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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pertumbuhan bisnis properti di kota Surabaya mengalami peningkatan 

yang signifikan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 1.1. Semakin 

tumbuhnya sektor di bidang properti akan memacu konsumen untuk memiliki 

perlengkapan rumah tangga yang baru salah satunya springbed sehingga 

permintaan pasar akan springbed juga akan terus meningkat. 

 

Gambar 1. 1 Grafik Properti kota Surabaya (dalam unit) 

Sumber: (UrbanIndo, 2017) 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat pada bulan Mei 2012 ke Juli 

2012 terjadi peningkatan hingga 300 unit properti lalu pada Juli 2012 ke 

September 2012 terjadi peningkatan hingga sekitar 500 unit properti. Pada 

bulan September 2012 menuju November 2012 terjadi peningkatan sekitar 

700 unit properti dan pada pembukaan tahun 2013 tepatmya pada bulan 

Januari properti di kota Surabaya meningkat hingga hampir 1000 unit. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, dapat 

diketahui bahwa perkembangan pasar furniture di Indonesia juga mengalami 

pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada 

Tabel 1.1. Peningkatan industri furniture ikut mendorong peningkatan salah 

satu bagian dari furniture, yaitu springbed. 

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pasar Furniture Indonesia tahun 2011-2015 (dalam milyar 

rupiah) 

Tahun Nilai Penjualan Pertumbuhan 

2011 13,021 70,23% 

2012 14,735 13,16% 

2013 13,78 -6,48% 

2014 15,433 12,00% 

2015 18,845 22,11% 
 Sumber: (BPS, 2015) 

 Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 

hingga tahun 2013 pertumbuhan pasar furniture di Indonesia masih fluktuatif 

tetapi pada tahun 2014 hingga 2015 pertumbuhannya mulai meningkat 

signifikan. 

 Berbagai pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut menuntun 

Fortune Successo untuk memenuhi permintaan pangsa pasar di Indonesia, 

khususnya Pulau Jawa karena melihat semakin besarnya potensi springbed di 

wilayah pulau Jawa dan sekitarnya. Fortune Successo merupakan perusahaan 

dagang dengan merek De Rucci yang melayani penjualan springbed atau 

kasur sesuai dengan pesanan konsumen. Pelanggan melalui perusahaan 

Fortune Successo melakukan pemesanan yang dapat dicustom baik dari segi 



3 
 

biaya atau budget konsumen maupun dari segi spesifikasi yang pelanggan 

inginkan. Fortune Successo melayani pemesanan dengan menggunakan 

bahan-bahan yang berkualitas seperti: 3 zone honeycomb pocket spring, kain 

belgium knitted, Talalay Latex Layer, superior foam encasement, yang telah 

digunakan oleh beberapa merek springbed ternama. Selain melayani 

pemesanan dengan bahan yang telah disebutkan, Fortune Successo juga 

menyediakan berbagai opsi lainnya dengan harga yang lebih terjangkau sesuai 

dengan kebutuhan spesifik dari setiap pelanggan. 

Persaingan antar perusahaan sejenis dalam industri springbed 

sangatlah ketat sehingga perusahaan harus mampu menempatkan diri di posisi 

yang tepat agar dapat bertahan dan tetap mendapatkan tempat di hati 

konsumennya (Kuncoro, 2013, p. 86). Salah satu cara agar perusahaan dapat 

berkembang dan bertahan adalah dengan melakukan promosi. Promosi 

merupakan kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk 

dan membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut (Sunyoto, 

2014, p. 154). 

Perusahaan Fortune Successo telah melakukan beberapa kegiatan 

promosi, yaitu menyebarkan brosur pada toko-toko ritel di Malang, 

Mojokerto, Gresik, Solo, Mojosari, dan Madura yang dilakukan melalui 

wiraniaga yang dimiliki perusahaan.  Penyebaran brosur ke toko-toko mulai 

berjalan pada bulan Oktober 2016 dan masih dilakukan hingga sekarang. 

