
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pakaian merupakan salah satu kategori kebutuhan primer. Jumlah 

penduduk yang semakin hari semakin meningkat tentunya juga diikuti 

dengan kebutuhan akan sandang yang juga meningkat. Data pada internet 

menyatakan bahwa pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan 

kecil triwulan II-2016 naik sebesar 5,74 persen terhadap triwulan I-2016. 

Salah satu kenaikan produksi dialami oleh industri tekstil yang naik 

sebesar 11,78 persen (dalam bps.go.id). Hal ini ditandai dengan 

banyaknya toko-toko atau outlet-outlet baju di mall-mall maupun di 

pasar-pasar yang berada di Surabaya.  

Bisnis Sketch! adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang 

garmen, khususnya dalam pembuatan pakaian / clothing dalam bentuk 

jadi. Fokus bisnis ini adalah pembuatan kaos custom atau sesuai dengan 

pesanan dan keinginan pembeli. Pembeli akan memberitahukan tentang 

biaya yang mereka inginkan per kaos beserta design sablon atau bordir, 

ukuran kaos (S, M, L, XL, XXL), dan jenis kain yang diinginkan. Berikut 

adalah beberapa jenis kain yang telah disediakan :  

 

 



Tabel 1.1 Jenis bahan dan produk yang dihasilkan 

No. Jenis kain / bahan  Hasil 

1. Katun Combed (18S, 24S, 

30S ,32S), Katun Cardet 

(18S, 24S), TC, Hyget 

T-Shirt 

2. Lacros Combed, Lacros 

Cardet 

Polo Shirt 

3. Katun Drill, Oxford, Spandex Kemeja dan Seragam Kerja 

4. Flece, Adidas, Diadora Jaket 

Sumber : Data Internal Perusahaan 

Setelah itu perusahaan akan menyesuaikan jenis kain dengan biaya 

yang diinginkan pembeli per kaosnya agar tidak melebihi biaya yang 

mereka inginkan. Target pasar perusahaan Sketch! secara geografis berada 

di daerah Surabaya khususnya Surabaya Barat dan sekitarnya, sementara 

untuk daerah regional pemasaran berada di Jawa Timur dan sekitarnya 

namun masih memfokuskan diri untuk mengembangkan di daerah 

Surabaya dahulu. Target pasar perusahaan Sketch! secara demografis 

adalah orang berusia 16-35 tahun, institusi swasta (perusahaan, sekolah, 

gereja) maupun pemerintahan, serta end user atau individu. Kelas 

ekonomi yang dibidik adalah kelas ekonomi menengah karena range 

harga yang ditawarkan bervariatif yaitu antara Rp 50.000,00 sampai Rp 

120.000,00 per baju serta tidak menutup kemungkinan untuk menjual 

dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah sesuai dengan bahan 

dan model yang akan dipesan oleh pembeli. Kelas ekonomi menengah 



Indonesia adalah orang dengan rentang penghasilan antara 2,6 juta rupiah 

sampai 6 juta rupiah (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/).  

Total pelanggan Sketch! berjumlah delapan pelanggan yang 

melakukan pemesanan custom (baju yang di design oleh pelanggan) yaitu 

SMA Kristen Petra 1 melakukan pemesanan sejumlah 252 kaos sablon, 

PT. Corium melakukan pemesanan sejumlah 112 polo shirt, pemuda dari 

GKT Filadelfia melakukan pemesanan sejumlah 85 polo shirt, mahasiswa 

E1 IBM UC melakukan pemesanan sejumlah 88 kaos sablon, Universitas 

Kristen Petra melakukan pemesanan sejumlah 135 kaos sablon, PMK dari 

Universitas Ciputra melakukan pemesanan sejumlah 35 kaos sablon, 

Pemuda dari GPIB melakukan pemesanan sejumlah 45 polo shirt dengan 

kerah batik dan Feliana melakukan pemesanan sejumlah 7 kaos sablon. 

Selama periode April 2015 hingga Juni 2016 Sketch! telah melakukan 

penjualan baju custom sebanyak 759 kaos dan mempunyai satu pelanggan 

tetap yang sudah melakukan dua kali order yaitu SMA Kristen Petra 1 

sebanyak 120 kaos sablon pada pemesanan pertama dan 132 kaos sablon 

pada pemesanan kedua.  

Sketch! telah melakukan pemasaran yang membantu penjualan produk 

yaitu dengan melalui media sosial, direct selling, dan pembagian brosur. 

Namun, pemasaran yang dilakukan masih belum optimal dan pengenalan 

produk kepada masyarakat masih belum maksimal. Ketidakoptimalan 

promosi Sketch! dapat dilihat dari target yang belum tercapai, baik dari 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21014-penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak


segi kuantitas penjualan pada Tabel 1.1 yang fluktuatif maupun jumlah 

kosumen yang kuantitasnya masih kurang dalam jangka periode April 

2015-Juni 2016.  

 

Gambar 1.1 Omzet Penjualan Bisnis Sketch! periode April 2015 – Juni 2016 

Sumber : Data Internal Sketch! 

Pada grafik dapat diketahui bahwa total omzet Sketch! pada triwulan 

pertama (April-Juni 2015) berjumlah Rp 3.471.742,78. Pada periode ini 

cara promosi yang dilakukan adalah dengan direct marketing (pembagian 

kartu nama). Pada triwulan kedua (Juli-September) omzet Sketch! 

menurun menjadi sejumlah Rp 1.796.944,77. Pada periode ini cara 

promosi yang dilakukan adalah direct marketing (pembagian brosur). 

