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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia 

terus berkembang secara pesat. Terbentuknya UMKM tersebut agar tercapainya 

tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

owner dari pemilik tersebut harus mempunyai strategi untuk memasarkan produk 

yang ada pada UMKM tersebut, sehingga peoduk yang di tawarkan pada UMKM 

tersebut makin di kenal masyarakat secara luas. Seperti diketahui sistem 

pemasaraan pada saat ini sangat efektif dan juga sangat efisien. Banyak sekali 

UMKM yang ada di Indonesia menggunakan metode digital marketing. Digital 

marketing adalah cara untuk memasarkan produk dari usaha kita ke pasar dengan 

menggunakan teknologi internet. Dengan adanya digital marketing tentu akan 

sangat membantu meningkat penjualan usaha tersebut. Seperti yang kita ketahui 

di zaman sekarang, penggunaan teknologi internet sudah menjadi hal yang sangat 

lumrah dan menjadi sebuah kewajiban bagi semua orang. Jadi dengan 

menggunakan teknik digital marketing tentu akan sangat membantu usaha 

tersebut agar lebih di kenal oleh masyarkat. 

Peningkatan UMKM di Batam juga tumbuh sangat pesat. Banyak di 

antaranya belum menggunakan strategi promosi yang baik dan benar. Padahal 

strategi dalam promosi adalah salah satu komponen terpenting untuk membantu 

meningkatkan usaha sebuah usaha. Dengan adanya pemasaran yang berjalan 

secara efektif, tentu akan membuat usaha tersebut semakin di kenal oleh 

masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu usaha tersebut semakin 

dikenal dan meningkatkan jumlah pembelian yang ada. Salah satu usaha yang 

belum menggunakan strategi pemasaran yang benar yaitu Blessed Butik. Blessed 

Butik ini merupakan UMKM yang menawarkan pakaian fashion khusus wanita 

yang dirintis pada tahun 2017 ini merupakan salah satu dari ribuan UMKM yang 

ada di Batam yang berlokasi di Batam City Square Mall (BCS) lantai 2 Blok C, 

No.6. 
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Blessed Butik dirintis oleh Ibu Feny dimana masih berfokus berjualan 

hanya di toko saja sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat luar tentang 

Blessed dan kurang nya promosi, sehingga omzet yang di capai kurang stabil. 

Berdasarkan infromasi yang di dapatkan dari pemilik, omzet yang tidak stabil 

dikarenakan kurangnya promosi yang di tawarkan dan kurangnya pengetahuan 

tentang penawaran yang baik dan benar.  

Blessed sendiri masih sangat asing di telinga masyarakat, hal ini 

disebabkan kurangnya promosi yang di berikan pemilik. Digital Marketing sangat 

membantu dalam memasarkan produk namun pemiliknya kurang aktif dalam 

sosial media sehingga pemasaraan tidak dapat di tawarkan secara luas tidak hanya 

masyarakat yang di Kota Batam saja. Padahal dengan menggunakan digital 

marketing tersebut tentu akan sangat membantu potensi meningkatnya jumlah 

pembeli. 

Menurut uraian permasalahan dan latar belakang, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai strategi promosi yang baik dan tepat 

sehingga dapat diimplementasikan oleh Blessed Butik. Maka penulis akan 

mengangkat judul “Perencanaan dan Penerapan Strategi Promotion Mix di 

Blessed Butik”sehingga dapat diimplementasikan oleh Blessed Butik. Maka 

penulis akan mengangkat judul “Perencanaan dan Penerapan Strategi 

Promotion Mix di Blessed Butik”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Blessed Butik membutuhkan sistem pemasaraan dalam bentuk 

digitalmarketing untuk menjangkau lebih banyak lagi konsumen khususnya 

wanita. Dengan ruang lingkup perencanaan dan menerapkan strategi promosi 

yang akan diimplementasikan.  

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek dari permasalahan dari butik Blessed yakni: 

1. Menentukan segmentasi dan targeting yang tepat bagi Blessed Butik, 

sehingga dengan mudah menyusun strategi penawaraan yang benar.  
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2. Menentukan strategi STDP, bertujuan meningkatkan daya tarik konsumen 

khususnya wanita untuk daya beli dan memperluas pasaran dari Blessed Butik.  

 

1.4 Luaran Proyek  

Luaran yang akan dicapai merupakan suatu rangkaian sistem yang akan 

diimplementasikan oleh Blessed Butik dalam jangka panjang, yaitu : 

1. Dari segi digital marketing, maka diberikan pembekalan dan cara 

menggunakan sosial media yang baik agar lebih menarik minat pembeli. Jika 

mengunakan digital marketing juga dapat menarik minat pembeli secara luas tidak 

hanya di kota Batam saja.  

2. Dari segi sales promotion, akan memberikan saran bagaimana cara 

memberikan promosi yang benar dan menarik. Promosi dapat berupapotongan 

harga, free gift, voucher belanja dan subsidi ongkos kirim. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Maka dapat disimpulkan manfaat dari dilakukannya kerja praktek ini adalah : 

1. Bagi UMKM  

Manfaat dilakukannya kerja praktek ini sangat membantu Blessed Butik untuk 

membuat strategi promosi yang baik agar menarik minat konsumen dan 

meningkatkan omzet yang ingin dicapai. Strategi promosi yang dibuat sesuai 

dengan analisi STDP yang dapat diimplementasikan untuk kedepannya. 

2. Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh mahasiswa selama berlangsungnya kerja 

praktek ini adalah bertambahnya wawasan dan pengalaman barudari kegiatan-

kegiatan yang dilakukan. Serta kerja praktek ini sangat membantu mahasiswa 

untuk mengasah kemampuan yang telah dipelajari selama perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahsan ini berisi uraian secara garis besar mengenai isi dan 

pembahasan masing-masing bab. Pembahasan proyek ini terdiri dari tujuh bab, 

yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 
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Pada bab satu, penulis akan menuangkan penjelasan secara garis besar 

Blessed   Butik, seperti latar belakang, pemasalahan yang sedang dihadapi 

saat ini, ruang lingkup, luaran proyek, manfaat proyek, tujuan proyek dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab dua, penulis akan membahas mengenai teori-teori yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kerja praktek. Materi yang didapatkan 

akan dirangkum dalam bab ini berdasarkan penelitian terdahulu. 

BAB III: METODOLOGI 

Pada bab tiga, penulis akan menulis tentang gambaran secara umum 

Blessed Butik, struktur organisasi, kegiatan dan serta cara kerja yang 

diterapkan ssebelumnya. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Didalam bab empat ini, penulis akan membahas tentang metode apa yang 

akan digunakkan untuk menarik minat konsumen untuk membantu 

Blessed dalam memberikan solusi agar dapat diimplementasikan untuk 

tujuan yang diinginkan. 

BAB V: ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab lima ini, penulis akan menganalisis data-data yang telah 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dan juga membuat 

rangkaian bauran promosi yang tepat untuk Blessed Butik. 

BAB VI: IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini berisi bagaimana proses dan tahapan implementasi yang 

telah dibuat berdasarkan permasalahan yang ada, serta hasil yang telah 

yang dibuat.  

BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab akhir  ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil kerja 

praktek, serta saran yang akan diberikan kepada Blessed Butik agar 

mampu menerapkan sistem promosi yang sudah diberikan berdasarkan 

permasalahan yang ada. 
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