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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan  ekonomi Indonesia saat ini telah mulai menunjukkan  

kemajuannya. Situasi ini terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan yang 

tumbuh dan berkembang baik di bidang jasa, perdagangan dan manufaktur. 

Pendirian perusahaan sebagian besar memiliki bauran tujuan yang mencakup laba, 

pertumbuhan penjualan, peningkatan brand image, pembatasan resiko, inovasi 

dan peningkatan reputasi perusahaan. Untuk mencapai tujuan itu, perusahaan 

berusaha menghasilkan produk berkualitas yang dapat ditawarkan kepada pasar. 

Banyaknya perusahaan sejenis yang bergerak pada bidang yang sama akan 

menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Setiap perusahaan berlomba untuk 

menguasai pasar dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan selera 

konsumen. 

Dan ketika konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk 

sebenarnya mereka memiliki alasan-alasan tertentu dalam memilih sebuah produk, 

misalnya merasa puas dengan kualitas dan pelayanan yang ditawarkan produk 

tersebut. Ada pula konsumen yang membeli barang berdasarkan kebutuhan akan 

suatu barang dan tidak sedikit konsumen yang membeli suatu produk secara 

spontanitas, maksudnya konsumen membeli produk tersebut tanpa ada rencana 

untuk membeli sebelumnya atau tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan khusus 

ketika memutuskan untuk membeli. Menurut Peter dan Olson (2000) keputusan 

pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 
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untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya. Jika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk, 

mereka cenderung untuk mempercayai merek yang disukai atau yang terkenal 

(Schiffman dan Kanuk, 2008). Alasan inilah yang mendorong perusahaan untuk 

memperkuat posisi mereknya agar tercipta brand image yang positif dan 

menancap kuat di benak konsumen karena melalui brand image (citra merek), 

konsumen mampu mengenali sebuah produk, mengevaluasi kualitas, mengurangi 

resiko pembelian, dan memperoleh pengalaman dan kepuasan dari diferensiasi 

produk tertentu (Lin, 2007).   

Brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi 

memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut (dewi, 2008). Komponen 

dari brand image menurut Biel (1992) dalam jurnal Xian, dkk (2011) terdiri dari 

citra perusahaan, citra pemakai dan citra produk. Citra perusahaan merupakan 

gambaran perusahaan di mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan 

serta pengalaman konsumen terhadap perusahaan yang bersangkutan. Citra 

pemakai merupakan sekumpulan karakteristik dari konsumen yang dihubungkan 

dengan ciri khas dari konsumen suatu merek. Sedangkan citra produk merupakan 

gambaran produk di mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta 

pengalaman konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Ketiga komponen ini 

merupakan faktor penting yang membentuk suatu citra dari sebuah merek. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam memenangkan persaingan tidak 

hanya dinilai dari jumlah volume penjualan yang telah dicapai oleh 

perusahaan tetapi juga oleh berapa besar bagian pasar yang mampu dikuasai 
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oleh perusahaan tersebut atau yang lebih dikenal dengan brand image. Brand 

image merupakan perbandingan antara bagian pasar yang mampu dikuasai 

perusahaan yang bersangkutan dengan  total penjualan industri. Ukuran yang 

digunakan adalah volume penjualan yang dinyatakan dengan presentase. Besar 

kecilnya brand image akan sangat ditentukan oleh kemapuan perusahaan dalam 

menyikapi konsumen atau pasar dan kemampuan memenangkan persaingan. 

Semakin besar brand image yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin kuat 

kedudukan perusahaan tersebut dalam persaingan yang terjadi. Sebaliknya apabila 

brand image semakin kecil maka perusahaan mempunyai kedudukan yang lemah 

dalam persaingan. brand image bersifat dinamis karena bisa berfluktuasi, 

misalnya menurut waktu atau periode penjualan, bertambah atau berkurangnya 

jumlah pesaing, aktivitas promosi yang dilakukan kondisi perekonomian dan 

sebagainya.  

Merek (brand) bukanlah sekedar nama, istilah (term), tanda (sign), symbol 

atau kombinasinya. Lebih dari itu, merek adalah ‘janji’ perusahaan secara 

konsisten memberikan features, benefits dan services kepada para pelanggan. Dan 

‘janji’ inilah yang membuat masyarakat luas mengenal merek tersebut, lebih dari 

merek yang lain (Aaker, 1997). Kenyataannya, sekarang ini karakteristik unik dari 

pemasaran modern bertumpu pada penciptaan merek-merek yang bersifat 

membedakan (different) sehingga dapat memperkuat citra merek perusahaan. 

