
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

 

Bisnis properti di Indonesia merupakan bisnis yang mengalami 

perkembangan secara signifikan. Terlihat dengan banyaknya pembangunan 

perumahan-perumahan baru dengan harga yang bersaing. Selain itu komponen 

penunjang kepemilikan rumah juga semakin mudah serta menjangkau beragam 

lapisan masarakat, contohnya dengan kucuran KPR (kredit kepemilikan rumah) 

yang melimpah. Hampir seluruh bank besar di Indonesia memiliki produk kredit 

kepemilikan rumah dengan beragam variasi pembiayaan.(http://seputar-properti-

menarik.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bisnis-properti-di.html) 

Tingkat persaingan didunia bisnis saat ini khususnya di Indonesia sangat 

ketat, tidak terkecuali pada sektor properti yang mengalami perkembangan dan 

tumbuh dinamis adalah sektor rumah tinggal (rumah hunian) serta pusat pertokoan 

seperti kios dan ruko (rumah toko). Dilihat dari luas lahan produktif  untuk sektor 

pertanian yang terus mengalami penurunan, dikarenakan meningkatnya alih 

fungsi lahan produktif menjadi lahan industri dan perumahan, hal ini didorong 

oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini merupakan suatu peluang bisnis yang 

potensial untuk usaha di bidang properti. Pertumbuhan industri properti juga 

disebabkan banyak cara alternatif dalam kepemilikannya yang semakin mudah. 

Saat ini untuk mempunyai sebuah rumah atau properti tidak harus selalu dibeli 

secara tunai, akan tetapi dapat juga dengan makanisme pembiayaan atau kredit 

sehingga lebih meringankan konsumen untuk melakukan pembayaran. Pesatnya 

bisnis properti ini didorong oleh kebutuhan pokok terhadap papan, disamping 

pangan serta sandang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama yang harus 

terpenuhi, maka sangatlah wajar bagi seseorang untuk berkeinginan memiliki 

sebuah hunian sendiri. Selain itu dalam sector bisnis, seseorang atau badan usaha 

membutuhkan tempat yang bisa digunakan untuk kepentingan usahanya seperti 

kantor, ruko ataupun gudang. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa properti juga 

menjadi salah satu alternatif utama untuk berinvestasi karena  harganya yang akan 



2 
 

 
 

terus meningkat dimasa yang akan datang. (http://seputar-properti-

menarik.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bisnis-properti-di.html). 

Perkembangan dunia industri bahan bangunan yang saat ini semakin pesat, 

didukung dengan peralatan dan kemampuan sumberdaya yang memadai dalam 

menciptakan hasil bahan bangunan yang berdaya guna tinggi baik dari segi 

kualitas maupun harga. Begitu pula dengan usaha Roof Truss (rangka atap baja 

ringan), karena sulitnya mendapatkan kayu dan banyaknya kekurangan pada kayu, 

maka atas dasar inilah menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan yang 

menawarkan produk inovasi baru yaitu Roof Truss sebagai pengganti kuda-kuda 

kayu dan rangka atap baja konvensional. Semakin terbatasnya bahan baku kayu 

untuk kontruksi atap, menjadikan bajaringan sebagai alternatif terbaik untuk 

menggantikan kayu. Selain itu rangka atap baja ringan merupakan bahan yang 

kuat dan tidak rapuh menjadikannya suatu kelebihan dibandingkan dengan rangka 

atap kayu.  

Usaha Roof Truss dapat menjadi usaha yang menjanjikan dan terus 

berkembang, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk menekuni usaha ini.  

CV. Green Truss adalah salah satu perusahaan pionir baja ringan di Kabupaten 

Garut. Produk yang di jual oleh Green Truss diantaranya adalah  rangka atapbaja, 

genteng, alumunium, dan lain-lain. Perusahaan ini memulai usaha baja ringan di 

Kabupaten Garut pada tahun 2010. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi 

Green Truss, dengan label sebagai pionir baja ringan di kabupaten Garut maka 

menambah baik citra perusahaan. Peluang bisnis pada pada industri baja ringan ini 

cukup besar sehingga banyak dilirik oleh para pelaku bisnis. Hingga saat ini telah 

banyak pesaing yang muncul didalam industri ini. Adanya tantangan 

perkembangan tersebut tentunya akan memicu tingkat persaingan yang semakin 

tinggi di berbagai jenis kegiatan usaha. Demi merebut pasar,  para pengusaha akan 

berlomba-lomba untuk saling mengungguli satu sama lainnya. Maka dari itu 

strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Salah satu strategi pemasaran yang diterapkan adalah strategi dan 

kegiatan promosi. Menurut Saladin (2010; 213) promosi merupakan salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

http://seputar-properti-menarik.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bisnis-properti-di.html
http://seputar-properti-menarik.blogspot.com/2013/05/perkembangan-bisnis-properti-di.html
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perusahaan dalam memasarkan produk. Bahkan kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian 

atau penggunaann produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oleh karena 

itu, Green Truss sebagai salah satu perusahaan di bidang Roof Truss yang cukup 

diperhitungkan keberadaannya di Kabupaten Garut, terus mengembangkan diri 

ditandai dengan dilakukannya berbagai macam program promosi dengan tujuan 

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya: 

