
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Kondisi yang 

memberikan dampak positif terhadap perkembangan produk-produk khususnya otomotif. 

Kondisi ini ditunjang pula dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

produk otomotif.  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. 

Pada saat ini produk otomotif mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya produk-produk otomotif baru yang dipasarkan oleh perusahaan. 

Dengan semakin banyaknya produk baru tersebut, maka calon pembeli dihadapkan pada 

pilihan produk yang memiliki kesamaan dan keunggulan yang berbeda-beda, sehingga para 

calon pembeli harus berpikir rasional dalam memilih produk yang akan dibelinya. Oleh 

karena itu, perusahaan harus dapat menunjukkan keunggulan produknya dalam rangka 

meyakinkan para pembeli bahwa produk yang dijual adalah produk yang terbaik dan layak 

untuk dijadikan pilihan. 

Setiap perusahaan selalu berharap produk yang ditawarkannya dapat terjual dengan baik. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada PT. Sentra Yasa yang bergerak 

dibidang otmotif, diperoleh informasi tentang kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. 

Sentra Yasa, bahwa masyarakat sekarang ini sangat peka terhadap adanya perubahan. 

Mereka selalu mempunyai kecenderungan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan 

meningkatnya pengetahuan, selera dan kebutuhan akan produk, maka PT. Sentra Yasa 



berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan promosinya, agar dapat 

menjadi pilihan bagi masyarakat  sehingga dengan demikian tercapainya tujuan perusahaan. 

PT. Sentra Yasa adalah sebuah perusahaan dealer resmi yang menjual produk-produk 

motor dengan merek Yamaha, serta suku cadang dan fasilitas perbengkelan secara lengkap. 

Dalam menjalankan usahanya PT. Sentra Yasa melakukan kegiatan promosi  menggunakan 

periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), dan penjualan perorangan 

(personal selling). 

Dalam perjalanannya PT. Sentra Yasa tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus 

dihadapinya, terutama dalam mengelola usahanya yang semakin besar. 

Keterbatasan biaya pemasaran yang dimiliki oleh PT. Sentra Yasa menjadi salah satu 

hambatan dalam melakukan kegiatan promosi. Banyaknya  jumlah pesaing juga akan 

menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses promosi untuk mencapai target yang 

diterapkan. 

Menurut www.google.com menyatakan bahwa : “promosi adalah suatu usaha dari 

pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik 

untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkan”. 

Berdasarkan definisi diatas maka promosi merupakan aktivitas komunikasi yang 

dilakukan produsen kepada konsumen dengan tujuan menyampaikan informasi yang bersifat 

memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan kembali akan produk yang telah digunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul : “ TINJAUAN PELAKSANAAN 

PROMOSI YANG DILAKUKAN OLEH PT. SENTRA YASA BANDUNG.” 

 

 

http://www.google.com/


 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pelaksanaan promosi PT. Sentra Yasa  

b. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh PT. Sentra Yasa dalam melaksanakan 

promosi 

c. Bagaimana cara mengalami masalah yang dihadapi oleh PT. Sentra Yasa dalam 

melaksanakan promosi. 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan kerja praktek adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh PT. Sentra Yasa  

b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT. Sentra Yasa dalam 

pelaksanaan promosi. 

c. Untuk mengetahui cara mengalami permasalahan dalam melaksankan promosi yang 

dilakukan oleh PT. Sentra Yasa. 

1.4 Kegunaan Kerja Praktek 

Kegunaan kerja praktek adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, dapat memahami lebih baik teori-teori yang diperoleh di bangku 

perkuliahan, dengan prakteknya di masyarakat dan untuk dapat melakukan 

sistematika berfikir yang baik, melahirkan penganalisaan hingga menghasilkan 

simpulan yang tepat dan benar. 

b. Bagi perusahaan yang dituju, penulis berharap dapat memberikan masukan dalam 

usaha mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan promosi. 



c. Bagi umum, dapat digunakan sebagai bahan informasi, khususnya bagi mahasiswa 

yang sedang melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir. 

1.5 Metodologi Kerja Praktek 

Metode yang akan digunakan didalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode 

deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang sifatnya mendeskripsikan data-data yang 

didapat dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang disajikan 

secara logis dan sistematis. 

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu: 

1. Field Research ( penelitian lapangan ) 

Untuk mendapatakan semua data yang diperlukan, penulis akan melakukan 

penelitian langsung terhadap objek-objek yang akan ditelitinya dengan melakukan 

kerja praktek. Pengeumpulan data akan dilakukan dengan cara : 

a. Observation ( pengamatan ) 

Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan sewaktu penulis sedang 

melakukan kerja praktek pada PT. Sentra Yasa dengan melakukan 

pengamatan secara langsung pada bagian-bagian yang terkait. 

b. Interview ( Wawancara ) 

Dengan cara wawancara pihak terkait dengan masalah sehingga 

memberikan keterangan sehubungan dengan data yang diperlukan penulis. 

 

2. Library Research ( studi kepustakaan ) 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis juga mempelajari buku-

buku refensi dan berbagai teori yang akan disajikan dasar dalam melakukan teori. 



1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Penulis melakukan penelitian ini pada PT. Sentra Yasa yang berlokasi di jalan Champelas 

No. 87 Bandung No. Telepon : 022-2031288, No. Fax : 20311937, Email : 

sentrayasa_ymhbdg@yahoo.co.id. Adapun waktu penelitian yang digunakan adalah selama 1 

bulan, yaitu dari tanggal 19 agustus sampai dengan 19 september 
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