Semua perusahaan ingin membangun ekuitas merek yang kuat, karena 

adanya korelasi positif antara ekuitas merek yang kuat dengan keuntungan yang 

tinggi dan memberi laba bersih masa depan bagi perusahaan (Aaker, 1997). Light 
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(1994) dalam Aaker (1997) mengatakan bahwa perang pemasaran akan menjadi 

perang antar merek, suatu persaingan dengan dominasi merek, berbagai 

perusahaan dan investor akan menyadari merek sebagai aset perusahaan yang 

paling bernilai. Ini merupakan konsep yang amat penting. Sekaligus merupakan 

visi mengenai bagaimana mengembangkan, memperkuat dan mengelola suatu 

perusahaan. Satu-satunya cara untuk menguasai pasar adalah memiliki merek 

yang dominan. 

Menurut Ardianto (1999), perusahaan di masa depan akan semakin 

bergantung kepada merek, yang berarti tidak cukup hanya berorientasi pada 

produk. Ardianto (1999) menyatakan bahwa perusahaan yang melibatkan orientasi 

merek dalam formulasi strategi perusahaannya, maka perusahaan tersebut 

memiliki sumber untuk menuju keunggulan bersaing yang berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage) melalui ekuitas merek karena hanya merek 

yang dapat memberikan proteksi yang kuat. Kekhawatiran produsen yang terjadi 

akibat kondisi persaingan yang makin ketat dan beragamnya merek produk yang 

ditawarkan, dan di satu sisi yang lain konsumen tidak mampu mengingat semua 

produk yang ditawarkan sehingga hanya produk yang memiliki ciri khas ataupun 

yang memiliki merek yang kuat dan membedakan dengan produk yang lainlah 

yang akan mudah diingat oleh konsumen. 

Tingkat persaingan yang semakin ketat, mengharuskan seluruh pelaku 

usaha, memobilisasi seluruh potensi yang dimilikinya. Porter (1980) menyatakan 

ada lima sumber kekuatan persaingan yang harus diantisipasi dan dipahami 

perusahaan, agar dapat menyusun strategi bersaing sehingga mampu 
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memenangkan persaingan. Kelima kekuatan persaingan tersebut adalah ancaman 

yang datang dari supplier, ancaman pendatang baru, ancaman dari pelanggan, 

ancaman dari perusahaan yang menghasilkan produk substitusi, dan ancaman dari 

perusahaan sejenis. Hal ini merupakan gambaran bahwa persaingan dalam dunia 

bisnis semakin ketat. 

Selain itu, tingkat pergerakan (turbulences) lingkungan, termasuk 

perkembangan teknologi yang sangat cepat, juga mengharuskan perusahaan 

membangun kekuatan adaptabilitas dan aksesbilitas. Kekuatan adaptabilitas yaitu 

kemampuan perusahaan untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan dan keinginan (needs and wants), baik pelanggan, supplier, maupun 

pihak lain yang mempunyai kekuatan pengaruh terhadap pasar. Analisis terhadap 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat meningkatkan daya inovasi perusahaan 

(Kuczmarski, 1998). Sedangkan kemampuan aksesibilitas adalah bagaimana 

perusahaan memberikan kesempatan pihak eksternal untuk mengakses perusahaan 

(Jurek, 1996), dan mengintegrasikan asset dan skill sehingga memperoleh sumber 

untuk membangun keunggulan kompetitif (Aker, 1989). 

Sebagai bagian terpenting dari unsur the 4 P’s of marketing, produk yang 

dihasilkan perusahaan, selain unsur the 4 P’s of marketing lainnya, price, place, 

dan promotion, harus mempunyai keunggulan, sehingga dapat bersaing dengan 

produk lain, dan unggul dalam persaingan. Cooper dan Kleinschmidt (2000) 

melakukan penelitian di 55 perusahaan di Australia dan menyatakan bahwa, 

produk menjadi instrumen yang vital untuk kesuksesan perusahaan modern. 
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Dengan adanya perkembangan teknologi, meningkatnya kompetensi 

global, dan dinamika kebutuhan pasar yang sangat tinggi, mengharuskan setiap 

perusahaan harus sukses dalam melakukan pengembangan produk sehingga dapat 

menciptakan produk unggul, atau perusahaan gagal dalam bisnisnya. Dengan kata 

lain, perusahaan harus memperhatikan dan membangun kualitas proses 

pengembangan produk, sehingga dihasilkan produk yang unggul. 

