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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini persaingan dalam lingkungan bisnis semakin ketat, dimana hal 

ini dapat menyebabkan berbagai masalah bagi perusahaan. Yaitu dapat 

menghambat kelancaran suatu bisnis dan eksistensi perusahaan. Persaingan bisnis 

yang terjadi akan menyaring perusahaan-perusahaan yang ada dan hanya 

menyisakan perusahaan-perusahaan yang dapat beradaptasi dalam lingkungan 

persaingan. Perusahaan yang tidak dapat beradaptasi, secara terpaksa harus 

mengakhiri usahanya. Untuk dapat bertahan hidup di dunia persaingan bisnis, 

perusahaan harus menyadari hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan sebuah usaha. Hal tersebut dapat berupa peningkatan 

perencanaan marketing mix perusahaan untuk meningkatkan penjualan. 

Marketing mix adalah merupakan gabungan kegiatan-kegiatan yang 

merupakan pokok dari sistem pemasaran yang menciptakan kombinasi dimana 

variabelnya dapat dikelola untuk mempengaruhi reaksi pembeli (Assauri, 2011). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:75) marketing mix merupakan alat 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan pada target pasar. Marketing mix mencakup 4p yang berupa product, 

price, place dan promotion (Kotler, 1999). Dengan melakukan perencanaan 

marketing mix dan mengembangkan 4p tentunya akan meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Sehingga perusahaan dapat bersaing dalam dunia bisnis saat ini. 

Toko Aroma Indah Regency merupakan toko yang bergerak pada bidang 

hospitality atau horeca dengan menjual perlengkapan hotel, restoran dan café. 
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Toko Aroma Indah Regency terletak di Komplek Nagoya Point Blok D No. 12, 

Nagoya Batam. Toko ini menjual berbagai perlengkapan hotel seperti sikat gigi, 

sabun, shampo, gula sachet, creamer sachet dan lain sebagainya. Toko ini telah 

beroperasi selama 11 tahun namun penjualan toko Aroma Indah Regency mulai 

menurun dalam beberapa tahun terakhir ini karena persaingan di pasar semakin 

ketat dan adanya berbagai kendala dalam pemasaran yang dihadapi toko ini. Toko 

Aroma Indah Regency saat ini telah menjalankan sistem marketing mix yang 

sederhana dimana toko Aroma hanya menjual produk-produk yang sama dan tidak 

memiliki produk-produk baru yang inovatif. Toko Aroma selama ini tidak pernah 

melakukan promosi di media sosial dan hanya mengandalkan word of mouth 

untuk mempromosikan usahanya. Sistem marketing mix saat ini yang dijalankan 

toko Aroma Indah Regency belum dapat memberikan pengaruh yang besar bagi 

perusahaan dan sistem yang dijalankan kurang inovatif. Sehingga penulis merasa 

toko Aroma Indah Regency perlu mengembangkan cara untuk memasarkan 

produknya dengan menggunakan marketing mix yang lebih efektif dan inovatif 

untuk menghadapi persaingan pasar. Perusahaan perlu memahami lebih mendalam 

mengenai marketing mix dan mengimplementasi marketing mix yang baik dan 

efektif. Sebab usaha dalam bidang penjualan perlengkapan hotel memiliki peluang 

usaha yang baik, dimana semakin lama semakin banyak turis-turis yang datang ke 

Batam. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan observasi mengenai 

perencanaan marketing mix pada toko Aroma Indah Regency dengan judul 

“Penyusunan Sistem Marketing Mix pada Toko Aroma Indah Regency”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari proyek kerja praktek ini yaitu merancang sistem 

marketing mix pada toko Aroma Indah Regency. Ruang lingkup kerja praktek ini 

fokus pada empat macam marketing mix yaitu product, price, place dan 

promotion. Pada sisi product akan dianalisis mengenai inovasi produk dan varian 

produk. Pada sisi price yaitu menganalisis sistem penetapan harga. Pada sisi place 

akan dianalisis lokasi dan tata letak produk dan pada sisi promotion akan 

dianalisis mengenai sistem promosi dan jenis promosi yang tepat.  

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk membantu toko 

Aroma Indah Regency merancang marketing mix yang efisien dan efektif. 

Mengimplementasi marketing mix untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam persaingan dunia bisnis saat ini. 

1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktek, output yang akan diberikan 

kepada perusahaan berupa:  

1. Penambahan inovasi produk. 

2. Penambahan varian/jenis produk.  

3. Mengevaluasi harga jual beberapa pesaing dan melakukan penetapan haga 

yang disesuaikan dengan pesaing. 

4. Menerapkan sistem bundle pricing.  

5. Membuat petunjuk arah lokasi toko melalui brosur dan kartu nama agar 

pelanggan dapat dengan mudah mengetahui lokasi toko Aroma Indah 

Regency.  
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6. Mengatur tata letak produk-produk agar lebih rapi dan menarik. 

7. Mendesain brosur promosi. 

1.5 Manfaat Proyek 

Berikut merupakan manfaat yang didapatkan melalui pelaksanaan kerja 

praktek, yaitu:  

1. Bagi perusahaan:  

a. Mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari tahun-tahun 

sebelumnya dimana penjualan akan meningkat sebesar 5%-15% per 

bulan.  

b. Peningkatan jumlah pelanggan karena adanya promosi. 

c. Toko dapat berjalan dengan lancar dan usaha dapat berkembang lebih 

besar. 

2. Bagi akademisi: pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi mahasiswa lainnya sebagai informasi, referensi dan sebagai bahan 

pembelajaran.  

3. Bagi penulis: pelaksanaan kerja praktek adalah sebuah kesempatan bagi 

penulis untuk menunjukkan hasil pembelajaran selama masa perkuliahan 

dengan mengimplementasikan informasi-informasi yang telah diperoleh ke 

dalam dunia kerja.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan pelaksanaan kerja praktek akan diuraikan dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN 
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   Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup penelitian, luaran penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab ini akan menunjukkan gambaran umum mengenai penelitian 

yang menjelaskan analisis dan penyusunan marketing mix pada toko 

Aroma Indah Regency. 

BAB II        : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kerja praktek.  

BAB III      : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang informasi perusahaan, riwayat perusahaan 

yang berupa identitas, sejarah berdirinya perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas yang berlangsung pada perusahaan tersebut. 

BAB IV      : METODOLOGI 

Bab ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan pengolahan data untuk menyelesaikan masalah pada 

pelaksanaan kerja praktek, perancangan strategi yang akan 

dilaksanakan secara rinci dan jadwal pelaksanaan kerja.  

BAB V       : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi hasil analisis data yang berdasarkan hasil observasi 

penulis dan penjelasan mengenai perancangan strategi oleh penulis 

serta analisis mengenai masalah-masalah yang dapat terjadi pada 

pelaksanaan kerja praktek sehingga adanya kesulitan dalam 

mengimplementasi strategi yang telah dirancang. 
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BAB VI       : IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi mengenai pelaksanaan strategi yang telah dirancang, 

feedback yang diberikan oleh perusahaan setelah menggunakan 

strategi tersebut dan menjelaskan hasil perubahan yang diperoleh 

peusahaan setelah mengimplementasi strategi yang dirancang oleh 

penulis.  

BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi rangkuman mengenai pelaksanaan kerja praktek dan 

hasil dari pelaksanaan strategi yang telah dirancang. Bab ini juga 

berisi saran yang berguna untuk penelitian di masa depan agar dapat 

terus melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.  
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