

indikator sebagai berikut :
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- Brosur

Publikasi resmi perusahaan berbentuk cetakan, periklanan melalui brosur

yang dilakukan PT Global Teleshop berisikan informasi mengenai suatu

produk, layanan, atau program, yang ditujukan kepada pasar sasaran

(target market) atau khalayak sasaran (target audiens) tertentu yang

dicetak dan disebarkan 10.000 eksemplar setiap bulannya.

- Majalah

Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang

memuat artikel – artikel. Periklanan melalui majalah dilakukan PT

Global Teleshop karena kebutuhan masyarakat akan informasi beragam

yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini. Maka tak heran

banyak berbagai ragam majalah beredar saat ini. Untuk menunjang

promosi dengan menggunakan majalah seluler sebagai media yang

digunakan sesuai dengan segmentasinya.

- Koran

Sejenis media masa yang memberitakan kejadian-kejadian sehari-hari

dalam kehidupan manusia. Koran biasanya ditujukan sebagai kegiatan

komersil dari penerbit yang bersangkutan seperti Koran Tribun, dan

Radar Lampung. Periklanan melalui Koran berfungi untuk menjangkau

konsumen yang potensial. Koran biasanya terbit setiap hari, namun ada

juga yang terbit secara mingguan. Koran bermanfaat bagi masyarakat

untuk mengetahui iklan yang ditawarkan dalam suatu produk khususnya

pada PT Global Teleshop yaitu gawai di Bandar Lampung.



7

- Spanduk

Kain panjang yang dibentangkan dan berisi informasi singkat tentang

suatu produk atau peringatan umum. Belakangan ini, spanduk menjadi

pilihan PT Global Teleshop sebagai media promosi paling favorit karena

harganya yang murah namun ukurannya besar sehingga mudah

tertangkap oleh target konsumen. Spanduk biasanya dipajang di tepi

jalan atau melintang di tengah jalan yang terletak Jl. R.A Kartini

sehingga banyak terbaca oleh pengguna jalan yang melewatinya.

2. Penjualan personal (personal selling)

Penjualan personal menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408) presentasi

pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka menyukseskan

penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Penjualan

Personal memiliki indikator sebagai berikut:

- PT Global Teleshop melakukan penjualan melalui pegawai yang

menjualnya secara langsung kepada konsumen terkait produk yang

ditawarkan, hal ini bertujuan sebagai pemberi informasi kepada konsumen

akan produk baru yang ditawarkan oleh PT Global Teleshop.

- Pertemuan penjualan dilakuakan PT Global Teleshop sebagai sarana

penjualan dimana konsumen dapat terlibat dalam menentukan produk yang

ditawarkan seperti melihat jenis lebih detail, harga yang ditawarkan serta

spesifikasi gawai yang sesuai kebutuhan.
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- Sales yang ramah merupakan upaya yang dilakukan perusahaan guna

meningkatkan citra perusahaan serta menjalin hubungan yang baik antara

produsen dan konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen merasa nyaman

serta dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian gawai di

PT Global Teleshop.

3. Promosi penjualan (sales promotion)

Promosi penjualan menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408) insentif

jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk

atau jasa. Promosi penjualan memiliki indikator sebagai berikut:

- Bonus

Pembagian/pemberian sebagian keuntungan dari total seluruh keuntungan

yang diperoleh perusahaan kepada konsumen. PT Global Teleshop

melakukan promosi penjualan dengan cara setiap pembelian gawai

mendapatkan hadiah dan bonus tertentu contohnya pada merek iphone

mendapatkan hadiah headphone.

- Cash Back

nominal yang diterima dalam bentuk nilai rupiah.PT Global Teleshop

melakukan promosi penjualan melalui cash back sebagai contoh merek

Samsung mendapatkan hadiah cashback.

- Garansi

Surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin

produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam

jangka waktu tertentu. Biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan
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penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk

kemudian dikirim ke produsen agar didaftarkan tanggal mulai periode

garansi. Adanya garansi bertujuan untuk meningkatkan antusias konsumen

lain terhadap PT Global Teleshop melakukan, sehingga dapat membujuk

konsumen untuk membeli poduk yang ditawarkan.

