
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perusahaan baik yang bergerak dibidang manufaktur maupun 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Hal tersebut secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia usaha secara kompetitif, dimana 

setiap perusahaan saling bersaing untuk menguasai dan mempertahankan pasar 

potensial yang ada. Namun dewasa ini perusahaan – perusahaan yang sukses 

memiliki fokus yang kuat kepada pelanggan dan kebulatan komitmen akan suatu 

pemasaran. Untuk mengatasinya setiap perusahaan harus mempersiapkan suatu 

cara yang dianggap efektif dan efesien dalam menghadapi persaingan, dengan 

tujuan untuk menguasai pangsa pasar sehingga dapat menjaga eksistensi 

perusahaan. 

Dalam situasi persaingan sekarang ini, aktivitas pemasaran merupakan suatu 

suatu aktivitas yang sangat penting. Hal ini memberikan dampak positif bagi 

perkembangan produk – produk, khususnya bagi barang – barang material. Hal ini 

terbukti semakin banyaknya barang – barang material dipasaran. Bagaimanapun 

juga perusahaan – perusahaan tersebut harus bersaing untuk memperoleh andil, 
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serta untuk meningkatkan penjualan dan memperoleh pendapatan dalam 

memasarkan produknya. 

Dengan banyaknya produk baru tersebut, maka calon pembeli dihadapkan 

pada pilihan produk yang memiliki kualitas yang kualitasnya hampir sama. Hal ini 

mengakibatkan calon pembeli harus berfikir rasional dalm membeli suatu produk. 

Maka dari itu perusahaan harus dapat menunjukkan keunggulan produknya dalam 

rangka meyakinkan produknya yang dijual adalah yang terbaik dan layak untuk 

dijadikan pilihan. 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan penjualan, akan tetapi dengan 

semakin ketatnya persaingan antara perusahaan – perusahaan sejenis, apabila 

hanya mengandalkan system harga yang murah, pendistribusian produk yang baik 

dan kualitas produk yang baik saja belum cukup. Untuk itu diperlukan suatu cara 

yang biasa disebut dengan promosi. 

Promosi memberikan sumbangan yang besar dalam menentukan kinerja 

pemasaran dan dapat membantu perusahaan untuk memperkenalkan produknya. 

Selain itu kegiatan promosi diperlukan karena produk tidak selalu mampu 

menentukan sendiri konsumennya, sehingga permintaan atas produk harus 

diciptakan kemudian dipelihara dan dikembangkan. Keberhasilan suatu promosi 

dapat mempengaruhi calon konsumennya untuk mencapai produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan volume 

penjualan. 
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Dalam promosi dikenalkan alat promosi yaitu, advertising, personal selling, 

sales promotion, direct marketing, dan publicity. Perusahaan harus memilih dan 

menentukan alat mana yang digunakan dan dilaksanakan dalam kegiatan 

promosinya. Apakah akan menggunakan salah satu metode saja atau menggunkan 

kombinasi dari kelima metode tersebut. 

PT Surya Prabha Bandung adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

penjualan  produk–produk seperti: keramik, cat, selang, dan lain lain. Maka dari 

itu, penanganan yang tepat dalam  menetapkan harga akan  menciptakan  

penawaran  yang baik kepada konsumen dan mampu meningkatkan pendapatan 

penjualan perusahaan. Dengan  kata lain, setiap perusahaan harus mampu 

melakukan kegiatan promosi yang baik agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat 

tercapai. 

Berkaitan dengan hal diatas, mendorong penulis untuk melakukan kerja 

praktek pada PT SURYA PRABHA BANDUNG. Hasil dari kerja praktek 

tersebut selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul “ 

TINJAUAN PELAKSANAAN PROMOSI PADA PT SURYA PRABHA 

BANDUNG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis akan membahas tinjauan pelaksanaan 

promosi produk yang ada di PT Surya Prabha Bandung secara teoritis,  yang dapat 

di rumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan promosi yang dilakukan PT SURYA 

PRABHA BANDUNG. 

2. Masalah – masalah apa saja yang dihadapi PT SURYA PRABHA 

BANDUNG dalam melaksanakan promosi. 

3. Bagaimana cara mengatasi masalah – masalah yang dihadapi PT 

SURYA PRABHA BANDUNG dalam melaksanakan promosi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian pada PT Surya Prabha Bandung ini adalah untuk 

mengumpulkan data atau informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas 

Akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Program 

Diploma III pada Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Widyatama, Bandung. 
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Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh 

PT SURYA PRABHA BANDUNG. 

2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi PT SURYA PRABHA 

BANDUNG dalam melaksanakan promosi. 

3.  Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

PT SURYA PRABHA BANDUNG dalam melaksanakan promosi. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan praktis mengenai pelaksanaan promosi suatu produk 

serta permasalahannya untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang 

diterima selama perkuliahan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan mengenai promosi.  

3. Bagi pihak lain (umum), penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai 

sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan 

promosi. 
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1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

• Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

Adalah penelitian yang dilakukan bersifat teoritis yang diperoleh dari buku 

– buku dan arsip - arsip  perusahaan yang berhubungan pelaksanaan 

promosi. 

• Fieled Research (Penelitian Lapangan) 

Adalah penelitian yang dilakukan langsung kepada masalah yang dibahas 

dalam perusahaan. Sumber data diperoleh dengan  melakukan : 

1. Wawancara 

Dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak – pihak 

yang berkompeten dalam memberikan penjelasan mengenai 

pelaksanaan promosi. 

2. Observasi 

Yaitu pencarian data dengan cara melakukan peninjauan langsung 

pada PT Surya Prabha Bandung. 

1.6 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT SURYA PRABA Bandung yang terletak 

di Jalan Raya Cibeureum Belakang No. 30, Komp, Expedisi GTS, Tel (022) 

6040013,Z, Bandung. Adapun waktu penelitian ini berlangsung selama satu 

bulan, yang dimulai pada tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 25 

Oktober tahun 2008. 


