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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya teknologi yang menghasilkan perdagangan yang semakin 

pesat saat ini. Hal ini dikarenakan tawaran dan perdagangan yang diterima 

masyarakat  dari banyaknya barang-barang dan jasa saat ini. Inovasi barang dan 

jasa yang selalu bermunculan membuat perdagangan selalu diamati. Batam 

merupakan salah satu kota yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran 

internasional dan sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kota Batam 

memiliki 3 keunggulan sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan transportasi. 

Batam termasuk kota kawasan perdagangan bebas Free Tread Zone pada 

tanggal 19 januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak 

pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia yang berbondong-bondong 

datang ke Batam untuk mencari pekerjaan karena termasuk salah satu Kota 

Investasi. Penduduk Kota Batam kini telah mencapai 1,376,009 jiwa 

dibandingkan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 1,329,773 jiwa atau 

bertambah 234,193 jiwa dari data Badan Pusat Statistik (www.batampos.co.id, 

2019).  

Batam termasuk dalam salah satu kota yang berpotensial dalam pasar 

penjualan aksesoris handphone. Selain itu UMK kota Batam antara kisaran Rp 

3.700.000 – Rp 3.800.000 untuk beberapa sektor industry. Dari data ini Kota 

Batam dapat dijadikan sebagai pasar yang memiliki potensial untuk 

memasarkan usaha aksesoris handphone. 

Toko JC Accessories adalah toko aksesoris handphone  di BCS Mall yang 

didirikan oleh Ibu Roslina sejak tahun 2010. Toko JC Accessories mengalami 

pertumbuhan dalam penjualan yang cukup baik diawal berdirinya toko, Tetapi 

pada tahun 2018-2019 Toko JC Accessories mulai tidak stabil dan mengalami 

penurunan penjualan dengan bukti omset dari Rp 360.000.000 menjadi Rp 

180.000.000 per tahun. Penurunan omset disebabkan oleh banyaknya 

competitor baru yang masuk kedalam bisnis penjualan aksesoris handphone. 

Penjualan aksesoris handphone di Toko JC Accessories kebanyakan dari relasi 
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pemiliki usaha yang mempunyai banyak kenalan yang luas dan hanya 

mengandalkan kunjungan masyarakat local maupun orang asing yang datang 

berkunjung ke BCS Mall. Toko JC Accessories hingga saat ini masih belum 

menerapkan berbagai untuk penjualan. 

Pemilik usaha Toko JC Accessories masih dalam kesulitan untuk 

merumuskan promosi yang akan diterapkan pada Toko JC Accessories. Penulis 

sudah observasi di Toko JC Accessories masih belum terdapat media promosi 

apapun yang diterapkan hingga saat ini. 

Pemasaran atau promotion mix sangat penting dalam perkembangan usaha 

karena sudah merupakan salah satu cara yang selalu dilakukan dalam 

meningkatkan omset usaha (Kotler & Armstrong, 2011). 

Penulis merekomendasi kepada mitra agar dapat melaksanakan promotion 

mix untuk membantu peningkatan penjualan mitra. Sehingga judul KP ini 

adalah Analisis dan Penerapan Sistem Promotion Mix pada Toko JC 

Accessories. 

 

1.2  Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup dari kerja praktek ini dengan merancang, menciptakan dan 

menerapkan strategi Promotion Mix pada Toko JC Accessories sehingga dapat 

meningkatkan jumlah penjualan produk, menambah jumlah pelanggan dan 

meningkatkan profit pada toko. 

 

1.3  Tujuan Proyek 

Adapun yang menjadi tujuan project Kerja Praktek antara lain : 

1. Membantu toko agar mendapatkan pelanggan baru sebanyak 15 

pelanggan perbulan. 

2. Membantu toko agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan lama. 

3. Meningkatkan penjualan sebesar 15% di bandingkan tahun lalu. 

  

1.4  Luaran Proyek 

Adapun yang menjadi lauran dari project Kerja Praktek antara lain : 

a. Iklan / Advertising 
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Dengan pembuatan spanduk yang bertujuan untuk meningatkan 

awareness masyarakat disekitar lokasi mall. Pembuatan kartu nama 

yang bertujuan untuk memperkenalkan toko kepada pelanggan yang 

data ke Toko JC Accessories 

b. Sales Promotion 

Diskon toko dapat memberikan harga diskon kepada konsumen dengan 

pembelian barang dengan nominal diatas 100ribu / lebih dari 5 item. 

- Gratis Ongkos Kirim 

Toko dapat memberikan penawaran ongkos kirim gratis untuk 

pembelian produk dalam jumlah yang banyak. 

c. Digital Marketing 

Pemasaran yang menggunakan media sosial sebagai sarana penjualan, 

seperti menggunakan aplikasi Instagram dan Facebook agar 

mempermudah Toko JC Accessories dalam mempromosi produknya 

serta membuat promo pada tanggal merah untuk menarik daya beli 

konsumen. 

 

1.5  Manfaat Proyek  

1. Bagi Pemilik Toko 

Manfaat dari proyek ini merupakan memudahkan toko dalam 

mendapatkan gagasan baru mengenai cara mengembangkan usaha 

tersebut dan dapat memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan 

mahasiswa. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mendapatkan pengalaman kerja nyata agar dapat dijadikan 

pembelajaran saat sudah menyanding gelar sarjana dan mendapatkan 

ilmu baru yang belum pernah didapatkan semasa kuliah, serta mampu 

berinteraksi dengan orang lain dan juga dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan mahasiswa selama menjalankan proyek 
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1.6 Sistematika Pembahasan  

Berikut untuk menguraikan penulis dalam laporan ini, maka sistematika 

pembahasan penulis sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang masalah dari 

penelitian, ruang lingkup proyek yang mencakup pelaksanaan 

penelitian, tujuan proyek, manfaat proyek, serta sistematika 

pembahasan digunakan dalam penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Melalui bab ini, penulis membahas mengenai kajian teori, dasar 

referensi, dan temuan serta informasi relevan mengenai proyek yang 

digunakan sebagai dasar dari laporan kerja praktek ini.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Melalui bab ini, penulis membahas mengenai detail identitas 

perusahaan, struktur organisasi dalam perusahaan, aktivitas 

kegiatan, dan system yang berlaku dalam perusahaan.  

BAB IV METODOLOGI 

Pembahasan bab ini menjelaskan uraian pendekatan permasalahan 

pada obyek penelitian, metode dan racangan system yang digunakan 

untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh perusahaan.  

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas mengenai analisi data dari gambaran hasil 

observasi dari awal wawancara hingga akhir menghasilkan 

rancangan system proyek.  

BAB VI IMPLEMENTASI  

Dalam bab ini, menjelaskan proses tahapan dalam melakukan 

implementasi dan respon yang didapatkan serta uraian kondisi 

perusahaan setelah diterapkan rancangan yang telah disusun oleh 

penulis.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  
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Bab terakhir ini berisi tentang rangkuman kesimpulan yang 

menjelaskan judul dan topic yang dibahas, dan saran untuk 

penelitian di masa mendatang. 
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