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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pada zaman era globalisasi ini telah menjadi salah satu faktor 

yang membuat kebutuhan manusia semakin bertambah. Dikarenakan kebutuhan 

manusia yang terus bertambah. Banyak pengusaha memanfaatkan kesempatan ini 

dalam mendirikan perusahaan guna untuk memenuhi kebutuhan manusia selain itu 

juga untuk memperoleh profit. Kota Batam menjadi salah satu kota pilihan di 

Indonesia untuk berwirausaha karena letaknya yang strategis dan memiliki 

pertumbuhan terpesat.  

Oleh karena itu, persaingan usaha di dunia bisnis juga semakin ketat sehingga 

untuk mengikuti perkembangan jaman ini, para pengusaha dituntut untuk 

melakukan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran (marketing mix) 

merupakan variabel-variabel marketing, yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengejar target penjualan yang diinginkan. Salah satu variabel dari bauran 

pemasaran yang berperan penting adalah bauran promosi, promosi merupakan 

suatu usaha dalam upaya mempengaruhi orang lain agar tertarik dan melakukan 

transaksi akan produk barang atau jasa yang ditawarkan.  

Bauran promosi (promotion mix) merupakan gabungan beberapa teknik 

promosi untuk memasarkan suatu produk agar mencapai hasil yang maksimal. 

Adapun beberapa teknik yang termasuk dalam bauran promosi yaitu advertising, 

personal selling, sales promotion, public relation dan direct marketing. 

Advertising merupakan salah satu bauran promosi yang paling banyak diterapkan, 

yakni teknik ini lebih efektif karena mampu menjangkau secara luas. 

Hoop rivier adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha jasa makanan 

dan minuman. Hoop rivier merupakan sebuah kafe yang telah berdiri sejak tahun 

2017 tepat pada tanggal 21 juli. Pada jaman ini, kafe sudah tidak menjadi tempat 

yang asing lagi bagi masyarakat di kota Batam. Melainkan kafe telah menjadi 

salah satu tempat perkumpulan, terutama bagi kalangan remaja. Dikarenakan letak 

hoop rivier yang berada di tengah perumahan taman indah dan berdekatan dengan 

salah satu universitas di Batam yaitu Universitas Putra Batam, pemilik bermaksud 

Viennie.K. Penerapan Promotion Mix pada Cafe Hoop Rivier. 
UIB Repository©2019



2 

 

Universitas Internasional Batam 

 

agar kafe ini bisa menjadi pusat perkumpulan bagi mahasiswa yang ada di 

universitas tersebut. 

Hoop rivier mengalami beberapa permasalahan yakni letak kafe tersebut yang 

kurang strategis karena berada di dalam perumahan mengakibatkan tidak banyak 

yang mengetahui. Selain itu, adapun penentuan target pasar yang kurang tepat 

dimana pemilik beranggapan bahwa kafe ini akan banyak dikunjungi oleh 

mahasiswa dari Universitas Putra Batam. Berdasarkan survei bahwa mahasiswa 

dari Universitas Putra Batam lebih memilih makanan dengan harga menengah ke 

bawah seperti warung atau kedai kopi sekitar universitas. 

Oleh karena itu, hoop rivier perlu melakukan strategi pemasaran yang tepat 

khususnya pada bagian bauran promosi. Dengan promosi, hoop rivier dapat 

meningkatkan awareness terhadap masyarakat kota  Batam dan meningkatkan 

penjualan. Persaingan ketat terjadi juga disebabkan berbagai jenis bauran promosi 

yang telah dijalankan oleh kompetitor, jadi untuk bertahan di dunia bisnis ini, 

hoop rivier sendiri juga perlu melakukan bauran promosi yang tepat agar bisa 

menarik perhatian masyarat Batam lebih luas.  

Terutama untuk menarik perhatian mahasiswa dari Universitas Putra Batam, 

hoop rivier perlu menambah nilai pada produk barang atau jasa yang akan 

ditawarkan, dengan menerapkan sales promotion yaitu berupa potongan harga 

khusus pelajar. Selain itu, peneliti juga ingin menerapkan bauran promosi berupa 

advertising yang berguna meningkatkan awareness pada masyarakat dan 

memudahkan masyarakat untuk mencari lokasi kafe hoop rivier tersebut dengan 

tersedianya banner dan petunjuk jalan.  

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, peneliti akan menuangkan 

dalam bentuk laporan kerja praktek yang berjudul Strategi Penerapan 

Promotion Mix di Cafe Hoop Rivier. 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dari laporan kerja praktek ini adalah menganalisis dan 

menerapkan strategi promotion mix yang efektif pada kafe hoop rivier. 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, penulis memilih beberapa jenis 

bauran promosi yang dianggap sesuai dan tepat diterapkan pada kafe hoop rivier 

diantaranya adalah advertising dan sales promotion. 
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1.3 Tujuan Proyek 

 Adapun tujuan dari penyusunan laporan kerja praktek ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan tingkat kesadaran terhadap masyarakat sekitar. 

2. Memperluas jangkauan target pasar karena hadir di layanan gojek dan grab. 

3. Meningkatkan pendapatan tahunan yang di peroleh oleh hoop rivier setelah 

adanya implementasi promotion mix. 

4. Memperoleh konsumen baru serta dapat mempertahankan pelanggan lama 

dengan promosi yang ditawarkan. 