Sedangkan pada triwulan ketiga (Oktober-Desember) omzet Sketch! 

meningkat drastis sehingga memperoleh Rp 8.191.937,84. Pada periode 
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ini cara promosi yang dilakukan adalah personal selling kepada kenalan-

kenalan, direct marketing (pembagian brosur dan kartu nama), advertising 

(mencoba menggunakan Instagram) dan repeat order dari pelanggan 

Sketch!. Namun, pada triwulan keempat (Januari-Maret) perusahaan 

Sketch! tidak melakukan transaksi penjualan sama sekali hingga menjadi 

sejumlah Rp 0. Pada periode ini cara promosi yang dilakukan adalah 

dengan advertising (penggunaan Instagram) dan personal selling. Pada 

triwulan kelima omzet Sketch! mulai mengalami peningkatan sehingga 

berjumlah Rp 5.207.056,43. Pada periode ini cara promosi yang dilakukan 

adalah dengan personal selling kepada kenalan-kenalan saja.  

Pra survei yang dilakukan peneliti terhadap responden (pelanggan 

perusahaan Sketch!) pada Tabel 1.2 juga menunjukkan pentingnya 

promosi untuk pengenalan produk kepada masyarakat selain faktor 

produk, tempat dan harga di dalam bauran pemasaran. Sesuai dengan data 

pra survei, rangkuman dari komentar pelanggan di perusahaan Sketch! 

adalah sebanyak 25% responden menyatakan bahwa kualitas produk 

penting agar produk Sketch! semakin dikenal dan meningkatkan 

penjualan. Sementara itu 15% responden menyatakan bahwa harga yang 

sesuai dengan produk dan sesuai dengan pesanan pelanggan akan 

membuat pelanggan untuk repeat order. Lalu 10% responden menyatakan 

bahwa toko yang berada di daerah strategis memudahkan pelanggan untuk 

menjangkau produk Sketch! sehingga semakin banyak pelanggan. 

Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa promosi penting untuk 



mengenalkan produk kepada calon pelanggan dan memberikan informasi 

tentang produk kepada calon pelanggan. 

 

Tabel 1.2 Pra Survei  

Kategori Komentar Presentase 

(%) 

Produk - Produk yang berkualitas sangat penting 

daripada toko yang bagus. 

- Jika ada produk yang cacat karena 

kelalaian perusahaan (kesalahan sablon 

atau bordir, kesalahan ukuran atau jumlah 

baju) maka harus ada pertanggungjawaban 

dari perusahaan. 

25% 

Harga - Harga yang terjangkau dan sesuai dengan 

kualitas barang lebih baik. 

- Harga bisa disesuaikan dengan design dan 

bahan pilihan pembeli sudah bagus. 

15% 

Promosi - Promosi melewati media sosial (BBM, 

Line, Whatsapp, Instagram) sangat penting 

supaya dikenal banyak orang. 

- Membagikan brosur dengan keterangan 

lengkap di tempat strategis atau punya 

website memudahkan pembeli untuk 

mengetahui tentang produk dan pemesanan 

online 

- Jika produk bagus, maka orang akan 

melakukan word of mouth kepada orang 

lain 

- Menawarkan produk secara direct selling 

itu efektif.  

75% 

Tempat 

(Toko, 

Reseller atau 

saluran 

distribusi) 

- Toko yang berada di daerah strategis 

(tengah kota atau di mall terkenal) 

memudahkan pembeli mendatangi dan 

mencari produk Sketch!. 

10% 

Sumber : Data Diolah  



Menurut American Marketing Association, yang dikutip dari Kotler 

(2012:8) definisi pemasaran yaitu proses perencanaan dan pelaksaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, barang 

dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran 

individu dan organisasi. Sedangkan menurut Menurut Kotler dan 

Amstrong (2012:408) bauran promosi (promotion mix) atau disebut juga 

bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix) 

perusahaan merupakan paduan spesifik iklan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran 

langsung yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai 

pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. 

Masing-masing kategori melibatkan sarana promosi tertentu yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen.  

Pemasaran diupayakan agar konsumen sadar akan keberadaan produk 

dan kegiatan promosi yang tepat dapat menimbulkan kebutuhan akan 

barang pada masyarakat (untuk pengenalan produk) kemudian 

mengerucut pada calon konsumen yang dituju. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui bagaimana penentuan rancangan bauran promosi untuk 

perusahaan Sketch!. Promotion Mix (advertising, sales promotion, public 

relations, personal selling dan direct marketing) digunakan agar menjadi 

dasar dalam penentuan rancangan bauran promosi untuk perusahaan 

Sketch!. 



1.2 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut :  

- Bagaimana penentuan rancangan bauran promosi untuk perusahaan 

Sketch! ? 

1.3 Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan rancangan bauran 

promosi untuk perusahaan Sketch!.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1    Praktis 

- Bagi Sketch!, penelitian ini dapat membantu untuk menentukan 

rancangan bauran promosi untuk perusahaan Sketch!.  

- Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber 

referensi untuk menambah wawasan pada bidang bauran promosi 

perusahaan garmen. 

1.4.2 Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi 

yang selanjutnya dapat  pengembangan bagi penelitian berikutnya. 

 


