
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era globalisasi saat ini 

sangat mempengaruhi gaya hidup pada sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang meningkat pesat juga telah 

menumbuhkan generasi melenia dengan berbagai dinamika, baik yang berimplikasi 

positif maupun negative. Pada era ini perkembangan pesat terjadi pada hampir semua 

sektor pada berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, telekomunikasi, teknologi 

informasi, jaringan transportasi dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Informasi 

semakin mudah diperoleh setiap individu dan kelompok yang membutuhkannya. 

Seorang individu dan kelompok secara bebas dapat dengan mudah memperoleh 

informasi bermanfaat untuk menunjang aktivitas kehidupannya, serta bersaing bebas 

secara ketat untuk meningkatkan nilai tambah kehidupannya. Sementara itu bagi para 

pelaku usaha, terus menerus melakukan inovasi dan strategi dalam menjaga 

keberlangsungan usahanya. Perkembangan bisnis yang sangat pesat, menimbulkan 

persaingan pasar yang cukup ketat. Setiap harinya muncul pelaku bisnis yang 

mengenalkan produknya dengan kreativitas dan inovasi baru, sehingga persaingan 
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pasar pun tidak bisa dihindarkan lagi. Jika para pelaku usaha tidak berusaha menjadi 

diri yang mampu bersaing maka usahanya hanya akan tergerus persaingan pasar. 

Strategi pemasaran menjadi salah satu kunci sukses sebuah bisnis untuk 

memenangkan persaingan pasar. Dengan menciptakan produk baru yang berbeda 

dengan produk lainnya, bisnis anda memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk 

lainnya. Sementara itu bagi jiwa-jiwa entrepreneur yang ingin memulai usaha dan 

memiliki tendesi untuk melakukan usaha mandiri tidaklah mudah menemukan 

bidang-bidang usaha yang tepat untuk ditekuni, banyak hambatan yang menghadang 

dipermulaan usaha yang akan dirintis, persaingan usaha yang ketat, banyak jenis-jenis 

bisnis yang telah menjamur di tengah masyarakat,  sehingga dibutuhkan banyak 

strategi khusus untuk dapat melakukan penjualan produk dan jasa yang akan dirintis, 

dibutuhkan modal yang besar, regulasi pemerintah yang belum tentu mendukung 

impian, banyak perusahaan-perusahaan baik dari luar negeri maupun dari dalam 

negeri melakukan berbagai macam cara untuk menggarap pangsa pasar besar 

Indonesia, dalam pelaksanaan aktivitas pemasaran, suatu perusahaan harus mampu 

memiliki cara-cara yang tepat untuk memasarkan produk. Pemasaran yang baik 

memerlukan keterampilan, keahlian, dan seni untuk mengambil keputusan mengenai 

strategi pemasaran yang diperlukan. Membicarakan komunikasi dalam pemasaran 

berarti membicarakan bagaimana pengaruh komunikasi dalam pemasaran dan 

bagaimana relevansi keduanya. Dengan penggunaan komunikasi yang baik akan 

mempermudah pelaksanaan pemasaran. Penerapan strategi Personal selling pada 
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jalur pemasaran, akan membantu pemasar dalam menarik minat calon konsumen dan 

mempertahankan calon konsumen yang berimbas pada peningkatan penjualan dan 

juga penciptaan citra yang baik bagi perusahaan.  

Disisi lain, konsumen atau masyarakat pengguna produk dan jasa semakin 

kritis dalam memilih produk atau jasa yang akan dipergunakan. Kesadaran 

masyarakat akan kesehatan telah merubah pola hidup masyarakat, dalam 

mengkonsumsi produk telah muncul keinginan memilih produk-produk yang 

menggunakan bahan-bahan dasar yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, 

penggunaan produk yang lebih ramah lingkungan, berkualitas tinggi namun juga 

berharga murah. Kesadaran masyarakat ini, telah di tindak lanjuti dengan semangat 

perusahaan mengaplikasikan strategi yang dikenal dengan “Green Marketing”. Green 

Marketing merupakan seluruh aktivitas yang didesain untuk menghasilkan dan 

memfasilitasi semua perubahan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia, dengan dampak minimal pada perusakan lingkungan alam. Hal 

ini terjadi akibat pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia memiliki potensi 

untuk menimbulkan dampak negatif pada lingkungan alam. (Polonsky, 1994) Dari 

segi proses produksi juga diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap 

pencemaran lingkungan, mulai dari produksi, saluran distribusi dan sampai dengan 

saat dikonsumsi. Hal ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

produk-produk yang ramah lingkungan, bukanlah hal yang mudah dan murah, dengan 

penggunaan komunikasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan pemasaran. 
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Penerapan strategi personal selling merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan 

pesan-pesan perusahaan tentang produk yang ramah lingkungan, berkualitas tinggi 

namun harga yang terjangkau. 

Pada abad ke 21 iklim bisnis semakin ketatnya dimana para pelakunya berasal 

dari berbagai negara di seluruh dunia. Calon konsumen disetiap negara (termasuk 

Indonesia) akan dihadapkan pada suatu kondisi dimana terdapat beranekaragam dan 

datang dari berbagai penjuru dunia. Dalam tuntunan kepercayaan dan berbagai 

tuntunan kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan sikap mental mementingkan 

kepentingan umum dan diri sendiri, seperti kejujuran, berjiwa besar, penuh tanggung 

jawab. Unsur-unsur seperti ini sangat penting dalam dunia usaha. Dewasa ini dilihat 

dari realitas meningkatnya pertumbuhan bisnis dalam sebuah perusahaan menjadikan 

persaingan pasar semakin ketat. Kondisi pasar benar-banar ramai dan persaingan bisa 

disebut sangatlah kompetitif. Maka dalam sebuah perusahaan dibutuhkan komunikasi 

yang baik dengan pihak eksternal dan internal dengan menciptakan strategi 

pemasaran yang diterapkan secara terencana. 

