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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebehasilan atau tidaknya suatu perusahan untuk mengembangkan dirinya 

antara lain tergantung pada kemampunan dalam memasarkan produk yang di 

hasilkan. Pemasaran memegang peranan penting antara lain promosi, dalam dunia 

usaha. Pemasaran berhubungan dengan kegiatan untuk memperkirakan  atau 

mengantisipasi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan mengalirnya produk 

dari produsen ke konsumen. Umumnya perusahaan dapat berhasil memasarkan 

hasil produksinya apabila dalam  melakukan kegiatan produksinya berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan atau keinginan serta selera konsumen . 

Persaingan dalam  industri susu formula dari waktu ke waktu semakin 

ketat . Dimana khususnya susu formula SGM Bunda Presinutri memiliki 

kompetitor yang  cukup kuat dalam produknya seperti Prenagen, Anmum dll. 

Sehingga dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, masing-masing 

perusahaan dituntut untuk memiliki kinerja yang berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan, agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya.  

PT. Sarihusada mengembangkan dan memproduksi beberapa produk 

seperti susu anak SGM 1, 2, 3, 4 dan susu SGM Bunda Presinutri yang kini 

produk tersebut dikenal dan banyak digunakan masyarakat luas. Menyadari betapa 

pentingnya minat konsumen terhadap produk tersebut, perusahaan harus membuat 

perencanaan promosi dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan. Untuk 

meningkatkan penjualan PT. Sarihusada berkerjasama dengan CV Momentum 

untuk mempromosikan produknya di wilayah jawa barat.  Adapun produk yang 

dipercayakan  adalah SGM Bunda Presinutri, SGM Aktif, SGM Eksplor dll, yang 

di  perkenalkan kepada publik di Jakarta, Kamis 19 April 2012. Dalam penelitian 

ini, penulis membatasi diri pada pruduk SGM Bunda Presinutri. karena dari 

semua produk yang dipromosikan hanya SGM Bunda Presinutri yang tidak 
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mencapai target, padahal promosi yang dilakukan sama dengan produk yang 

lainny. 

  

TABEL 1.1 TARGET  DAN KINERJA PENJUALAN 

 

Sumber: CV Momentum2 013 

 

Pada pelaksanaannya di lapangan CV Momentum  tidak luput dari 

masalah yang muncul secara teknis maupun Non teknis. Ini dilihat dari tabel 1.1 

diatas yang tidak memenuhi target untuk produk SGM BUNDA Presinutri.   

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas 

masalah tersebut yang dituangkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul 

“Tinjauan Kinerja Bauran Promosi SGM Bunda Presinutri Oleh CV 

Momentum  Cirebon”   

 

1.2  Identitas Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas adalah sebgai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

CV.MOMENTUM ? 

2. Apa hambatan dari pelaksanaan kegiatan promosi oleh CV. MOMENTUM? 

 

 

 

 

 

 

BULAN TARGET BULAN PENCAPAIAN  PERSENTASE 

(%) 

April 232 198 85 % 

Mai 375 345 92 % 

Juni 500 405 81 % 
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1.3  Maksud dan Tujuan laporan Tugas Akhir 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dijadikan bahan 

dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir oleh penulis sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian Sidang Diploma III program Studi D-III Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Sejalan dengan identifikasi di atas, maka penelitaian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan    

oleh CV. MOMENTUM 

2.  Untuk mengetahui dari pelaksanaan kegiatan promosi oleh CV. MOMENTUM 

 

1.4 Kegunaan Hasil Observasi 

Dari hasil kerja praktek ini dan pengumpulan data yang kemudian 

dituangkan dalam laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat lagi : 

1.  Implikasi  Manegerrial 

Memberikan informasi bagi perusahaan yang mungkin dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi promosi 

pada masa yang akan dating 

2. Implikasi  Akademis  

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang teori strategi promosi yang 

didapat dari kenyatan yang ada. 

 


