
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan ini tren industri fesyen di Indonesia kian 

meningkat. Dengan meningkatnya industri fesyen tersebut akan membuat 

perkembangan ekonomi di Indonesia meningkat. Seiring perjalanan waktu, industri 

fesyen ini menuntut pelaku bisnisnya untuk dapat mengembangkan suatu produk 

baik  dalam desain maupun kualitas produk yang dihasilkan.  

Industri fesyen dan kerajinan merupakan dua sektor yang dominan dalam 

perkembangan industri kreatif nasional. Hal tersebut mengacu pada data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS, 2015) bahwa industri kreatif mengalami pertumbuhan 

mencapai 63 persen dari 16 ekonomi kreatif dengan kontribusi mencapai 28,75 

persen, dengan demikian perusahaan mencoba memanfaatkan peluang yang ada 

untuk terjun ke dalam industri tersebut. Perusahaan telah melakukan penjualan 

dengan laba yang fluktuatif, dapat dilihat dari gambar 1.1 mengenai profit Claine. 

Gambar 1.1 Profit Claine  

Kreasi Jaya Perkasa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

industri manufaktur konveksi dengan merek dagang Claine yang berdiri sejak 18 

Mei 2015 yang beranggotakan 3 orang mahasiswa Universitas Ciputra. Nama 
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perusahaan Kreasi Jaya Perkasa diambil dari arti dimana terus berinovasi, menjalin 

hubungan yang baik dengan seluruh rekan kerja yang turut berpartisipasi dalam 

membangun dan menjalan usaha ini dan juga besar harapan usaha yang kami 

jalankan menjadi sebuah usaha yang besar, usaha yang sukses dan berkelanjutan 

serta dapat diterima oleh masyarakat. Kreasi Jaya Perkasa memiliki visi untuk 

menjadi perusahaan manufaktur konveksi yang memproduksi berbagai macam tas 

kanvas dengan kualitas yang tinggi dan berdaya saing yang kuat. Perusahaan 

memiliki misi yakni menghasilkan tas dengan kualitas yang baik dan bermutu 

tinggi, menciptakan produk tas yang memiliki desain dan model yang moderen, 

menciptakan berbagai varian model dari bahan kanvas, membuat produk tas yang 

memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang bersahabat. Jenis produk yang 

dihasilkan perusahaan berupa tas dan clutch. Bahan baku berupa kulit dan kain 

kanvas dimana desain produk dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen.  

Perjalanan sebuah perusahaan seringkali ditemukan permasalahan yang 

dihadapi, begitu pula dengan perusahaan Kreasi Jaya Perkasa di mana perusahaan 

memiliki permasalahan dalam bauran promosi, perusahaan kurang dapat 

memanfaatkan media promosi dengan baik. Permasalahan tersebut perusahaan 

belum mampu menarik konsumen dengan media promosi yang ada saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Promosi Perusahaan 



No. Perusahaan Promosi 

 

1 

 

Kreasi Jaya Perkasa 

- Media Sosial: Instagram dan Line 

Official 

- Bukalapak 

- Pameran 

(Lampiran F-2) 

 

2 

 

Crispy Duck 

- Media Sosial: Instagram dan BBM 

- Website 

- Store  

 

3 

 

Zapatos Bags 

- Media Sosial: Instagram, Whatsapp 

- Store 

Sumber : data diolah,2016 

 Promosi menurut Kotler dan Armstrong (2012:76) merupakan suatu 

kegiatan untuk menginformasikan nilai-nilai yang ingin ditunjukan kepada 

konsumen terhadap suatu jasa atau produk. Menurut Blythe dalam Purwanto (2014) 

promosi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain meningkatkan volume 

kunjungan, meningkatkan jumlah pembelian, meningkatkan loyalitas pelanggan, 

meningkatkan pembelian coba-coba (trial), menciptakan ketertarikan, menciptakan 

kesadaran, strategi persaingan, dan melakukan diskriminasi para pengguna. 

Perusahaan menginginkan peningkatan dalam loyalitas pelanggan.  

Blythe dalam Purwanto (2014) menyatakan keterkaitan promosi dan 

loyalitas pelanggan yaitu loyalitas pelanggan dibangun dari adanya kepuasan 

pelanggan akan suatu produk atau jasa yang perusahaan berikan kepada konsumen, 

hal ini menjadi batu loncatan bahwa loyalitas berasal dari kepuasan konsumen dan 

akan berlanjut menjadi hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua 

pihak Promosi selain bertujuan untuk meningkatkan pembelian, juga memberikan 

penghargaan atas loyalitas dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. 



Perusahaan memiliki 24% konsumen loyal yang melakukan pembelian lebih dari 

satu kali dan selebihnya hanya melakukan pembelian produk sebanyak satu kali 

dari total populasi 43 orang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Sales Claine 

Penelitian Kotler & Armstrong (2012:432) bauran promosi adalah 

campuran spesifik dari alat-alat promosi yang digunakan perusahaan untuk secara 

persuasif mengomunikasikan nilai pelanggan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan. Perusahaan ingin mengetahui hubungan antara bauran promosi dengan 

loyalitas pelanggan. Menurut Ali Hasan (2013:121) bahwa loyalitas pelanggan 

akan menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek tetapi keunggulan 

bersaing secara berkelanjutan, untuk mengetahui hubungan kedua faktor tersebut, 

timbul keinginan peneliti untuk mulai melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

usaha yang dijalankan.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berikut ini adalah permasalahan dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana bauran promosi yang telah dilakukan oleh Kreasi Jaya Perkasa 

dalam meningkatkan loyalitas pelanggan  ? 

1 kali
76%

lebih dari 
satu kali

24%

Sales Claine



1.3. Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini: 

1. Mengetahui bauran promosi yang telah dilakukan oleh Kreasi Jaya Perkasa  

dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.   

1.4. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat dari dilakukannya penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi bagi peneliti di masa yang akan datang 

maupun gambaran mengenai hubungan antara bauran promosi dan 

loyalitas pelanggan. 

2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

perkembangan bisnis Kreasi Jaya Perkasa  kedepannya berkaitan dengan 

faktor bauran promosi dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. 

3. Manfaat akademis, yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

sumber referensi dasar pengembangan konsep bagi para peneliti 

berikutnya dan pelaku usaha baru dalam pengembangan usahanya. 

 

 

 


