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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri Sablon R-R adalah perusahaan perseorangan yang didirikan oleh 

Indrawati dan Adrian Hartanto sejak tahun 2014. Usaha ini direncanakan 

nantinya akan diteruskan oleh Lucya Kumala Sari. Perusahaan ini terletak di 

Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang sablon, 

khususnya pada pakaian jadi (konveksi), namun juga mencakup di media-media 

lainnya seperti plastik. 

Prospek pengembangan usaha cukup menjanjikan, dimana terutama di 

daerah Lombok tempat perusahaan ini berada, jumlah saingan yang bergerak di 

bidang yang sama masih sangat sedikit. Selain itu, jumlahnya saingan yang 

masih sangat sedikit ini akan dapat memberikan peluang bagi perusahaan ini 

untuk membangun nama dan kepercayaan pelanggan terlebih dahulu sebelum 

perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama muncul. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Data Nilai Penjualan (Juta) 
Sumber: Industri Sablon R-R 
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Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa prospek pengembangan usaha untuk 

Industri Sablon R-R ini cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari data penjualan 6 

bulan terakhir yang rata-rata mencapai kurang lebih 33 juta rupiah. Grafik 

tersebut menunjukkan penjualan yang relatif stagnan. 

Untuk mencapai jumlah penjualan tersebut, perusahaan telah melakukan 

beberapa usaha promosi. Kegiatan marketing yang sudah dilakukan antara lain: 

a. Personal Selling 

Industri Sablon R-R berasal dari usaha konveksi yang menjual 

pakaian jadi, termasuk baju polos. Dengan dimulainya industri sablon 

ini, telah diperlihatkan beberapa contoh/sampel kepada para 

pelanggan. 

b. Mouth to Mouth Promotion 

Dalam kegiatan jual-menjual di perusahaan sebelumnya, telah 

dilakukan beberapa usaha promosi melalui mouth-to-mouth, yaitu dari 

penjual ke pelanggan, dan dari pelanggan ke pelanggan lainnya yang 

menyebabkan lebih diketahuinya usaha baru ini di pasar. 

Hingga saat ini, customer untuk usaha ini berkisar antara pelanggan-

pelanggan individu, sekolah, institusi atau perusahaan lain, distributor baju-baju 

khas, dan berbagai macam toko serta komunitas. Dengan fasilitas dan mesin 

produksi yang telah dimiliki sekarang, kapasitas produksi rata-rata mencapai 

4.000-6.500 potong baju dan 5.000-10.000 lembar plastik per bulan. Jumlah ini 

dicapai dengan 6 SDM dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA. 
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Di dunia kita sekarang ini, meningkatnya tekanan kompetitif dan profil 

pelanggan yang terus berubah menunjukkan bahwa pelanggan merupakan aset 

yang paling penting untuk sebuah perusahaan. Oleh karena itu, keunggulan 

kompetitif yang berasal dari praktek, didesain untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, atau dengan kata lain, customer-centric approach, atau pendekatan 

yang berbasis pelanggan, diperkirakan meningkatkan performa finansial dan 

profitability dari suatu perusahaan (Kosan, 2014). 

Promosi merupakan elemen dari aktivitas marketing yang sangat signifikan. 

Di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan multinasional hingga perusahaan kecil 

hingga menengah mengakui bahwa tidak terdapat alternatif lain selain promosi 

untuk berkomunikasi dengan konsumen dan memotivasi mereka untuk membeli 

produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Di dunia ini yang kian lama kian 

kompetitif, suatu perusahaan perlu peka terhadap berbagai faktor yang 

mempengaruhi pasar untuk bertahan (Abedin dan Ferdous, 2015). 

Sebagai sebuah usaha yang relatif masih baru dengan budget dan pasar 

yang masih terbatas, Industri Sablon R-R, sebagai usaha yang ingin survive, 

mengerti dan mengakui akan pentingnya promotional mix untuk 

mengembangkan usaha ini. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah 

melakukan wawancara singkat dengan salah satu teman peneliti yang memiliki 

usaha yang sama yang terletak di Jakarta. Dengan omzet yang cukup besar, 

pangsa pasar yang cukup luas, dan SDM profesional yang melimpah, usaha ini 

dalam perjalanannya telah melakukan beberapa usaha promosi. Menurut 

pemilik usaha ini, yaitu Informan 1, beberapa usaha promosi yang telah 
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dilakukannya antara lain mouth to mouth promotion, online promotion, dan 

promosi melalui media cetak. Informan 1 mengaku bahwa usaha promosi yang 

sangat efektif dan baik untuk dijalankan, terutama untuk usaha baru dengan 

modal terbatas, yaitu mouth to mouth promotion. Kedua usaha promosi lainnya 

(online promotion dan promosi melalui media cetak) tidak membuahkan hasil 

yang signifikan untuk usahanya, ditambah lagi dengan besarnya cost yang 

ditanggungnya. 

Penentuan elemen-elemen promotional mix yang paling tepat, efektif, dan 

influensial memiliki indikasi yang kuat, penting dan berguna bagi decision 

makers dan marketing planners (Nour et al., 2014). Hal ini mendorong peneliti 

untuk mengangkat topik penyusunan promotional mix sebagai topik untuk 

penelitian ini. Selain itu, omzet yang relatif stagnan, potensi pasar yang cukup 

besar dan masih sangat rendahnya persaingan yang ada di daerah Lombok 

juga mendukung peneliti untuk mendalami lebih lanjut mengenai penyusunan 

promotional mix, khususnya yang sesuai untuk Industri Sablon R-R. Dengan 

penyusunan promotional mix ini, diharapkan jumlah omzet yang didapatkan 

dapat meningkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah: 

Bagaimana promotional mix yang sesuai untuk Industri Sablon R-R dalam 

rangka meningkatkan jumlah omzet. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menyusun promotional mix yang 

sesuai untuk Industri Sablon R-R untuk meningkatkan omzet. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

promotional mix yang dilakukan untuk pengembangan bisnis serta bahan 

kajian dan informasi khususnya pada industri sablon. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran terhadap para wirausahawan yang bergerak di bidang  

jasa sablon, serta para praktisi bisnis baik yang akan atau sudah berbisnis di 

bidang sablon, dan Industri Sablon R-R sendiri. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini yaitu: 

a. Penelitian ini hanya meneliti mengenai promotional mix yang sesuai 

untuk Industri Sablon R-R. 

b. Penyusunan promotional mix pada penelitian ini akan berfokus terhadap 

usaha-usaha promosi dengan cost yang cukup terjangkau oleh Industri 

Sablon R-R akibat scope perusahaan yang masih kecil. 

c. Target pasar yang dipilih adalah customer B to B. 

 