Berwirausaha merupakan salah satu bentuk bisnis yang dilakukan oleh 

masyarakat. Salah satunya adalah bisnis network marketing. Federico Mahora atau 

FM yang memasarkan produk parfum di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia 

menggunakan model pemasaran network marketing.  FM mempunyai marketing plan 

yang digunakan oleh seluruh distributornya. FM menyadari bahwa perusahaan 

memiliki tanggung jawab moral yang sama dengan individu. Kode etik dan prinsip 
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mengenai lingkungan dari FM meliputi seluruh hal mulai dari bahan yang digunakan 

hingga lingkungan pabriknya. FM juga menunjukkan pendirian yang tegas, 

penghargaan FM ini pada alam dikembangkan hingga ke semua wilayah 

perusahaannya, selain itu FM memberikan sumbangan pada masyarakat dimanapun 

berada, tidak hanya dengan menawarkan peluang memperoleh penghasilan melalui 

sistem distribusinya tapi juga dengan program-program kemanusiaan dalam lingkup 

regional maupun global.  

Penulis memilih perusahaan ini karena memiliki nilai lebih, yaitu FM salah 

satu perusahan MLM yang menerapkan network marketing yang terus berkembang 

sejak tahun 2011 di Indonesia dan setiap tahunnya FM konsisten membagikan 

hadiah-hadiah gratis kepada distributor atau mitra bisnis yang berprestasi. Tidak 

tanggung-tanggung FM memberikan hadiah seperti Kendaraan, jalan-jalan ke luar 

negeri, Cash reward dalam bentuk uang dan lain-lain. Dengan pemberian reward-

reward yang rutin ini, konsep direct selling FM dalam meningkatkan omset terlihat 

berhasil.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan FM Group Indonesia menggunakan strategi Personal Selling 

dengan sistem MLM, MLM sendiri adalah sistem dalam bagian Direct Selling 

dimana banyak perusahaan MLM memasarkan produknya dengan menggunakan 

strategi Direct Selling, sedangkan FM Group memiliki dua komponen dalam personal 
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selling yakni Direct Selling dan Network Marketing dalam memasarkan produk dan 

membangun relasi, hal tersebut menjadi kombinasi yang cukup baik untuk lebih 

meluas sehingga dapat membangun relasi dan memasarkan produk sehingga dapat 

meningkatkan penjualan.  

Berdasarkan fakta diatas menunjukkan hal ini merupakan fenomena yang 

patut diteliti. Maka peneliti hendak meneliti “Strategi personal selling PT. Family 

Members Group Indonesia Dalam Menjual Produk Parfum Federico Mahora”. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

rumusan masalah yang sesuai untuk penelitian ini adalah; 

Bagaimana pelaksanaan strategi Personal Selling pada PT Family Members 

Group Indonesia dalam menjual produk parfum Federico Mahora? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi Personal 

Selling oleh FM Group Indonesia. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam hal teoritis maupun praktis. 

Kedua hal tersebut meliputi: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi: 

1.1 Pembaca, agar dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai strategi 

pemasaran yakni Personal Selling. 

1.2 Masyarakat, agar dapat mengetahui cara untuk mempertahankan dan 

meningkatkan bisnis dengan strategi Personal Selling. 

1.3 Bagi peneliti, dapat memberikan pelayana profesional dan melakukan 

inovasi dan motivasi untuk terus berkembang dalam bidang marketing, 

yakni, memasarkan produk dengan strategi yang benar. 

 

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi: 

2.1 Untuk pihak FM Group Indonesia itu sendiri, karena penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi terhadap strategi pemasaran untuk 

meningkatkan strategi Personal Selling yang akan diimplementasikan dan 

mengetahui keefektifitasan strategi marketing nya atau digunakan sebagai 
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bahan masukan untuk perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan 

strategi marketing, sehingga dapat menguntungkan pihak perusahaan. 

2.2 Perusahaan lain yang akan memulai bisnis dengan strategi Personal 

Selling. Semoga dengan Penelitian ini dapat lebih memahami mengenai 

Strategi yang efektif dalam memasarkan produk. 

2.3 Kegunaan sosial dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya Personal Selling 

dalam kegiatan bisnis FM Group Indonesia. 

 

1.6  Sistematika Penelitian  

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bagian, 

yaitu sebagai berikut; 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Secara garis besar, bab pertama ini akan menjelaskan mengenai 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistemarika penelitian.  

 

BAB 2  OBJEK PENELITIAN  

Dalam bab ini, peneliti memberikan gambaran yang jelas 

mengenai sejarah dan perkembangan objek penelitian, yaitu 

visi, misi serta struktur organisasi. 
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BAB 3  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan teori-teori atau konsep-konsep yang 

terkait dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 

penelitian dan pembahasan masalah sehingga diperoleh suatu 

landasan teori yang dapat digunakan untuk membantuk penulis 

dalam memecahkan masalah. 

 

BAB 4  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab empat iniakan dibahas mengenai penjelasan metode 

penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, metode 

pengujiandata, metode analisis data dan lain-lain terkait 

kelemahan dan kelebihan dari metode penelitian yang 

digunakan. 

 

BAB 5  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas analisis berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh dan memaparkan jawaban atas identifikasi 

masalah serta menguji hipotesis yang ada berserta interpretasi 

atas hasil penelitian yang diperoleh. 
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BAB 6  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini akan memaparkan kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian dimana kesimpulan 

tersebut menjawab identifikasi masalah sehingga tujuan dari 

penelitian ini dapat tercapai. Bab ini juga menguraikan saran 

untuk penelitian Federico Mahora. 

 




