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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pengembangan garmen atau pakaian jadi merupakan kunci dari peningkatan 

sumbangan industri tekstil, yang merupakan salah satu sektor andalan industri di 

Indonesia dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Seluruh industri tekstil, 

garmen adalah bagian yang memberikan sumbangan terbesar dalam industri 

tekstil. Saat ini sebanyak 1,5 juta tenaga kerja yang diserap oleh industri tekstil 

berskala besar dan menengah, sekitar 500.00 orang diantaranya diserap di industri 

garmen. Ketua Harian Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia 

(APGAI), Suryadi Sasmita, di Jakarta (Rabu, 12/6), mengungkapkan pasar 

garmen pada triwulan I tahun 2013 bisa mencapai USD3,3 miliar, meningkat dari 

realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar USD2,8 miliar. 

(sumber: businessnews,2012). 

Semakin berkembangnya industri garmen di Indonesia menjadi tugas 

utama bagi para pemain di dalam bisnis ini untuk terus menyusun strategi-strategi 

agar tetap dapat bertahan di dalam persaingan bisnis. Nusantara Abadi (NA) 

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pembuatan produk 

pakaian jadi (garmen) yang berdiri pada tahun 2012. Hingga saat ini Nusantara 

Abadi telah beroperasi selama lima semester. Tujuan pendirian perusahaan ini 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar akan pakaian baik untuk produksi besar 

maupun kecil. Produk–produk yang dijual NA yaitu t- shirt, polo shirt serta baju 

berkerah untuk dihadirkan kepasar lokal maupun luar kota.  
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Target pasar yang dituju NA adalah Business to Consumen (B2C), 

menurut Grewal dan Levy (2010:609) B2C adalah  proses penjualan produk atau 

jasa yang langsung ke konsumen yaitu perusahaan–perusahaan atau organisasi 

yang ingin memproduksi baju dengan jumlah banyak misalnya saja untuk 

keperluan baju pegawai, baju promosi, dan baju perkumuplan Event Organizer 

(EO). NA mengambil target pasar garmen karena melihat peluang semakin 

banyaknya perusahaan–perusahaan yang menggunakan pakaian berseragam baik 

untuk karyawan maupun sebagai merchandise.  

 

Gambar 1.1 Data Pendapatan NA periode 2013-2014  

Sumber : Data NA yang telah diolah 

 

NA merupakan perusahaan yang masih tergolong baru, hal ini menjadi 

kendala tersendiri bagi NA karena masyarakat belum banyak yang mengetahui 

keberadaan NA. Hal ini tentulah memberi dampak pada pendapatan NA. Pada 

gambar 1.1 dapat terlihat bahwa penjualan NA mengalami kenaikan dan 

penurunan. Penjualan terendah NA pada bulan Juli 2014 dikarenakan Peneliti 

tidak melakukan personal selling, sedangkan  penjualan tertinggi terletak pada 

bulan April 2014, hal ini dikarenakan Peneliti melakukan personal selling ke 

konsumen dan berhasil menjual produk dalam kuantiti besar di Tulung Agung.  
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 Hingga saat ini proyek yang berhasil ditangani NA adalah baju marinir untuk 

kegiatan pelatihan, baju pegawai Zoom Hotel, baju pegawai Central Aluminium, 

merchandise, dan masih banyak lagi. 

Peneliti juga melakukan observasi kepada kompetitor dapat dilihat pada data 

perbandingan NA dengan kompetitor (lihat Lampiran A-1) terlihat bahwa jika 

dilihat dari segi produk, kualitas layanan, dan harga, NA mampu bersaing dengan 

kompetitor, hanya saja kompetitor-kompetitor tersebut sudah berdiri lebih dari 

lima tahun, sehingga konsumen lebih mengenal kompetitor dibandingkan NA. 

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti melihat adanya peluang bagi NA untuk dapat 

bersaing dengan kompetitor tersebut.  

