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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis yang cepat di masa kini menciptakan banyak 

industri dan inovasi bisnis yang membuat perusahaan terus meningkatkan ide-ide 

agar bias bersaing dengan usaha lainnya. Oleh karena itu pemilik membuat 

keputusan sesuai dengan target yang dituju agar dapat bersaingan bisnis yang 

semakin canggih. 

Karena itu membuat pemilik harus memprediksi strategi market yang 

sesuai dan terus berkarya dengan mengetaui selera konsumen yang sesuai dengan 

jaman sekarang, apalagi sudah memasuk keindustri yaitu usaha  dikaitan dengan 

teknologi. 

pemasaran adalah cara dimana untuk mendapatan keuntungan dimana 

banyak kegiatan sehari-hari yang tidak terhindarkan dari pemasaran. Ada jenis 

pemasaran, yaitu Promotion Mix yang memuat marketing mix sebagai variabel, 

strategi yang diterapkan untuk menjual produk atau jasa. 

SN Laundry adalah perusahaan spesialis pencucian barang yang didirikan 

oleh Bapak Sulaiman pada tahun 2013. Jumlah karyawan yang dimiliki oleh SN 

laundry sebanyak 2 orang, SN Laundry berlokasi di komplek Cluster Melatih 

Residence Blok A NO 4. Lokasi usaha tersebut sangat strategis dikarenakan dekat 

dengan jalan besar dan perumahan disekitar sehingga memudahkan konsumen 

menemukan lokasi usaha SN laundry tersebut. Jam operasional SN Laundry yaitu 

senin - minggu pukul 07 pagi s/d 09 malam ini merupakan usaha kecil kecilan    
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yang mematok harga 7.000/kg dengan 2 karyawan untuk menjalankan usaha ini. 

Omset dari SN Laundry tersebut adalah sekitar Rp. 12.000.000 perbulan. 

Dalam menjalankan usaha, bagian promosi merupakan hal yang paling 

penting untuk memperluas agar laundry ini dikenal masyarakat. Terdapat beberapa 

jenis dari promosi yang diterapkan yaitu Adverting, Personal Selling, Sales 

Promotion. Menjalankan bisnis tersebut dapat membantu membawa usaha kita 

menjadi lebih baik dan bisa berkembag dengan baik. Promosi yang tepat dapat 

menarik pelanggan untuk tertarik menggunakan jasa kita. 

Semua orang sekarang pada yang tidak mempunyai waktu mencuci 

pakaiannya sendiri serta, mengeringkan, kemudian menyeterika oleh karena itu 

mereka akan menggunakan jasa laundry yang lebih banyak, mereka tinggal 

mengambil pakaian mereka yang sudah bersihkan oleh jasa laundry tersebut. 

Kebanyakan laundry di Batam, luasnya persaingan ini  sulitnya pasar untuk 

menentukan jasa laundry yang berkualitas. Oleh karena itu,  pemilik akan 

menerapkan cara – cara  promosi yang baik atau bermanfaat  agar bisa berkompetis 

pasar lainnya. Kemudian, promo busa membantu mengembangkan kepuasan 

pelanggan yang bisa membuat pendapatan terus akan bertambah banyak. 

Pada waktu pertama kali SN Laundry beroperasi, yang dibuat untuk 

memasarkan produknya adalah menggunakan WOM (Word of Mounth) sehingga 

bisa meng cover pemilik usaha tersebut dapat mengenal usaha masih baru dan 
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belum dikenal. Teryata WOM dinilai kurang efektif untuk memperbanyak 

pelanggan, kemudian SN Laundry membuat cara baru yaitu memasang spanduk 

ditempat SN Laundry. 

Promosi yang diterapkan cukup menarik perhatian masyarakat sekitar 

sehingga jumlah langganan pun semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat 

semakin terbangun dan mereka merasa puas dengan layanan yang diberikan 

memuaskan dari SN Laundry. Pengusaha yakin bahwa mereka bisa mendapat 

kepercayaan lebih sehingga usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan 

langganan berhenti sampai di situ. 

