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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertumubuhan Produksi Industri manufaktur mikro dan menengah 

mengalami kenaikan pada Tahun 2012. Hal ini juga dijelaskan pada data berita 

resmi statistik dari BPS (No. 29/05/Th, XV, 1 mei 2012) bahwa pertumbuhan 

produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulan (y-on-y) pada triwulan I 

Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar : 7,22 persen dari triwulan I Tahun 

2011, termasuk didalamnya terdapat marmer yang mengalami kenaikan  sebesar 

3,13 persen. Selain Produksi Industri manufaktur yang mengalami kenaikan, 

potensi permintaan marmer masih tinggi, hal ini di dukung dengan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Produksi Permintaan marmer  Tahun 2006-2011 

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik 2012 

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2007 sampai 2011 

Permintaan marmer terlihat meningkat, peningkatan kenaikan produksi 

Permintaan Marmer sebesar 1.523.373 ton. Berdasarkan data tentang peningkatan 

kenaikan produksi permintaan marmer dan Pertumubuhan Produksi Industri 

manufaktur mikro dan menengah mengalami kenaikan pada Tahun 2012 dapat 
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disimpulkan bahwa Perusahaan Marmer mempunyai potensi yang baik untuk 

terus berkembang. 

Marble Art adalah sebuah perusahaan distributor batu alam marmer yang 

menjual berbagai macam produk atau barang dengan nilai seni yang tinggi seperti 

bathroom set (tempat sabun, tempat sikat gigi, tempat sabun cair, tempat tisue), 

patung, wastafel, meja, kursi, lantai dan dinding. Dengan slogan yang menjadi ciri 

khas yaitu : “you want it ,we provide it” Marble Art dapat melayani pemesanan 

secara custome atau sesuai dengan keinginan dan permintaan konsumen. Marble 

Art mempunyai supplier tetap dari kota Tulungagung yang terkenal dengan 

penghasil batu marmer terbesar di Jawa timur dan mempunyai kualitas marmer 

yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Berikut adalah data penjualan 

Marble Art selama periode Maret 2012- Maret 2013   

 

Gambar 1.2 

Volume penjualan Marble Art Tahun 2012-2013 

Sumber : Internal Marble Art, data diolah 

Gambar 1.2 menunjukan adanya fluktuasi penjualan selama Tahun 2012 

hingga 2013, penjualan tertinggi terjadi pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada 

bulan Maret, Juni, Oktober, Desember dan Maret. Hal ini menunjukan keputusan 
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konsumen untuk membeli produk di Marble Art masih tidak stabil. Menurut 

Oentoro (2010:94) proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya 

kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi, di dalam proses membandingkan ini 

konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya 

tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya. Dalam hal 

ini pemasar harus berupaya untuk mengembangkan dan mempertahankan loyalitas 

merek konsumen, antara lain dengan menggunakan iklan pengingat untuk 

mempertahankan mereknya dari memori konsumen serta melakukan promosi 

secara periodik untuk mencegah konsumen tidak beralih ke merek lain (Morrisan 

2010:113). 

 

Gambar 1.3 Hasil responden tentang Marble Art 

Sumber : Internal Perusahaan Marble Art, data diolah, 2013  

 

 Akan tetapi, pada Gambar 1.3 terlihat bahwa hasil dari responden yang 

diambil berdasarkan wawancara kepada masyarakat umum (lampiran A) yaitu 

sebanyak 88% belum mengetahui Marble Art dan hanya 12% responden yang 

mengetahu Marble Art. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Marble Art harus lebih banyak melakukan promosi karena menurut 

Morisaan (2010:1) kemampuan iklan dan media promosi  memegang peranan 

sangat penting bagi keberhasilan perusahaan.  
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Promosi juga mempengaruhi keputusan dalam pembelian konsumen, 

pernyataan ini perkuat Sukotjo dan Radix (2010:227) menyatakan bahwa variabel 

produk, harga, promosi, dan lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada Klinik kecantikan Teta, dimana dari ketujuh variabel tersebut, 

promosi adalah variabel yang paling dominan terhadap keputusan pembelian. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:174) terdapat delapan cara promosi yaitu: iklan, 

promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, 

pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan 

penjualan personal. 

Gambar 1.4 presentase Promosi menurut Konsumen Marmer 
Sumber : Internal Perusahaan, Marble Art, data diolah 2013 

 

Peneliti juga melakukan survei awal dalam rangka untuk mengetahui 

media promosi apa yang sesuai untuk dilakukan oleh Marble Art. Hasil survei 

dapat dilihat pada lampiran A dan Gambar 1.4 dapat diketahui bahwa bauran 

promosi yang sesuai untuk Marble Art menurut konsumen adalah Iklan, Personal 

Selling, Promosi Penjualan. Pemilihan tiga marketing mix juga di dukung oleh 

Morisaan (2010:1) bahwa kemampuan iklan dan media promosi memegang 

peranan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan, promosi penjualan di 
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dukung oleh  Widagdo (2011)  bahwa dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

promosi penjualan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 

komputer. Personal Selling pun diperkuat oleh penelitian Seanwati (2011) yang 

menjelaskan bahwa personal selling mempengaruhi keputusan pembelian motor 

Honda sebesar 66,4%. 

Berdasarkan latar belakang beberapa  fenomena yang telah diungkap di 

atas, penulis ingin meneliti penelitian dengan judul “Pengaruh iklan, promosi 

penjualan dan pesonal selling terhadap keputusan pembelian”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :  

1) Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Marble Art ? 

2) Apakah Personal Selling berpengaruhi terhadap keputusan 

pembelian produk Marble Art ? 

3) Apakah Promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk Marble Art ? 

4) Apakah iklan, promosi penjualan, personal selling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Marble Art? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 
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1) Untuk mengetahui apakah Iklan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk Marble Art  

2) Untuk mengetahui apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Marble Art  

3) Untuk mengetahui apakah Personal Selling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Marble Art 

4) Untuk mengetahui apakah iklan, promosi penjualan, Personal Selling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Marble Art 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Melalui Penelitian ini, ada dua manfaat yang bisa diperoleh, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

dua manfaat tersebut: 

1) Manfaat toeritis 

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman baru 

yang terkait dengan promosi serta keputusan pembelian konsumen. 

Penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi sumber referensi yang 

optimal bagi penelitian lain di masa yang akan datang. 

2) Manfaat praktis 

Marble Art dapat mengetahui upaya-upaya yang tepat untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen serta memaksimalkan 

keuntungan dari upaya-upaya tersebut. 

 