Pada penelitian ini Peneliti juga melakukan survei awal kepada 35 responden 

(Role of thame, Sekaran, 2013) yaitu terdiri dari calon konsumen dan target 

konsumen NA. Pada hasil survei awal (lihat Lampiran A-2), terdapat 5,6% 

responden yang mengatakan bahwa mengetahui keberadaan NA karena 

produknya bagus, 5,8% responden mengatakan bahwa mengetahui keberadaan 

NA karena kualitas layanan,  14,3% mengetahui NA karena harga, dan selebihnya 

74,3% responden tidak mengetahui keberadaan NA sama sekali. Maka hal ini 

mengindikasi bahwa perlu ekspolorasi kategori promosi pada NA, padahal secara 

prakteknya NA telah melakukan beberapa macam kategori promosi. 
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Berbicara tentang promosi, berikut ini adalah kegiatan promosi yang telah 

dilakukan NA dilihat berdasarkan bauran promosi: 

Tabel 1.3 Bauran Promosi NA 

Bauran 

promosi 

Yang telah dilakukan oleh NA 

Advertising  NA belum melakukan iklan di media koran, televisi, dan 

media promosi lainnya. 

Personal selling NA menawarkan produk dengan cara bertemu langsung  

dengan konsumen salah satunya  CV. Central almunium  

yang berada di Tulung Agung untuk baju karyawan  dan 

Universitas Ciputra (IBM) untuk baju pelatihan Marinir. 
Sales 

promotion 

Memberikan contoh sampel produk baik dari jenis kain 

(polyster dan katun) ,membagikan brosur pada saat 

pameran kepada masyarakat.  

Direct 

marketing 

Membuat website (www.nusantara-abadi.com) untuk 

memperkenalkan NA kepada masyarakat dan juga 

mengingat produk yang diijual adalah produk pakaian 

jadi dan melakukan follow up dengan konsumen melalui 

telepon dan e-mail. 

Publicity NA belum melakukan publicty. 
Sumber: Data primer NA yang diolah 

 Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat jelas bahwa kegiatan promosi oleh NA 

telah melakukan kegiatan promosi dalam kegiatan, personal selling, sales 

promotion, dan direct marketing. Berdasarkan hal ini, Peneliti menyimpulkan 

minimnya promosi yang dilakukan oleh NA menyebabkan kurangnya masyarakat 

yang mengetahui keberadaan NA. Berdasarkan permasalahan yang ada, Peneliti 

melihat adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara strategi promosi yang 

dilakukan NA dengan keputusan pembelian. Pada tabel 1.3 Peneliti melihat 

adanya relevansi antara teori personal selling, direct marketing, dan sales 

promotion dengan strategi promosi yang dilakukan oleh NA. 

 Promosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

menjalankan bisnis ini. Promosi adalah kegiatan pemasaran mengenalkan, 

memberitahu dan mengomunikasikan produk dan jasa yang ditawarkan ke calon 

http://www.nusantara-abadi.com/
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konsumen, promosi juga dapat pula digunakan sebagai memberitahukan dan 

membujuk calon konsumen untuk membeli produk atau jasa (Grewal dan Levy 

2010:10). 

Hal ini membuat Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh personal 

selling, direct marketing, dan sales promotion terhadap keputusan pembelian agar 

perusahaan dapat memaksimalkan strategi promosi yang dapat mendorong NA 

dapat dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan masalah yang ada, maka penelitian 

ini mengangkat judul “Pengaruh Personal Selling, Sales Promotion, dan Direct 

Marketing terhadap Keputusan Pembelian Nusantara Abadi“. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah  personal selling  mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian? 

2. Apakah sales promotion mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian? 

3. Apakah direct marketing mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian. 

2. Mengetahui pengaruh sales promotion  terhadap keputusan pembelian. 

3. Mengetahui pengaruh direct marketing terhadap keputusan pembelian.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis :  

Penelitian ini dilakukan sebagai rangkuman dari keseluruhan pengetahuan 

yang diberikan semasa perkuliahan di Universitas Ciputra. Peneliti 

berharap penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan, sebagai acuan 

penelitian selanjutnya yang terkait promotion mix. 

2. Praktis: 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh strategi promosi 

terhadap keputusan pembelian NA dan mengimplementasikan dalam 

project. 

1.5 Lingkup Permasalahan 

 Batasan permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kategori bauran 

promosi (personal selling, sales promotion, direct marketing) terhadap keputusan 

pembelian NA pada periode Des-2013 hingga Sept-2014. Data yang digunakan 

dalam penelitian yaitu data penjualan NA periode Des-2013 hingga Sept 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


