
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Kondisi 

yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan produk,  baik yang 

bergerak dibidang manufaktur maupun perusahaan yang bergerak dibidang 

perusahaan jasa. Hal tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

perusahaan perubahan iklim dunia secara kompetitif, dimana perusahaan saling 

bersaing menguasai dan mempertahankan potensial pasar yang ada. Namun disisi lain 

pengetahuan, masyarakat, konsumen juga mengalami peningkatan yang signifikan, 

dimana calon pembeli selalu mencari produk-produk yang mempunyai kelebihan 

tertentu, yang dapat memberikan kepuasan bagi kepentingan mereka. Untuk 

mengatasinya setiap perusahaan harus mempersiapkan suatu cara yang paling efektif 

dan efisien dalam menghadapi persaingan, dengan tujuan untuk menguasasi pangsa 

pasar sehingga dapat menjaga eksistensi perusahaan.  

Dalam situasi persaingan sekarang ini, aktivitas pemasaran merupakan suatu 

aktivitas yang sangat penting. Hal ini memberikan dampak positif bagi 

perkembangan produk-produk, termasuk produk jasa. Hal ini terbukti semakin 

banyaknya permintaan konsumen terhadap kebutuhan jasa. Bagaimanapun juga, 

perusahaan harus bersaing untuk memperoleh andil untuk meningkatkan penjualan 

dan memperoleh pendapatan dalam memasarkan produknya.  



Ada beberapa cara untuk meningkatkan penjualan, akan tetapi dengan 

semakin banyak perusahaan-perusahaan sejenis, apabila hanya mengandalkan sistem 

harga yang murah, pelaksanaan ketepatan pendistribusian, dan kualitas yang 

dihasilkan baik saja belum cukup. Untuk itu perlu dilakukan suatu cara yang disebut 

dengan promosi. 

Promosi sebagai salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Oleh karena 

itu promosi memberikan sumbangan besar dalam menentukan kinerja pemasaran dan 

dapat membantu perusahaan untuk memperkenalkan produknya. Keberhasilan suatu 

promosi dapat mempengaruhi calon konsumennya untuk mencapai produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan volume penjualan.  

Berbagai kiat menyusun strategi promosi yang kreatif dapat dilakukan untuk 

meningkatkan volume penjualan. Agar memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, 

strategi promosi ini harus dioperasionalkan melalui program-program yang 

direncanakan. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dan konsumen melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai keinginan dan kebutuhannya. Hal ini 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi.  

Begitu juga dengan LoveInk yang berlokasi di Jalan Lengkong Kecil No. 58 

Bandung, adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti wedding, special 

event, exhibition, gathering, gala dinner, dan lain-lain. Karena kurangnya promosi 

yang dilakukan oleh LoveInk membuat perusahaan ini mengalami penurunan 



pendapatan sebesar 14,9% pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2008. Hal ini 

membuat LoveInk memandang perlu menyusun strategi promosi untuk meningkatkan 

volume penjualan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu melakukan 

kegiatan promosi yang baik agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Berikut pendapatan Event Organizer LoveInk Tahun 2008 dan 2009. 

Tabel 1.1 
Pendapatan Event  Organizer LoveInk 

Tahun 2008 dan 2009 
2008 2009 

Triwulan

 

Event

 

Pendapatan 

 

Event

 

Pendapatan 

 

I 6 131.870.000

 

7 108.270.000

 

II 7 68.000.000

 

3 51.230.000

 

III 6 66.066.000

 

4 31.700.000

 

IV 7 87.144.000

 

5 70.290.000

 

Total   353.080.000

   

261.490.000

 

      Sumber : Event  Organizer LoveInk ( Diolah )  

Berkaitan dengan hal diatas, mendorong penulis untuk melakukan kerja 

praktek pada Event Organizer LoveInk Bandung. Hasil dari kerja praktek tersebut 

selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN 

PELAKSANAAN PROMOSI YANG DILAKUKAN PADA EVENT 

ORGANIZER LOVEINK BANDUNG .  

1.2 Indentifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 



a. Bagaimana pelaksanaan promosi yang dilakukan Event Organizer LoveInk 

Bandung? 

b. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi Event Organizer LoveInk dalam 

melaksanakan kegiatan promosi? 

c. Bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh Event Organizer LoveInk 

dalam melaksanakan kegiatan promosi?  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan kerja praktek adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh Event Organizer 

LoveInk. 

b. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi Event Organizer 

LoveInk dalam melaksanakan kegiatan promosi. 

c. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh Event Organizer 

LoveInk dalam melaksanakan kegiatan promosi..  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka ada beberapa kegunaan yang 

dapat diambil diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi masukan yang dapat 

memberikan sumbangan pemikiran atau dijadikan bahan pertimbangan dalam 



menghadapi masalah- masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

promosi pada LoveInk Bandung. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan laporan 

tugas akhir dengan tema yang sama. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai penerapan atas teori-teori mengenai kegiatan promosi yang diperoleh 

penulis semasa proses belajar di dalam perkuliahan untuk dapat terjun langsung 

ke masyarakat guna meneliti pelaksanaan nyata dari sebuah bauran promosi itu 

sendiri.  

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. (Moh. Nazir, 2003;63). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut:  



1. Library Research (studi kepustakaan) 

Studi kepustakaan adalah teknik yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, 

pendapat-pendapat, serta pokok pikiran yang terdapat dalam literatur yang ada 

relevansinya dengan masalah yang ditinjau, contohnya seperti buku yang 

membahas manajemen dan manajemen pemasaran. 

2. Field Research (Studi lapangan) 

Yaitu mengadakan penelitian dan praktek kerja secara langsung ke objek 

penelitian dengan cara: 

a. Teknik Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipan, dimana 

pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung dengan turut serta aktif dalam  pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

perusahaan. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan 

pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan objek yang diteliti.   

1.6  Lokasi dan Waktu Praktek Kerja 

Praktek kerja dilaksanakan di LoveInk Event Organizer yang berada di Jalan 

Lengkong Kecil No. 58 Bandung. Sedangkan waktu praktek kerja dilakukan mulai 

bulan Maret 2010 sampai dengan selesai.   


