
I. PENDAHULUAN 

 

 Saat ini banyak strategi yang digunakan oleh perusahaan di tengah-tengah 

persaingan yang begitu ketat, salah satunya adalah promosi. Strategi promosi 

sangat dibutuhkan karena konsumen sudah semakin selektif dalam membeli suatu 

produk. Banyak perusahaan memproduksi barang yang sejenis sehingga membuat 

konsumen sulit mengambil keputusan dalam membeli. Produk-produk sejenis 

tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama, tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara produk yang satu dengan yang lainnya.  

 Menurut Engel dan Roger (1994), citra promosi dengan menggunakan iklan 

dianggap kurang baik bagi perusahaan dan konsumen. Iklan telah masuk ke semua 

segi kehidupan masyarakat dan telah sampai pada tahap yang dirasakan 

mengganggu. Meluasnya iklan ke semua segi kehidupan masyarakat tentu saja 

menguatkan kesan iklan yang kurang baik. Ruang iklan ditawarkan dimana-mana. 

Iklan muncul sampai di kamar kecil umum. Pesan sponsor di televisi dan radio 

merupakan hal biasa. Oleh karena itu diperlukan strategi promosi yang menarik 

yang dapat menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Keinginan konsumen 

selalu berubah dari waktu ke waktu akibat perubahan selera, tingkat pendidikan, 

dan lain-lain. Untuk itu perusahaan perlu beradaptasi dengan konsumennya agar 

dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. 

PT. X Dept. Store merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak 

dalam ritel modern yang juga merupakan pemain lama di bidang retail. Berdiri 

dari tahun 1958 dan telah membuka 101 gerai di seluruh Indonesia. Untuk 

menjaga hubungan dengan para pelanggan setianya, PT. X Dept. Store 

mengeluarkan program PT. X Club Card yang ditujukan untuk pelanggan 

setianya. Saat ini jumlah anggota PT. X Club Card telah mencapai 4.5 juta dengan 

98% persen adalah anggota aktif. 

PT. X Dept. Store secara berkelanjutan mengembangkan konsep gerai PT. X 

New Generation (NG) untuk meningkatkan kualitas gerai dengan layanan 

pelanggan yang baik, efisiensi operasional dan konsep modern serta suasana 

belanja terbaru bagi para konsumen. Pada tahun 2009, PT. X Dept. Store 

menerima penghargaan dan pengakuan seperti TOP BRAND AWARD dalam 
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kategori Department store, Service Quality Award Excellence 2009 dan 

Indonesia's Most Admired Companies 2009, semakin memperkokoh PT. X Dept. 

Store diantara korporasi yang dinamis dan disegani di wilayah Asia. 

 Salah satu cabang PT. X Dept. Store berlokasi di wilayah Bogor. PT. X 

Dept. Store berharap dapat melayani konsumen dari segala usia untuk memenuhi 

segala kebutuhan yang beraneka ragam akan kebutuhan fashion, seperti pakaian, 

perlengkapan rumah tangga, mainan anak-anak, tas, sepatu, dan aksesoris dengan 

kualitas tertinggi dan harga terjangkau. 

 Terbukanya pasar retail di Bogor menciptakan iklim bisnis yang semakin 

memanas dengan masuknya para pesaing seperti Yogya yang Juli 2010 hadir 

dengan konsep produk, pelayanan dan interior yang lebih baik dari sebelumnya, 

dengan target market menengah ke atas. Selain itu hadir juga Retail Citrus pada 

Agustus 2010 yang berlokasi di Mall Botani Square yang merupakan Mall 

terbesar di Bogor, menjadi nilai lebih dari Citrus dengan target market juga sama 

yaitu menengah ke atas. Masing–masing perusahaan retail di Bogor tersebut 

memiliki konsep retail yang tidak jauh berbeda, namun mereka bersaing 

memperebutkan pangsa pasar yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. X 

Dept. Store harus mempunyai strategi pemasaran untuk mencapai target 

perusahaan. 

 Dalam mencapai sasaran bisnis, PT. X Dept. Store melakukan strategi 

pemasaran diantaranya adalah mengatasi kesenjangan informasi mengenai produk 

(barang, jasa, ide-ide) antara perusahaan sebagai produsen, dengan konsumennya. 

Untuk itu diperlukan adanya komunikasi pemasaran. Melalui komunikasi 

konsumen dapat mengetahui berbagai informasi yang diperlukan mengenai 

produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Sedangkan produsen dapat 

memperkenalkan produknya pada masyarakat, dan melakukan segala usaha agar 

konsumennya tertarik dan akhirnya membeli produknya. Komunikasi dari 

produsen kepada konsumen tersebut dalam pemasaran disebut “Promosi”. 

 Kegiatan promosi yang efektif harus berfokus kepada konsumen. 