Fornel (1992) menyatakan bahwa dalam meningkatkan penjualan, 

kesadaran dan image sebuah merek dan reputasi jasa mempengaruhi keputusan 

pelanggan untuk membeli. Dalam rangka meningkatkan brand image dalam 

perusahaan maka dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan disamping kegiatan lainnya seperti 

bidang personalia, produksi, keuangan, riset, pengembangan dan lain sebagainya. 

Pemasaran atau marketing adalah suatu fungsi manajemen yang menentukan 

sukses atau gagalnya suatu perusahaan. Dalam konsep pemasaran yang paling 

dasar adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini menjadi suatu keinginan 

untuk membeli suatu produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan atau 

keinginan tersebut. Menurut Philip Kotler, (2003) pemasaran merupakan suatu 

proses sosial dengan mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan 

nilai dengan individu dan kelompok lain. 

Salah satu faktor penyebab naik turunnya market share adalah aktivitas 

promosi yang dilakukan perusahaan. Bagaimanapun berkualitasnya suatu produk, 
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bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu 

akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Dengan 

adanya promosi diharapkan konsumen dapat mengenal perusahaan dan produk 

yang dihasilkan serta dapat mempengaruhi minat beli masyarakat yang pada 

akhirnya akan meningkatkan omset penjualan produk dan meningkatkan brand 

image perusahaan tersebut. Pemilihan media promosi yang tepat akan 

meningkatkan citra yang baik terhadap loyalitas perusahaan dan meningkatkan 

volume penjualan perusahaan serta diharapkan akan meningkatkan brand image 

perusahaan.  

Banyak perusahaan tidak dapat mencapai sasaran dan tujuannya, 

disebabkan oleh tidak tepatnya pemilihan media promosi yang digunakan.  

Perusahaan dapat  melakukan  promosi dengan menggunakan salah satu variabel 

promosi atau mengkombinasikannya. Variabel yang ada dalam kegiatan promosi 

ada 4 (empat) yaitu periklanan, personal selling, publisitas dan promosi 

penjualan. Promosi penjualan merupakan kegiatan-kegiatan pemasaran selain 

personal selling, iklan, publisitas yang merangsang pembelian oleh konsumen dan 

efektivitas penyalur. Bentuk dari promosi penjualan bisa merupakan display, 

pameran dan expo, demonstrasi, serta berbagai kegaitan penjualan tidak rutin. 

Promosi  penjualan  (sales  promotion) menurut Peter (2011) merupakan sebuah 

kegiatan atau materi yang menawarkan pelanggan, tenaga penjualan, dan reseller 

sebuah bujukan langsung untuk membeli produk. Pancingan atau stimulus ini 

yang menambahkan nilai atau insentif untuk sebuah produk, mungkin dalam 

bentuk kupon , undian , pengembalian uang atau display produk. 
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Dalam penerapan sales promotion perusahaan PT. Sharp Point 

menerapkan trade promotion yang ditujukan kepada konsumen perusahaan yaitu 

para distributor, pedagang grosir dan juga toko-toko pengecer , hal yang dilakukan 

perusahaan adalah dengan menerapkan sales promotion berupa quantity discount 

yang membuat konsumen menggunakan produk dalam jumlah yang lebih banyak 

serta dengan adanya sales promotion berupa Voucher yang digunakan perusahaan 

bertujuan untuk dapat menarik konsumen untuk membeli produk perusahaan. 

Selain itu, pada saat penjualan suatu produk menurun, maka perusahaan memiliki 

strategi dengan bundling produk sehingga dapat membantu para distributor dan 

juga para toko grosir serta eceran lainnya dalam mendorong terjadinya penjualan 

di musim yang sedang sepi. 

