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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Dalam Peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 disebut bahwa pengertian 

UMKM dibedakan atas dasar kriteria asset dan omzet. Usaha mikro memiliki aset 

maksimal senilai Rp50.000.000 dan omzet sebesar Rp300.000.000 per tahun. 

Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 dan 

omzet lebih dari Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 per tahun. Usaha 

menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 dan 

omzet lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000 per tahun.  

Indonesia memiliki jumlah UMKM tertinggi sejak tahun 2014 

dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Menurut data dari Badan Pusat 

Statistika 2014, UMKM yang ada di Indonesia berjumlah 57,9 juta unit atau 

sebesar 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional (Merina, n.d.). Tingginya 

jumlah UMKM berbanding lurus dengan kontribusi sektor UMKM terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34% dalam 5 tahun terakhir 

(Chandra, 2016). Sebesar 76% total pendapatan negara berasal dari pajak dan 

pajak yang paling tinggi berasal dari pajak pengusaha. Oleh karena itu pemerintah 

sangat mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. 

Untuk menjalankan sebuah usaha, strategi dan proses pemasaran 

memiliki peran yang penting. Proses pemasaran adalah suatu proses menawarkan 

suatu produk atau jasa yang memberi nilai kepada masyarakat sehingga terjadi 

jual dan beli dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan strategi pemasaran adalah 
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cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sebuah usaha yang baru dijalankan 

membutuhkan pemasaran dan strategi yang tepat untuk menjangkau pasar dan 

mendapatkan keuntungan. 

UMKM sedang berkembang pesat di Kota Batam, terutama usaha 

kuliner. Salah satu usaha kuliner yang baru muncul di Kota Batam adalah Ayam 

Geprek. Ayam Geprek merupakan sebuah warung makanan yang menyediakan 

menu utama berupa ayam penyet yang dilumuri dengan sambal ulekan khas 

Geprek. Usaha ini didirikan satu tahun lalu (16 Februari 2017) dan dikelola oleh 

pemilik beserta karyawan. Usaha kecil ini tidak melibatkan hubungan masyarakat 

sebagai bagian dari bauran promosi, hanya mengandalkan penjualan personal dan 

penjualan secara langsung. 

Saat ini banyak sekali warung makanan di Batam yang menggunakan 

nama Ayam Geprek dan menyediakan makanan sejenis. Ayam Geprek sebagai 

pelopor usaha tersebut yang berlokasi di tempat yang kurang tampak dari jalan 

besar, memerlukan program promosi untuk melawan pesaing, terutama yang 

menjual dengan harga rendah. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Ayam 

Geprek merasa perlu untuk menerapkan program promosi. Program promosi 

bertujuan untuk meningkatkan minat warga Batam untuk mencobanya serta 

mengingatkan kembali konsumen untuk tetap setia sehingga usaha Ayam Geprek 

dapat bertahan dalam persaingan dan meraih keuntungan jangka panjang. 

Berdasarkan pertimbangan atas masalah tersebut, penulis dalam 

melakukan kerja praktek ini mengajukan judul “Implementasi Program 

Periklanan dan Promosi Penjualan pada Ayam Geprek”. 

 



3 

  Universitas Internasional Batam 

Novia, Implementasi Program Periklanan dan Promosi Penjualan pada Ayam Geprek Batam, 2018 
UIB Repository©2018 

1.2 Ruang Lingkup 

Bauran promosi terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, penjualan personal dan pemasaran langsung. Ayam Geprek yang baru 

berdiri dalam satu tahun ini belum mencapai tingkat yang memerlukam hubungan 

masyarakat. Dan dalam kegiatan operasionalnya, penjualan personal dan 

pemasaran secara langsung sudah dijalankan dengan baik. Oleh sebab itu, ruang 

lingkup kerja praktek berfokus pada program promosi dengan mengimplementasi 

periklanan secara digital dan melakukan promosi penjualan. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Kerja praktek ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengimplementasi program periklanan pada Ayam Geprek. 

2. Mengimplementasi program promosi penjualan pada Ayam Geprek. 

3. Merancang program promosi penjualan.  

4. Membangun loyalitas konsumen. 

 

1.4 Luaran Proyek 

1. Program periklanan yang akan diimplementasikan pada Ayam Geprek 

dilakukan melalui akun media sosial seperti akun Instagram Ayam 

Geprek  dan Batamliciouz.  

2. Program promosi penjualan berupa undian, cashback, dan gratis makanan / 

minuman.  

3. Rancangan program promosi untuk satu tahun ke depan. 

4. Peningkatan omzet penjualan sebesar 5-10% dari penjualan sebelumnya. 
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1.5 Manfaat Proyek 

 Proyek kerja praktek ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat:  

1.5.1 Bagi Ayam Geprek 

Semakin terkenalnya Ayam Geprek oleh masyarakat Batam  diharapkan 

dapat meningkatkan minat warga untuk mencoba makanannya. Dengan 

menerapkan periklanan dan promosi penjualan, Ayam Geprek dapat 

membangun loyalitas konsumen agar selalu melakukan pembelian 

makanan secara berulang sehingga menghasilkan peningkatan omzet dan 

profit. Dengan demikian usaha Ayam Geprek dapat bertahan dan 

semakin berkembang dalam industri .  

 

1.5.2 Bagi Akademisi 

Manfaat yang diharapkan bagi akademisi adalah dapat menambah 

wawasan tentang menjalankan usaha warung makanan. Ilmu 

pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran teori dapat disalurkan 

dengan baik. Hasil kerja praktek dapat menjadi referensi bagi peneliti 

lain pada masa yang akan datang.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan kerja praktek pada setiap bab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup, tujuan, luaran dan manfaat dari proyek serta sistematika 

pembahasan dari penyusunan laporan kerja praktek. 

 

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai teori, 

temuan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan 

dijadikan dasar melakukan pelaksanaan topik kerja praktek. 

BAB III    : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini dijelaskan secara rinci identitas dari perusahaan mulai dari 

tanggal berdirinya perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi 

perusahaan, jumlah karyawan perusahaan, serta aktivitas kegiatan 

operasional dari perusahaan yang dijelaskan secara rinci jelas dan 

lengkap. 

BAB IV    : METODOLOGI  

Bab ini memberikan uraian tentang rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, proses implementasi program serta tahapan dan 

jadwal pelaksanaan kerja praktek. 

BAB V     : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memberikan uraian tentang analisis data, implementasi  

program, dan kendala yang timbul pada saat implementasi. 

BAB VI    : IMPLEMENTASI 

Bab ini memberikan uraian tentang implementasi program dan 

kondisi setelah implementasi. 
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BAB VII   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis memberikan saran kepada perusahaan agar 

program yang disusuan dan diimplementasi dapat dimodifikasi 

sesuai dengan kondisi usaha kedepannya. Dan juga penulis 

memberikan kesimpulan mengenai hasil akhir dari penerapan 

program pada perusahaan yang bersangkutan.  

 

 