Dengan penjabaran latar belakang diatas, penulis melaksanakan kegiatan Kerja 

Praktek dengan judul “Penerapan Strategi  Promotion Mix pada SN Laundry ” 

1.2 Ruang Lingkup Proyek 

Penulis ingin lebih meningkatkan usaha Laundry ini dengan lebih banyak 

melakukan promosi yang bertujuan agar memperkenalkan usaha ini kepada 

masyarakat sehingga penulis ingin menciptakan promosi yang menarik seperti 

membagikan brosur, memasang spanduk serta memberikan informasi seputar SN 

Laundry di sosial media yang berisi promosi menarik seperti memberikan diskon 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, memberikan potongan harga bagi 

pelanggan setia Laundry. Promosi ini dilakukan agar meningkatkan pendapatan dan 

minat konsumen. 
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1.3 Tujuan proyek 

a.  Membantu  meningkatkan bagian promosi dalam usaha SN Laundry 

b. Untuk membuat dan memperkenalkan usaha dari SN Laundry melalui 

Advertising, Personal Selling. 

c. Meningkatkan jumlah konsumen melalui dengan cara Sales Promotion. 

1.4 Luaran Proyek 

  Berikut adalah hasil yang diharapkan penulis terhadap peningkatan usaha SN 

Laundry, yaitu : 

1. Advertising  

Yaitu dengan  pembuatan brosur dapat disebarkan  kepada masyarakat 

sekitar agar mengetahui tentang informasi SN Laundry. 

2. Personal Selling 

Yaitu dengan memperkenalkan produk atau jasa pada calon konsumen 

dengan cara komunikasi tatap muka langsung supaya si calon konsumen 

terikat untuk mencoba mengunakan jasa yang telah di tawarkan oleh SN 

Laundry tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa kebutuhan yang 

diingkan oleh para calon kosumen. 

3. Sales Promotion 

Yaitu dengan membuat promosi menarik dengan memberikan promo setiap 

pencucian atas 10 Kg akan mendapatkan gratis 1 Kg dan di berikan diskon 

sebesar 10%. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Dari observasi ditinjau dari dua hal, seperti: 

a. Bagi perusahaan 

Pada kegiatan ini, diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari 

usaha SN laundry. Selain itu penulis juga berharap, dapat memperkenalkan usaha 

ini kepada lebih banyak orang dan membantu meningkatkan pendapatan 

penjualannya.  

b. Bagi akademisi/peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan pemasukan bagi peneliti pada saat penelitian 

pada dimasa yang akan datang. 

1.6      Sistematika Penulisan 

Berikut adalah penjelasan atas susunan penulisan yang sistematis, digunakan 

untuk mempermudah penyampaian hasil penelitian : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, 

luaran proyek dan manfaat proyek akan masalah yang sedang 

dialami sekarang. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat pengertian maupun teori mengenai  

Promotion Mix yang dapat membantu menguraikan system 

kerja praktek dan referensi. 
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BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini memuat latar belakang, kegiatan operasional, dan 

sistem yang biasa diaplikasikan oleh perusahaan. 

BAB IV : METODOLOGI 

Bab ini memuat rancangan, metode pengumpulan data, proses 

persiapan, tahapan, dan agenda persiapan dalam 

melaksanakan kerja praktek. Pada bagian pelaksanaan, akan 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu persiapan, pelaksanaan dan 

penilaian & pelaporan. 

BAB V : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memuat hasil analisa data dari observasi yang sudah 

dilakukan serta persiapan sistem dan kendala saat 

mengimplementasikannya. 

BAB VI : IMPLEMENTASI 

Bab ini memuat hasil dari implementasi yang sudah 

dilaksanakan serta kondisi setelah diimplementasikan. 

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup ini memuat kesimpulan maupun saran pada kerja 

praktek. 
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