Kotler (2003;580) berpendapat bahwa: 

“Sales promotion include tools for consumer promotion (samples, 
coupons, prices off, premium, prizes, patronage rewards, free trials, 
warranties, tie-in promotion, cross – promotions, point of purchase 
displays and demonstrations) ; trade promotion (prices off, advertising 
and display allowances and free goods) ; business and sales force 
promotion ( trade shows and conventions, contest for sales reps and 
specialty advertising).” 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa alat-alat yang digunakan dalam 

sales promotion dibedakan dalam 3 bentuk yaitu promosi yang ditujukan kepada 

konsumen seperti kupon, sampel, hadiah dan lain sebagainya, promosi perdagangan 

seperti discount, advertising, memberikan barang secara gratis dan juga sales 

promotion yang lebih ditujukan kepada tenaga penjualan berupa pameran dagang, 

kontes untuk tenaga penjualan. Mengacu pada pendapat Kotler (2003), alat-alat 
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dalam sales promotion seperti kupon, kontes, bonus and sebagainya menawarkan 

tiga keuntungan khusus :  

a. Komunikasi : sales promotion dapat menambah perhatian dan 

mengarahkan konsumen kepada produk.  

b. Insentif   : sales promotion menggabungkan beberapa konsesi, 

pancingan dan juga kontribusi yang dapat memberikan nilai lebih 

kepada konsumen.  

c. Undangan : sales promotion termasuk sebuah undangan khusus yang 

bisa mengikat konsumen untuk melakukan transaksi pembelian saat itu 

juga.  

Perusahaan-perusahaan sering menggunakan alat-alat sales promotion untuk 

membentuk sebuah respon yang lebih kuat dan lebih cepat dari konsumen. Sales 

promotion dapat di gunakan sebagai efek jangka pendek seperti untuk 

mendramatisir penawaran sebuah produk dan meningkatkan penjualan yang sedang 

menurun.  

PT Sharp Point sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

industri barang jadi yang menyediakan produk tirai. Salah satu produk dari Sharp 

Point adalah Roller Blinds, dimana produk ini merupakan tirai dengan model 

penyimpanan kain menggulung di atas / di bawah. Dalam upaya meningkatkan 

pengetahuan konsumen mengenai produk ini maka Sharp Point melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan minat konsumen. Promosi yang dilakukan 

oleh PT Sharp Point adalah Sales Promotion. Promosi penjualan yang dilakukan 

diharapkan akan mampu membuat produk semakin dikenal dan dicintai oleh 
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pasaran dan akhirnya akan dapat meningkatkan brand image perusahaan. Salah 

satu cara yang digunakan oleh Sharp Point adalah dengan memberikan diskon 

kepada pelanggan untuk setiap pembelian produk, dan ini terbukti efektif dalam 

meningkatkan penjualan. Berdasarkan uraian di atas yang mendasari penulis 

untuk menulis tentang :   “Aktivitas Sales Promotion (Voucher dan Discount) 

Dalam Meningkatkan Brand Image Roller Blinds”. 

1.2 Tujuan Magang  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan magang adalah :  

Penulis ingin mengetahui bagaimana Aktivitas Sales Promotion (Voucher dan 

Discount) yang dilakukan oleh PT Sharp Point dalam meningkatkan Brand Image 

Roller Blinds. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

 Penulis melaksanakan magang di PT Sharp Point dan ditempatkan sebagai 

admin marketing. Sebagai admin marketing, penulis bertugas untuk menciptakan 

ide-ide kreatif yang dapat menunjang marketing PT Sharp Point.   

 Penulis memiliki beberapa tugas pokok seperti: 

1. Membantu memasarkan produk. 

2. Menerima orderan dari konsumen. 

3. Meng-input data konsumen. 

4. Menerangkan jenis-jenis produk kepada konsumen. 

1.4 Lokasi dan Magang 

 Pelaksanaan magang dilakukan penulis selama kurang lebih empat bulan 

dimulai sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai 4 Maret 2014. Waktu 
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pelaksanaan kerja praktek dilakukan sesuai dengan jam buka PT Sharp Point 

yaitu pada hari Senin sampai Sabtu. Magang dimulai pada pukul 08.30 WIB 

hingga 17.00 WIB. Lokasi kawasan Sentra Industri Terpadu Blok E1 No.40-

42 PIK, Jakarta Utara 14470.  

 

Gambar 1.1 Logo PT. Sharp Point 

Jakarta 

Sentra Industri Terpadu Blok E1 No. 40-42, Pantai Indah Kapuk 

Jakarta Utara 14470, INDONESIA 

Tel : 62-21-56983173 

Fax : 62-21-56983170 

Mobile : 081316661555 (SMS) 

Email : tirai@sharppointblinds.com 
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