
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki laju 

pertumbuhan mobil yang cukup signifikan. Indonesia memiliki perkembangan yang cukup 

menakjubkan pada dunia otomotif. Tidak hanya sekedar pernyataan belaka namun hal ini juga 

didukung oleh beberapa peneliti yang melakukan analisis terhadap perkembangan otomotif 

yang ada di Indonesia (Gaikindo, 2015). 

Prospek industri otomotif nasional menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 

2015, penjualan otomotif di Indonesia hanya berbeda sekitar 100 ribu unit atau 7,5% dari 

Thailand dan pertumbuhan penjualan domestik Indonesia dinyatakan dapat mencapai 23,6% 

per tahun (Gaikindo, 2015). Gambar 1.1 menunjukkan produksi dan pasar otomotif di 5 negara 

ASEAN. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Produksi dan Pasar mobil dalam negeri ASEAN 

Sumber: ASEAN Automotive Federation (Gaikindo, 2015) 
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara produsen otomotif 

kedua terbesar di ASEAN setelah Thailand. Thailand pada 2014 memproduksi sekitar 1,9 juta 

mobil per tahun, dan 50 persennya diekspor. Indonesia memiliki kemampuan produksi sekitar 

1,3 juta unit per tahun dan masih berorientasi pasar dalam negeri.  

Unit mobil 



Melihat perkembangan produksi dan pasar otomotif yang ada di Indonesia, peneliti 

melihat peluang bisnis yang berhubungan dengan bisnis otomotif yaitu parfum mobi. Maka 

pada tanggal 28 September 2014, berdirilah usaha Makmur Jaya. Usaha Makmur Jaya 

merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur, yang memproduksi dan menjual produk 

chemical yaitu parfum mobil. Produk utama dan unggulan usaha Makmur Jaya ialah parfum 

mobil yang digantung, dengan aroma yang jarang dijumpai di pasaran, produk ini bermerek 

Naturalz. Usaha Makmur Jaya ingin muncul menjadi produsen parfum mobil yang inovatif  

dengan bentuk packaging yang menarik dan aroma yang jarang dijumpai di pasar. Tabel 1.1 

Menunjukkan data Usaha Makmur Jaya sejak semester 3 - 6. 

Sumber: Data internal, diolah (2016) 

Tabel 1.1 menunjukkan penjualan di mulai pada semester 3, Naturalz hanya memiliki 

1 aroma yaitu aroma kopi. Pada saat itu perusahaan masih melakukan penjualan dengan sisterm 

door to door,  pada semester ini pula perusahaan juga masih menggunakan packaging lama 

untuk produk Naturalz yaitu packaging berbahan acrilyc. Pada semester 4 karena dinilai 

packaging acrilyc terlalu mengeluarkan cost yang besar, Perusahaan memutuskan untuk 

mengganti packaging Naturalz menjadi packaging botol kaca, pada semester ini perusahaan 

menambah 1 aroma baru yaitu aroma greentea. Perusahaan mulai menggunakan sistem 

business to business yaitu bekerja sama dengan reseller seperti carwash, bengkel mobil, dan 

Semester Varian Aroma Packaging Distribusi Kegiatan Promosi 

Semester 3 Kopi Acrilyc Door to door Pameran E3 

Semester 4 Kopi, Greentea Botol Kaca B to B (2reseller) 

dan door to door, 

online 

Pameran E4, 

Instagram, BBM 

Semester 5 Kopi, Greentea, 

dan Newcar 

Botol Kaca 4 reseller, door 

to door, online 

Warrior Run, Pameran 

E5, BBM 

Semester 6 Greentea dan 

Newcar 

Botol Kaca 6 reseller, door 

to door, online 

Pameran di Ignite, 

BBM 



tempat gym (2 reseller). Pada semester 5 perusahaan menambah aroma baru yaitu aroma 

newcar, dan perusahaan mengalami peningkatan reseller menjadi 4 reseller. Pada semester 6 

perusahaan menghilangkan aroma kopi karena bibit parfum kopi yang tidak selalu ada dan 

harga bibit parfum yang lebih mahal dibanding aroma lain. Pada semester ini pula perusahaan 

berhasil menambah 2 reseller, menjadi total 6 reseller. Gambar 1.2 menunjukkan penjualan 

usaha Makmur Jaya sejak semester 3 sampai 6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Penjualan Usaha Makmur Jaya semester 3-6 

 Sumber: Data internal, diolah (2016) 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penjualan Naturalz pada semester 3 ialah sebanyak 150 

pieces. Pada semester 4 mengalami peningkatan penjualan 228 pieces untuk aroma kopi dan 

greentea. Pada semester 5 perusahaan mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan 

dengan menjual 324 pieces untuk tiga aroma yaitu kopi, greentea, dan newcar. Pada semester 

6 secara pieces perusahaan mengalami penurunan penjualan dengan menjual sebanyak 276 

pieces, tetapi pada aroma greentea dan newcar mengalami peningkatan penjualan, yaitu 

masing-masing 156 pieces dan 120 pieces. Tabel 1.2 menunjukkan hasil survei awal. 