Mengetahui apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konsumen terhadap kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sangat penting. Perusahaan juga  

berkeinginan untuk mengetahui bagaimana promosi yang dilakukan dapat 
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mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Dengan mengetahui 

preferensi konsumen tentang kegiatan promosi, maka perusahaan dapat 

merumuskan strategi yang dapat digunakan dalam melakukan promosi. 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

 Industri usaha eceran lokal khususnya department store akhir-akhir ini 

secara umum berkembang cukup pesat, terbukti dengan makin meluasnya daerah 

cakupan usaha sehingga bermunculan department store terutama dengan nama 

yang cukup terkenal. Dengan semakin berkembangnya industri usaha eceran 

lokal, berarti makin tajam pula persaingan yang terjadi di dalam industri tersebut. 

Perusahaan makin gencar dalam melakukan kegiatan promosi, dan berlomba 

menarik konsumen agar memilih department store sebagai tempat untuk 

berbelanja. 

Untuk dapat melakukan kegiatan promosi yang intensif dibutuhkan 

anggaran promosi yang memadai, namun dana yang besar belum tentu menjamin 

berhasilnya sebuah program promosi. Strategi dan taktik dalam pemilihan kata, 

pemilihan media, frekuensi promosi dan sebagainya yang tepat, sangat 

menentukan berhasil tidaknya suatu program promosi sehingga efisien dan efektif 

dalam pencapaian sasaran penjualan yang optimal. 

Oleh karena itu pengaruh promosi terhadap penjualan merupakan 

permasalahan yang perlu diteliti sekaligus dapat diketahui apakah promosi dapat 

mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Disisi lain perusahaan jangan 

sampai lengah, mengingat kegiatan promosi yang saat ini sukses belum tentu 

besok masih tetap relevan, maka langkah utama untuk mempertahankannya 

adalah dengan selalu cermat dan merelavansikan diri dengan arus perubahan yang 

terus terjadi. Oleh karena itu, kajian mengenai strategi promosi yang dilakukan 

oleh PT. X Dept. Store  menjadi penting. 

 PT. X Dept. Store perlu melakukan promosi yang efektif berfokus kepada 

konsumen. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui apa yang dirasakan dan 

dipikirkan oleh konsumen terhadap promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Perusahaan juga  berkeinginan untuk mengetahui bagaimana promosi yang 

dilakukan dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Dengan 
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mengetahui keinginan konsumen tentang kegiatan promosi, maka perusahaan 

dapat merumuskan strategi promosi yang tepat. Untuk memfokuskan penelitian 

ini maka pembahasan dibatasi pada produk brand Nevada. Berdasarkan hal 

tersebut maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut: 

1.  Seberapa besar pengaruh promosi terhadap keputusan membeli konsumen   

brand Nevada di PT. X Dept. Store?   

2.  Bagaimana pengaruh promosi dalam meningkatkan penjualan produk Direct  

Purchase brand Nevada di PT. X Dept. Store ? 

3.  Apakah terdapat hubungan saat weekend dan weekday terhadap peningkatan   

penjualan product Direct Purchase brand Nevada di PT. X Dept. Store ? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1.   Menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan membeli konsumen  pada 

brand Nevada di PT. X Dept. Store   

2.  Menganalisis pengaruh promosi dalam meningkatkan penjualan produk Direct 

Purchase brand Nevada di PT. X Dept. Store  

3.  Menganalisis saat weekend dan weekday terhadap peningkatan penjualan 

     product Direct Purchase brand Nevada di PT. X Dept. Store  

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.    Bagi   PT. X Dept Store,   mendapatkan   bahan   masukan  yang  bermanfaat  

dalam mengevaluasi  efektivitas  promosi  yang  dilakukan dan memberikan 

saran-saran  dalam  upaya  perbaikan  promosi sehingga mendapatkan       

hasil yang lebih optimal. 

2.  Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan 

manajerial dan bisnis praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep-   

konsep manajerial, serta melatih kemampuan analisis terstruktur. 

3.   Bagi  institusi pendidikan maupun peneliti lainnya, dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian efektivitas kegiatan promosi di bisnis retail fashion. 
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1.5.   Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus maka penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasannya. Ruang lingkup dan pembahasan dalam 

penelitian ini meliputi gambaran umum bisnis ritel PT. X Dept. Store dengan 

penekanan pada analisis efektifitas promosi dengan potongan harga. Pemilihan 

lokasi penelitian adalah PT. X Dept. Store yang berlokasi di wilayah Bogor yang 

menyajikan ratusan item produk sehingga untuk pengamatan data penjualan 

difokuskan pada produk Direct Purchase brand Nevada yang mewakili divisi 

penjualan sepatu anak, sepatu wanita, pakaian remaja laki-laki, pakaian remaja 

perempuan, pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, Intimate dan 

Parfum. Penelitian ini diadakan pada bulan Maret hingga Mei 2011, hal ini 

dikarenakan pada bulan tersebut tidak dalam keadaan peak season, dan untuk 

pelaksanaan promosi dibatasi pada acara diskon 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




