
BAB I 

PENDAHULUAN 
 
  

A. Latar Belakang 

Dunia mode adalah salah satu dunia bisnis yang tidak pernah sepi baik 

oleh para pelaku bisnis maupun konsumennya. Hal ini terjadi  karena mode 

merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia. Menurut Chaney (2008), 

mode merupakan suatu sistem penanda budaya menurut suatu kelompok atau adat 

tertentu. Hal ini dapat dilihat dari strata pembagian kelas, status, pekerjaan dan 

kebutuhan untuk menyeragamkan suatu pakaian. Pakar mode  terkenal dari 

Perancis, Chanel (1883-1971) dalam buku Fashion (Freese, 2011: 6), menyatakan 

bahwa mode dapat mengekspresikan identitas, pola pikir dan gaya hidup 

penggunanya.  

Perkembangan industri mode di Indonesia juga menjadi perhatian bagi 

pemerintah Indonesia. Perhatian ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya 

Indonesia Fashion Week (IFW) 2012 oleh Kementrian Koperasi dan UKM serta 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indonesia Fashion Week  yang 

dirintis oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode ini diselenggarakan dengan 

tujuan untuk membangun dan membawa merek Indonesia menjadi merek kelas 

dunia.  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2007-2012 tentang ekspor mode 

Indonesia menunjukkan trend positif yang mencapai 12,4 persen dengan negara 

tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Hongkong dan 

Australia. Selama periode Januari-November 2012, data ekspor mode mencapai 

US$ 12,79 miliar atau meningkat 0,5 persen dibandingkan periode yang sama di 



tahun 2011. Industri mode juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,8 juta 

orang. Trend positif industri mode masih akan berlanjut dan memberikan 

kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2013. 

Kementerian Perdagangan terus berupaya mendorong pengembangan 

fesyen di Indonesia. Direktur Pengembangan Produk Ekspor dan Ekonomi 

Kreatif, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Dody 

Edward mengatakan dalam mengembangkan fesyen di Indonesia diperlukan 

berbagai upaya strategis dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah yang dilakukan 

antara lain melaksanakan promosi yang efektif baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasar bagi pelaku 

fesyen.  

Mokslo merupakan sebuah perusahaan mode yang bergerak di dalam 

bidang pembuatan tas. Mokslo didirikan pada bulan Januari 2011. Mokslo 

memproduksi tas dengan bahan baku kulit asli, kulit sintetis, kain kanvas dan kain 

suede. Mokslo menyediakan tas secara ready stock dan juga menerima pemesanan 

tas sesuai keinginan konsumen. Produk yang dihasilkan oleh Mokslo menekankan 

eksklusifitas pada setiap produknya karena Mokslo menggunakan bahan baku 

dengan kualitas terbaik dan hanya memproduksi tiga buah tas pada setiap model 

yang di desain oleh Mokslo. 

Seiring berjalannya perusahaan Mokslo, penjualan Mokslo bersifat 

fluktuatif dari tahun ke tahun, berikut ini adalah grafik penjualan Mokslo periode 

Januari hingga Juni 2013 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1  

Tabel 1.1  Grafik  Penjualan Mokslo periode Januari – Juni 2013 

 

 



 

 

 

 

 

       Sumber : Data Perusahaan Mokslo, diolah (2013) 

Tabel  1.1 menjelaskan penjualan Mokslo pada periode Januari sampai 

Juni 2013. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa penjualan Mokslo masih  

berfluktuatif. Pada bulan Januari mengalami kenaikan hingga bulan Maret karena 

pada bulan Maret Mokslo mengikuti pameran. Setiap kali Mokslo mengikuti 

pameran, Mokslo mampu mendapatkan income yang lebih besar. Sedangkan pada 

bulan April perusahaan Mokslo mendapat pesanan dalam jumlah besar. Pada 

bulan-bulan selanjutnya terjadi penurunan dikarenakan kurangnya kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh Mokslo. 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2010: 219). 

Tujuan promosi adalah memperkenalkan barang hasil produksi dengan tujuan agar 

konsumen membeli hasil produksi. Adapun alat-alat bauran promosi terdiri atas 

periklanan, hubungan masyarakat, penjualan langsung, dan promosi penjualan. 

Tabel 1.2 Alat-alat bauran promosi 

Periklanan  Promosi Penjualan Hubungan 
Masyarakat 

Penjualan 
Perseorangan 

Pemasaran 
Langsung  

• Brosur 
• Poster  
• iklan 
• logo 

• Pameran 
• Garansi produk 
• Brosur 
• Demonstrasi 
• Pemberian kupon 
• Potongan harga 
• Kupon barang dagangan 

• Kotak pers 
• Sumbangan 
• Sponsor 
• Majalah 

perusahaan 

• Presentasi 
penjualan 

• Pertemuan 
penjualan 

• Sampel 
 

• Katalog 
• Pemasaran 

dengan 
telepon 

• Belanja lewat 
elektronik 
(internet) 

Sumber : Kotler dan Keller (2008) 



Dari lima bauran promosi diatas, peneliti menggunakan penjualan 

perseorangan dan promosi penjualan sebagai variabel penelitian. Variabel tersebut 

dipilih karena penjualan perseorangan dan promosi penjualan merupakan kegiatan 

promosi yang selama ini dilakukan oleh perusahaan Mokslo.  Kotler dan Keller 

(2009: 24) mengatakan bahwa tidak semua elemen dalam bauran pemasaran akan 

mempengaruhi keputusan pembelian terhadap sutu produk perusahaan. 