1. Penyebaran informasi kepada konsumen melalui brosur dan banner. 

2. Mencari calon pelanggan langsung ke lapangan.  

3. Menydiakan Kios dan Katalog. 

Salah satu strategi promosi yang dilakukan Green Truss adalah Periklanan. 

strategi periklanan yang telah diterapkan oleh Green Truss adalah Brosur dan 

Banner. dengan Bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang 

penyedia bahan bangunan. Seperti menyediakan brosur dan memasang banner 

tentang produk dan menyediakan contoh produk. Strategi promosi yang dilakukan 

oleh Green Truss salah satunya adalah dengan melakukan penjualan 

perseorangan. Bagi Green Truss, kegiatan penjualan perseorangan  ini memang 

sangat dibutuhkan disamping periklanan dan pemasaran langsung. Presentasi 

secara personal oleh para wianiaga perusahaan dalam rangka mengsukseskan 

penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu juga kelebihan 

penjualan perseorangan adalah penjual bisa menyesuaikan pendekatan yang 

dilakukan, pelanggan yang berminat dapat langsung membeli dan penjual bisa 

membina hubungan jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya Green Truss 

melakukan srategi promosi Pemasaran Langsung, yaitu dengan menggunakan kios 

dan katalog sebagai media promosinya. Semua strategi promosi yang dilakukan 

oleh Green Truss tersebut belum menghasilkan nilai positif kepada Green Truss, 

hal tersebu bisa dilihat dari data penjulan Green Truss yang cenderung menurun. 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan RangkaAtap Baja Green Truss 

Tahun Volume (meter) Biayapromosi 

2010 9326,5 m Rp    46,500,000.00  

2011 12785,5 m Rp    60,500,000.00  

2012 11931,5 m Rp    54,850,000.00  

2013 11543,5 m Rp    70,200,000.00  

Sumber : Data penjualan dan pengeluaran Green Truss Garut 2014 

Dari tabel penjualan diatas, dapat disimpulkan bahwa penjualan Green 

Truss cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya meskipun pada tahun 

pertama setelah berdirinya Green Truss mengalami peningkatan penjualan yang 

cukup besar. Pada kenyataannya setelah melakukan strategi  periklanan, penjualan 

perseorangan dan pemasaran langsung dengan biaya yang tidak sedikit, Green 

Truss masih belum dapat meningkatkan penjualannya secara maksimal. 

 

1.2      Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, didapat identifikasi 

masalah penelitian bahwa strategi promosi Green Truss mempengaruhi keputusan 

pembelian pelanggan. Sampai saat ini Green Truss telah melakukan beberapa 

kegiatan promosi seperti mengiklankan produk, penjualan perseorangan dan 

pemasaran langsung, namun hal tersebut belum dapat memaksimalkan penjualan 

dan keuntungan yang diperoleh. Untuk meningkatkan penjulannya di tahun 2015, 

maka Green Truss harus menentukan strategi pemasaran yang tepat salah satunya 

adalah promosi. Anggaran biaya promosi yang tidak sedikit membuat Green Truss 

harus melakukan berbagai pertimbangan untuk memilih jenis promosi yang tepat 

bagi usahanya.  
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1.2.2 Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka 

rumusan  masalah yang  ingin penulis kemukakan berdasarkan analisis mengenai 

kinerjabauran promosi terhadap proses keputusan pembelian adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kegiatan periklanan yang dilakukan oleh GREEN TRUSS Garut. 

2. Bagaimana kegiatan penjualan perseorangan yang dilakukan oleh GREEN 

TRUSS Garut. 

3. Bagaimana kegiatan pemasaran langsung yang dilakukan oleh GREEN 

TRUSS Garut. 

4. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen GREEN TRUSS Garut. 

5. Seberapa besar pengaruh kegiatan periklanan, penjualan personal dan 

pemasaran langsung terhadap keputusan pembelian konsumen baik secara 

parsial maupun simultan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian ini umumnya dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan perkuliahan tingkat S1 Jurusan Manajemen Pemasaran 

Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang 

membacanya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai kegiatan periklanan yang dilakukan 

oleh Green Truss. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai kegiatan penjualan perseorangan 

yang dilakukan oleh Green Truss. 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai kegiatan pemasaran langsung yang 

dilakukan oleh Green Truss. 

4. Untuk mendapatkan proses keputusan pembelian konsumen Green Truss 

Garut. 
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5. Untuk mendapatkan hasil analisis pengaruh periklanan, penjualan 

perseorangan dan pemasaran langsung terhadap proses keputusan pembelian 

pelanggan Green Truss Garut baik secara parsial maupun simultan. 

 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 
  

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Akademis 

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih mendalam 

untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran khususnya terkait 

kegiatan promosi khususnya periklanan, penjualanperseorangan dan 

pemasaran langsung serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

2. Implikasi manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran, ide-ide, dan 

bahan masukan untuk perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya 

dalam pengembangan dari faktor promosi CV. Green Truss Garut. 

 

 