Tabel 1.2 Hasil Survei Awal 

Responden Jumlah 

pembelian 

Naturalz 

Lokasi 

pembelian 

Naturalz 

Lebih suka 

membeli lewat 

mana 

Saran agar Naturalz 

lebih dikenal 

masyarakat 
1 1 kali Reseller Naturalz Media Sosial Iklan di baliho yang besar 

2 2 kali Media Sosial Media Sosial Social media marketing is 

important 

3 1 kali Owner Reseller Naturalz Perbanyak iklan dan 

promosi-promosi 

4 1 kali Owner Owner Promosi terus-menerus 

5 1 kali Reseller Naturalz Reseller Naturalz Marketing yang efektif 
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6 1 kali Owner Owner Marketingnya ditingkatkan 

7 1 kali Owner Owner Memperluas promosi dan 

perbanyak reseller 

8 1 kali Owner Media Sosial Lakukan penyebaran lebih 

luas 

9 >3 kali Reseller Naturalz Reseller Naturalz Tambah produk baru  

10 1 kali Owner Owner Lakukan promosi lebih 

banyak 

11 2 kali Media sosial Media sosisal Iklan 

12 >3 kali Owner Reseller Naturalz Banyak promo dan iklan 

13 2 kali Media Sosial Media Sosial Lebih sering update media 

sosial  

14 >3 kali Owner Owner  Buat aroma yang baru 

15 1 kali Owner Owner Masuk supermarket besar 

seperti ACE hardware, dsb 

16 1 kali Reseller Naturalz Reseller Naturalz Buat banyak promo dan 

diskon 

17 1 kali Reseller Naturalz Owner Buat aroma yang baru  

18 1 kali Owner Reseller Naturalz Promosi online 

19 2 kali Owner Media Sosial Promosi media sosial 

ditingkatkan 

Lanjut dibelakang  

Lanjutan Tabel 1.2 Hasil Survei Awal 

20 

 

 

 

1 kali Reseller Naturalz Media Sosial Promosi ditingkatkan dan 

perbanyak reseller 

Keterangan  1 kali 65%, 2 

kali 20 %, 

lebih dari 3 

kali 15% 

Owner 55%, 

Reseller Naturalz 

30%, Media 

Sosial 15% 

Owner 35%, 

Reseller Naturalz 

30% Media Sosisal 

35% 

 

Sumber: Data internal, diolah (2016) 

 

Pada Tabel 1.2 menyatakan hasil survei yang ditujukan kepada 20 konsumen Naturalz, 

55% konsumen Naturalz lebih memilih untuk membeli secara langsung kepada owner, lalu 

30% membeli di reseller Naturalz, dan 15% melalui Media Sosial. Konsumen Naturalz 35% 

berpendapat lebih memilih untuk membeli melalui owner secara langsung, 35% membeli 

melalui media sosial, dan 30% membeli melalui reseller-reseller Naturalz. Saran konsumen, 

agar merek Naturalz lebih cepat dikenal oleh masyarakat, perusahaan harus lebih sering 

mengadakan iklan dan melakukan promosi-promosi secara langsung atau melalui media sosial.  

Selama ini kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh usaha Makmur Jaya adalah 

promosi dari mulut ke mulut, personal selling, promosi penjualan, melalui media sosial dan 

mengikuti pameran yang berguna untuk penjualan Naturalz. Promosi dari mulut ke mulut, 



personal selling, dan promosi penjualan dirasa tidak dapat dilakukan dengan efektif karena 

membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif, oleh karena itu perusahaan lebih 

mengutamakan promosi melalui media sosial. Promosi lain yang dilakukan adalah pameran, 

tetapi ternyata hasilnya juga kurang berhasil, dikarenakan konsumen yang datang hanya 

sekedar bertanya dan melihat-lihat produk, dan hanya sedikit yang melakukan pembelian. 

Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan 

informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat beberapa objek, kelayakan, kejujuran, 

dan signifikansi dalam rangka untuk memandu pengambilan keputusan, mendukung 

akuntablilitas, praktek menyebarkan efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena 

yang terlibat (Menurut Stufflebeam dalam Wirawan, 2011). Promosi merupakan kegiatan 

perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen 

akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu 

maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen (Klarisa, 2012:4). Promotion mix 

adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling 

dan alat promosi lain, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan (Swasta dan Irawan dalam Hersona, et al., 2013:1149-1150). Marketing adalah 

kegiatan, kumpulan intuisi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, 

penukaran penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan (Andelkovic and Sonja, 2012 : 14).   

Evaluasi terhadap elemen kegiatan promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sebuah produk. Kegiatan promosi yang 

efektif dan tepat akan menarik keinginan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk 

Naturalz. Berdasarkan uraian diatas maka penulis meneliti dengan judul : “ Evaluasi kegiatan 

Promosi pada Usaha Makmur Jaya ”. 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana hasil evaluasi kegiatan promosi pada usaha Makmur Jaya?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan promosi pada Usaha Makmur Jaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi dan pertimbangan 

dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.  

2. Penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan promosi 

bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis, dapat dijadikan pengalaman dan menambah wawasan tentang pemilihan 

kegiatan promosi terhadap sebuah bisnis. 

2. Sebagai masukan bagi Universitas Ciputra khususnya Fakultas Manajemen Bisnis 

terutama dalam membantu mahasiswa untuk memilih kegiatan promosi yang tepat 

dalam bisnisnya. 

 

 

 