Wiraniaga yang dimiliki perusahaan tidak hanya sekedar membagikan brosur 
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tetapi juga secara langsung menawarkan produk kepada owner toko. Pada saat 

menawarkan produk, perusahaan memberikan promosi sale up to 40% atau 

promosi harga khusus untuk pemesanan paket 100 dan juga memberikan x-

banner serta papan nama secara gratis kepada toko jika membeli produk De 

Rucci untuk dijual di tokonya. Perusahaan juga membagikan brosur yang 

berisikan mengenai promo buy 1 get 1 pada teman-teman terdekat dan di 

lingkungan Universitas Ciputra. Promo ini berlangsung pada bulan Oktober 

2016 hingga Desember 2016. Dapat dilihat bahwa promosi yang selama ini 

dilakukan lebih banyak kepada B2B dibanding B2C. 

Gambar 1.2 merupakan data penjualan dan target  Fortune Successo 

selama bulan April 2016 hingga Mei 2017. Selama berdiri, dapat dilihat 

bahwa omzet yang didapatkan selama periode tersebut mengalami fluktuatif 

dan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan 

karena kegiatan promosi yang dilakukan De rucci dirasa masih belum optimal. 

 

 

 

 

  

  

Gambar 1. 2 Grafik perbandingan target penjualan dan data penjualan riil 

Sumber : Data Internal Perusahaan (April 2016- Mei 2017) 
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 Pada Gambar 1.2 juga terlihat bahwa terjadi peningkatan omzet yang 

sangat signifikan melampaui target yang telah ditetapkan pada bulan 

November 2016, Februari dan April 2017 karena pada bulan tersebut 

wiraniaga yang dimiliki De Rucci berhasil mendapatkan pesanan dari 

beberapa toko springbed. Pada saat menawarkan produk, De Rucci melakukan 

promosi dengan memberikan harga untuk toko mendapatkan diskon 40% 

sehingga hal ini yang membuat pemilik toko tertarik dan langsung melakukan 

pemesanan dalam jumlah banyak, selain memberikan diskon, perusahaan juga 

memberikan x-banner serta papan nama secara gratis untuk dipasang di toko 

tersebut. Omzet tertinggi di atas didominasi oleh penjualan business to 

business yang menghasilkan omzet lebih besar daripada penjualan business to 

customer, sehingga perusahaan akan lebih fokus dengan penjualan B2B. 

Tabel 1.2 merupakan perbandingan kegiatan promosi De Rucci dengan 

kompetitor, yaitu Informa dan Violand Springbed berdasarkan promosi yang 

terdapat pada dimensi bauran promosi. Bauran promosi terdiri atas 5 (lima) 

alat-alat promosi, yaitu Advertising, Sales Promotion, Public Relation, 

Personal Selling, dan Direct Marketing (Kotler & Armstrong, 2012, p. 408). 

Informa dan Violand Springbed adalah perusahaan yang menjual springbed 

yang cukup terkenal di kota Surabaya sehingga kedua perusahaan tersebut 

menjadi salah satu kompetitor perusahaan Fortune Successo. 
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Tabel 1. 2  Perbandingan bauran promosi De Rucci dan kompetitor 

No Bauran 

Promosi 

De Rucci Informa Violand 

1. Advertising Menyebarkan 

brosur  

Website, Billboard, 

spanduk, brosur, dan 

iklan di koran. 

Website, 

menyebarkan brosur 

dan memasang 

banner. 

2. Sales 

Promotion 

Mengadakan promosi 

Buy 1 get 1, sale up to 

40% pada waktu-

waktu tertentu. 

Pemberian harga 

khusus untuk 

pemesanan dalam 

jumlah banyak. 

Mengadakan promosi 

Buy more get more, 

sale up to 50%, extra 

cashback, dan sistem 

poin pada waktu-

waktu tertentu. 

Mengadakan promosi 

gratis bantal dan 

guling dan sale up to 

50% pada waktu-

waktu tertentu. 

3. Public 

Relation  

Belum ada Sponsorship dan 

Special Events 

Special Event dan 

pameran. 

4. Personal 

Selling 

Memiliki wiraniaga 

yang bekeliling 

menawarkan produk 

ke toko-toko ritel dan 

setiap anggota bisnis 

menawarkan langsung 

ke konsumen. 