Menurut Oesman (2010: 77)  promosi adalah suatu aktifitas pemasaran 

yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pasar 

sasaran terhadap suatu produk maupun perusahaan. Adapun alat-alat bauran 

promosi terdiri atas periklanan, hubungan masyarakat, penjualan perseorangan 

dan promosi penjualan. Perusahaan Mokslo menggunakan penjualan perseorangan 

dan promosi penjualan sebagai variabel penelitian. 

Penjualan perseorangan menurut Oentoro (2012: 178) ialah penyajian lisan 

dalam suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan 

tujuan untuk melakukan penjualan. Penjualan perseorangan merupakan salah satu 

strategi pemasaran untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk atau jasa 

secara langsung kepada konsumen.   

 Promosi penjualan menurut Harjanto (2009: 84) ialah serangkaian teknik 

persuasif yang menawarkan nilai tambah suatu produk baik kepada para perantara 

maupun pemakai langsung dalam jangka waktu tertentu dan digunakan untuk 

mencapai sasaran penjualan. Promosi penjualan penting untuk dilakukan karena 

teknik tersebut merupakan suatu kunci kesuksesan untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan untuk mempengaruhi keputusan membeli.  

Keputusan pembelian merupakan pengambilan keputusan yang melibatkan 

penentuan sebuah pilihan pembelian suatu produk yang tampak merupakan suatu 



proses dari suatu tahapan dalam suatu proses pembelian yang panjang (Hoyer dan 

Macinnis, 2010: 220). 

Tabel 1.3 data pesaing Mokslo 

Promosi Clementine Screaming Cheap Baggu Mokslo 
Periklanan 
(brosur, iklan dan poster) 

 
Ya 

 
Ya  

 
Ya  

 
Ya  

Promosi penjualan  
(potongan harga, garansi produk, 
demonstrasi, pemberian kupon dan 
undian) 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

Hubungan masyarakat  
(sumbangan, sponsor dan majalah 
perusahaan) 

 
Ya 

 
Tidak 

 
Tidak 

 
Tidak 

Penjualan perseorangan 
(presentasi penjualan, pertemuan 
penjualan dan pemberian contoh 
atau sampel) 

 
 

Ya 

 
 

Tidak  

 
 

Ya 

 
 

Ya 

Pemasaran langsung 
(katalog, pemasaran dengan 
telepon dan belanja lewat alat 
elektronik) 

 
 

Ya 

 
 

Ya  

 
 

Ya  

 
 

Tidak 

Sumber : Data Perusahaan Mokslo, diolah (2013) 

Tabel 1.3 merupakan data pesaing Mokslo. Berdasarkan Tabel 1.3, 

Clementine merupakan pesaing yang menjadi ancaman utama Mokslo. 

Clementine melakukan strategi pemasaran dengan secara intens sehingga menarik 

konsumen untuk membeli produk Clementine. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian degan 

judul “Pengaruh Penjualan Perseorangan Dan Promosi Penjualan Terhadap 

Keputusan Pembelian Mokslo” dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh penjualan perseorangan dan promosi penjualan terhadap keputusan 

pembelian yang nantinya akan berdampak pada suksesnya usaha Mokslo. 

B. Rumusan masalah : 
 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel penjualan perseorangan 

terhadap variabel keputusan pembelian? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel promosi penjualan  

terhadap variabel keputusan pembelian? 



3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penjualan 

perseorangan dan variabel promosi penjualan terhadap variabel keputusan 

pembelian? 

C. Tujuan penelitian : 
 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penjualan perseorangan terhadap 

keputusan pembelian.  

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Mengetahui pengaruh secara simultan penjualan perseorangan dan promosi 

penjualan  secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

D. Manfaat penelitian : 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberi manfaat-

manfaat bagi berbagai pihak seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Digunakan sebagai langkah awal peneliti untuk mengembangkan dan 

menerapkan pengetahuan berupa teori-teori penjualan perseorangan 

dan promosi penjualan yang diperoleh di bidang pemasaran, khususnya 

berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. 

2. Bagi Perusahaan 

Digunakan sebagai masukan bagi perusahaan, dalam merencanakan 

dan melaksanakan strategi pemasaran yang berkaitan dengan masalah 

penjualan perseorangan dan promosi penjualan yang terdapat di 

perusahaan sehingga dapat mempertahankan atau memajukan 

perusahaan dengan kualitas produk yang semakin baik. 

 



3. Bagi Pihak Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang 

selanjutnya dapat dijadikan dasar pengembangan konsep bagi 

penelitian berikutnya. 

	  