4. Hubungan masyarakat (public relation)

Hubungan masyarakat menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408)

membangun hubungan antar perusahaan dengan publik sehingga

terbangun citra yang positif terhadap perusahaan. Hubungan masyarakat

memiliki indikator sebagai berikut:

- Sponsor

Pemberian dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainya

kepada pihak penerima agar keuangan si penerima tetap lancar atau

menjadi lebih kokoh. PT Global Teleshop menjadi sponsor pada acara –

acara tertentu. Hal ini bertjuan untuk memberikan informasi terkait produk

gawai ditawarkan. Sponsor juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara

perusahaan dengan konsumen dengan memberikan sponsor terkait

kegiatan / acara yang diadakan

- Stand

Merupakan satu-satunya media periklanan yang menyentuh semua panca

indera: mata, telinga, lidah, hidung dan kulit PT Global Teleshop

membuka stand di pusat keramaian. Hal ini bertujuan untuk
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memperkenalkan poduk dan nama retail PT Global Teleshop sebagai

distributor gawai yang terpercaya di Bandar Lampung.

- Display

Adanya display atau uji coba produk diharapkan mampu mempermudah

konsumen untuk melihat detail gawai serta spesifikasi yang ditwarkan

sehingga gawai yang di dapat sesuai dengan yng diinginkan konsumen.

untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

5. Pemasaran langsung (direct marketing)

Pemasaran langsung menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408)

Komunikasi langsung dengan sejumlah konsumen sasaran untuk

memperoleh tanggapan langsung penggunaan facebook, twitter, broadcast

BBM, dan lain-lain untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen

tertentu atau usaha untuk mendapatkan tanggapan langsung. Komunikasi

pemasaran di era media sosial tidak terlepas dari komunikasi pemasaran di

internet. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan memperluas

pasar kepada seluruh masyarakat tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

PT Global Teleshop melakukan pemasaran secara langsung melalui media

social seperti:

- Facebook

Facebook merupakan promosi melalui media sosial yang dilakukan PT

Global Teleshop. Hal ini dilakukan untuk memperluas sasaran promosi

yang bertujuan untuk menjangkau seluruh elemant masyarakat khususnya

pengguna setia facebook.
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Berikut situs facebook PT Global Teleshop di Bandar Lampung https://id-

id.facebook.com/globalteleshoplampung

- Twitter

PT Global Teleshop memperluas promosinya dengan menggunakan media

twitter, hal ini bertujuan untuk menjangkau seluruh pengguna, mengingat

pengguna twitter tidak kalah banyak di banding facebook sehingga tujuan

perusahaan yaitu memaksimalkan penjualan dapat tercapai.

Berikut situs twitter PT Global Teleshop di Bandar lampung

https://twitter.com/globalteleshop

- Broadcast BBM

Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi khususnya pengguna

blackberry messenger yang dapat diakses setiap saat, dimanapun dan

kapanpun sehingga arus informasi terkait produk PT Global Teleshop

dapat dipromosikan dengan baik.

Menurut Hasan (2014 : 180) keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen

untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa,

biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, produk dan

promosi sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen

memutuskan untuk membeli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh bauran promosi terhadap keputusan

pembelian gawai pada PT Global Teleshop di Bandar Lampung”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat masalah penjualan yang menurun selama 3

tahun serta dalam bauran promosi PT Global Teleshop tidak pernah mengalami

kenaikan penjualan dalam 3 tahun terakhir. Apakah bauran promosi berpengaruh

terhadap keputusan pembelian gawai pada PT Global Teleshop di Bandar

Lampung.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bauran

promosi terhadap keputusan pembelian gawai pada PT Global Teleshop di Bandar

Lampung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan hasil analisis ini dapat di gunakan sebagai informasi

tambahan dan sebagai evaluasi atas promosi yang telah dilakukan PT Global

Teleshop.

2. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir

melalui penulisan karya ilmiah dan menambah pengalaman dalam penerapan

disiplin ilmu yang di pelajari yang nantinya dapat dibandingkan dengan teori

yang diketahui penelitian.

3. Bagi pihak lain penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah

wawasan serta masukan informasi dalam melakukan penelitian.