Memiliki toko fisik 

yang terdapat di mall-

mall kota besar dan 

puluhan karyawan 

yang siap melayani 

pengunjung. 

Memiliki toko fisik 

dan beberapa 

karyawan. 

5. Direct 

Marketing 

Belum ada Katalog dan bekerja 

sama dengan forum 

jual beli 

ruparupa.com . 

Melalui media sosial 

facebook dan twitter. 

Sumber: data diolah, 2017 

 

  Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kegiatan promosi yang 

dilakukan kompetitor jauh lebih banyak dan menarik sehingga konsumen juga 

banyak lebih mengetahui mengenai produk kompetitor dibanding produk De 

Rucci. De Rucci belum banyak melakukan kegiatan promosi yang efektif dan 

efesien. 

  Peneliti juga melakukan prasurvey untuk mendukung penelitian ini. 

Prasurvey dilakukan dengan menanyakan saran dan kritik dari konsumen B2B 
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De Rucci. Saran dan kritik yang diberikan konsumen dapat dilihat pada Tabel 

1.3 di bawah ini. 

Tabel 1. 3 Saran dan Kritik dari konsumen B2B 

No. Nama Saran dan Kritik Kategori 

1. Giri Palma Barang diretur karena kasurnya jeglong atau 

gembos 

Kualitas 

Produk 

2. Tab Hotel Belum pernah dengar produk ini, karena 

promosi ke hotel ini baru tahu. 

Promosi 

3. Fortuna 

Mebel 

Banyak konsumen yang tidak tahu produk 

De rucci jadi susah untuk mau dijual ditoko 

ini. Harus banyak promosi dulu. 

Promosi 

4. Rajawali 

Mebel 

Konsumen tidak tahu produk ini, coba 

lakukan pameran di mall-mall supaya 

konsumen tahu dulu gimana produk De 

Rucci baru bisa dijual ditoko. 

Promosi 

5. Tunas Jaya 

Mebel 

Beberapa kasur sedikit basah sampai di 

tujuan. Minta harga promo karena harga 

sekarang agak susah bersaing dipasar. 

Kualitas 

produk dan 

Harga 

6. Bekizaar 

Hotel 

Produk baru pertama kali dengar, untuk hotel 

minta harga promo. 

Promosi 

7. Citra Mebel Gunakan website atau sosial media untuk 

promosi, jadi konsumen gampang akses. 

Promosi 

8. Mebel 

Jempol Baru 

Pengerjaan kurang rapi spunbond terlihat dan 

plastik mika ada yang kotor. 

Kualitas 

Produk 

9. Mebel 

Redjeki 

Harus banyak ikut pameran dan kasih 

promo-promo menarik agar konsumen 

tertarik dengan kasur De Rucci 

Promosi 

10. Kurnia 

Sejahtera 

Mebel 

Harus banyak promosi menarik supaya toko 

gampang jual. 

Promosi 

 Sumber: data diolah, 2017 

  Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa saran dan kritik 

yang disampaikan sebagian besar merupakan kendala pada promosi. Dapat 

dilihat dari 10 saran dan kritik yang disampaikan di atas terdapat tujuh 

konsumen yang menyinggung masalah promosi. Fortune Successo masih 

belum menggunakan strategi promosi yang tepat sasaran sehingga tidak 
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banyak orang tahu mengetahui produk De Rucci dan belum banyak 

melakukan kegiatan promosi yang maksimal untuk bisa masuk kepasar B2B. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

menganalisis kegiatan promosi yang sudah pernah dilakukan oleh De Rucci 

springbed dengan cara melakukan penelitian dengan judul Analisis Kegiatan 

Promosi Pada Produk De Rucci Springbed Di Surabaya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kegiatan promosi yang sesuai pada produk De Rucci springbed di 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kegiatan promosi yang sesuai pada produk De Rucci 

springbed di Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu manajemen 

pemasaran khususnya mengenai kegiatan promosi.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan strategi promosi yang tepat sasaran untuk 

kemajuan usaha De Rucci springbed kedepannya dan juga sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 