1.4 Luaran Proyek 

 Luaran dari proyek tersebut adalah strategi bauran promosi yang akan 

diterapkan pada kafe hoop rivier guna dalam mencapai peningkatan pada 

penjualan yang maksimal yaitu dengan langkah berikut : 

a. Advertising  

Agar meningkatkan kesadaran pada masyarakat sekitar kota Batam, periklanan 

merupakan salah satu teknik yang berperan penting karena dengan melakukan 

iklan maka informasi dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Oleh 

karena itu, dengan memasang banner di jalanan akan membantu cafe hoop 

rivier untuk lebih dikenal oleh masyarakat setempat, selain itu dengan adanya 

banner yang berisi petunjuk jalan sekaligus mampu memudahkan konsumen 

untuk mengetahui keberadaan cafe tersebut. 

b. Digital marketing 

Teknik kedua yang akan diterapkan pada hoop rivier melalui berupa digital 

marketing, diketahui bahwa digital marketing sudah banyak digunakan 

terutama bagi sebuah online shop dan digital marketing juga lebih efisien serta 

efektif untuk di terapkan. Salah satu nya yaitu dengan memanfaatkan 

influencer kota Batam dalam mempromosikan cafe hoop rivier ini.  Influencer 

dipercayai dapat memberikan pengaruh serta efek meningkatkan awareness 

pada masyarakat setempat, sehingga ini merupakan teknik yang tepat dalam 

memperkenalkan cafe ke masyarakat secara luas melalui sosial media seperti 

instagram, facebook dan lainnya. 
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c. Sales Promotion 

Ada banyak cara dalam melakukan promosi penjualan, salah satu yang sering 

kita temukan adalah diskon atau potongan harga. Dalam upaya menarik 

perhatian masyarakat setempat, hoop rivier juga ingin menerapkan beberapa 

diskon menarik yaitu : 

1. Diskon 10% khusus bagi pelanggan yang melakukan foto, bagi di sosial 

media dan tag ke akun instagram hoop rivier. 

2. Diskon 15% khusus buat pelajar yang menunjukkan kartu tanda pelajar. 

3. Selain diskon, hoop rivier juga menerapkan harga paket makanan dan 

minuman yang lebih hemat. 

4. Kemudian adapun promo free ongkir untuk pelanggan cafe hoop rivier 

melalui  aplikasi gojek dan grab. 

1.5 Manfaat proyek 

Proyek ini juga memilii manfaat bagi masing-masing pihak : 

a. Bagi penulis  

Dalam membantu cafe hoop rivier penerapan strategi promosi melalui 

advertising dan sales promotion bermanfaat bagi penulis dalam 

mengembangkan pengetahuan akan strategi promosi serta wawasan 

mengenai pengembangan bisnis 

b. Bagi konsumen 

Dengan adanya iklan berupa banner, papan petunjuk arah dan juga 

informasi dari influencer meningkatkan awareness dan juga memudahkan 

konsumen untuk mengetahui lokasi cafe hoop rivier, selain itu promo yang 

tersedia juga menguntungkan para konsumen serta memudahkan konsumen 

karena telah hadir di aplikasi gojek dan grab. 

c. Bagi pemilik binis 

Strategi ini mampu memberikan dampak positif bagi pemilik untuk 

mencapai peningkatan pada penghasilan terutama omzet kemudian 

menjadikan ini sebagai pedoman bagi pemiliki dalam memanfaatkan teknik 

promosi untuk menarik pengunjung yang lebih banyak. 
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1.6 Sistematika pembahasan 

Dalam melalukan penyusunan laporan kerja praktek tersebut, adapun 

sistematika pembahasan yang tersusun agar memudahkan pembaca untuk 

mengetahui isi pada bab secara garis besar, yaitu sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini mengenai latar belakang dari 

perusahaan, ruang lingkup, tujuan, luaran serta manfaat dari 

proyek yang dilaksanakan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan ada uraian berupa teori-teori, rangkuman 

serta informasi untuk mendukung dan dijadikan sebagai acuan 

untuk penyusunan laporan kerja praktek tersebut.  

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang awal mula berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi dan juga peran serta tanggung jawab 

diterapkan pada tiap anggota yang terlibat, sistem operasional 

usaha yang digunakan. 

BAB IV : METODOLOGI 

Pemaparan mengenai rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data dengan melaksanakan survei, proses perancangan sistem, 

prosedur kerja yang berisi tahap persiapan, pelaksanaan serta 

penilaian dan pelaporan akan tertera di bab ini. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa yang terkumpulkan oleh peneliti akan dipaparkan 

dalam bab ini beserta dengan pembahasan mengenai strategi 

promosi dan teknik-teknik telah direncanakan untuk 

mengembangkan usaha yang terkait. 

BAB VI : IMPLEMENTASI 

Bab tersebut merupakan bab khusus pemaparan mengenai proses 

penerapan strategi yang telah direncakan oleh peneliti 

sebelumnya, baik secara internal ataupun eksternal kemudian 
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umpan balik dari pemilik usaha akan kondisi setelah strategi 

terimplementasikan. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Rangkuman dari keseluruhan bab yang telah disusun akan 

diuraikan pada bab tersebut berupa kesimpulan dengan 

disertakan saran terhadap hasil kerja praktek yang terlaksana 

serta rekomendasi bagi peneliti berikutnya. 
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