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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini bisnis di bidang jasa mengalami pertumbuhan yang semakin 

cepat. Semakin banyak ragam jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya sektor jasa ini disikapi dengan 

pertumbuhan industri jasa yang semakin pesat. Menurut (Buchari Alma, 

2005:241), “Selama ini pemasaran jasa masih belum diperhatikan, tetapi melihat 

banyaknya jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli jasa tersebut, maka 

produsen jasa mulai memberikan perhatian khusus. Hal ini ditambah pula dengan 

tingkat persaingan yang mulai ketat di antara penghasil jasa. Apabila pendapatan 

seseorang meningkat ada kecenderungan untuk memperbesar pengeluaran untuk 

membeli jasa-jasa tersebut, oleh sebab itu pemasaran jasa semakin menjadi sangat 

penting”. 

Hal tersebut menciptakan munculnya iklim persaingan yang semakin 

ketat. Dengan adanya kondisi yang demikian, produsen dituntut untuk mampu 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu produsen diharuskan 

memiliki rencana dan strategi bisnis yang tepat dalam usaha mewujudkan tujuan 

dari perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dalam perkembangannya, bisnis jasa menunjukkan peningkatan yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan bisnis manufaktur. Payne (2002:1) mengatakan 

bahwa saat ini lebih dari 60 persen perekonomian negara-negara barat sekarang 

berada di sektor jasa. Lebih lanjut dalam Payne (2002:3) dijelaskan bahwa angka 
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pengeluaran yang meningkat dalam jasa-jasa konsumsi pribadi cukup 

mengesankan, meningkat dari kurang lebih 30 persen hingga lebih dari 50 persen 

dalam 30 tahun terakhir. Para individu menghabiskan proporsi pendapatan mereka 

lebih banyak dalam jasa perjalanan, perhotelan, restoran dan jasa hiburan untuk 

menyempurnakan kualitas hidup mereka. Perkembangan perekonomian sampai 

saat ini telah menunjukkan bahwa sektor jasa telah mendominasi kehidupan. 

Menurut Schoell dan Guiltinan dalam Tjiptono (2002:3) ada beberapa faktor yang 

memicu perkembangan sektor jasa hingga sedemikian pesat, antara lain: 

1. Adanya peningkatan pengaruh sektor jasa dalam perekonomian. 
2. Waktu santai yang semakin banyak. 
3. Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar. 
4. Tingkat harapan hidup semakin meningkat. 
5. Produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks. 
6. Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. 
7. Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya. 
8. Perubahan teknologi berlangsung cepat. 

 
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya dalam sektor jasa 

menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat tidak terkecuali pada sektor 

usaha penerbitan buku. Melihat keadaan tersebut, perusahaan diharuskan dapat 

mengatasi iklim persaingan dipasar. Salah satu fungsi vital perusahaan yang 

mendukung perusahaan dalam memenangkan persaingan dan mewujudkan 

pencapaian tujuan perusahaan adalah pemasaran. Pemasaran merupakan sistem 

dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan produk, 

menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen.  

Perusahaan harus mampu menembus dan merebut pasar sasaran yang ada, 

oleh karena itu perusahaan harus memiliki suatu strategi pemasaran yang efektif 

agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen. Strategi 
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pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dapat berpedoman pada konsep 

bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran tersebut terdiri dari produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Namun pada 

jasa ditambahkan variabel orang (people), fasilitas penunjang (physical evidence), 

proses (process), dan juga pelayanan pelanggan (customer  service).  

Pengenalan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai 

fungsi yang sangat penting, karena berhubungan dengan keputusan konsumen 

untuk membeli. Pengenalan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan, harus 

memperhatikan salah satu bagian dari konsep bauran pemasaran yaitu promosi 

atau yang juga biasa disebut dengan komunikasi pemasaran. Kegiatan yang sering 

disebut sebagai bauran promosi/bauran komunikasi pemasaran ini meliputi: 

periklanan (advertising), personal selling, promosi penjualan (sales promotion), 

pemasaran langsung (direct marketing), dan public relations. 

Di masa yang dikatakan sebagai era teknologi dan informasi ini, salah satu 

variabel bauran promosi/bauran komunikasi pemasaran yang paling populer 

adalah periklanan. Sebagai sebuah komunikasi massa, periklanan menyampaikan 

pesan kepada masyarakat luas. Periklanan merupakan alat promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan media bayaran untuk 

mengkomunikasikan informasi yang persuasif tentang produk/jasa yang 

dipasarkan. Dengan periklanan ini juga diharapkan dapat membujuk kelompok 

sasaran agar mau membeli atau mencoba produk yang diiklankan, dan dapat 

menciptakan kesan yang baik terhadap produk tersebut. Perusahaan harus 

melaksanakan program periklanan dengan baik dan menentukan iklan yang harus 

disampaikan kepada kelompok sasaran yang dituju, serta memilih media yang 



 4

paling sesuai agar pesan yang disampaikan perusahaan mampu diterima oleh 

kelompok sasaran dengan tepat. Adapun media yang digunakan adalah: radio, 

televisi, surat kabar, spanduk, majalah, papan nama, baliho, surat pos, brosur, 

pamflet, dan sebagainya. 

Namun dalam setiap bentuk kegiatan strategi promosi, masing-masing 

pasti mempunyai kelemahan, tidak terkecuali pada bentuk periklanan dalam 

bentuk media apapun. Membanjirnya pesan iklan sekarang ini (ads clutter), 

semakin membingungkan para audience dalam memilah-milah segala bentuk 

informasi yang diterimanya. Kecenderungan kebutuhan masyarakat kini 

sepertinya mengarah kepada suatu bentuk komunikasi yang lebih personal, 

sebagaimana diketahui bahwa periklanan tidak bersifat pribadi meskipun 

mempunyai jangkauan cukup luas. Selain biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk memasang iklan cukup besar, komunikasi pemasaran melalui periklanan 

juga bersifat satu arah. Hermawan Kartajaya dalam pengantar buku The Fall of 

Advertising and The Rise of PR menyatakan bahwa bentuk komunikasi yang 

paling efektif dalam komunikasi pemasaran adalah personal communication, yang 

mengandalkan komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth). One-to-one 

marketing semakin berkembang dengan media komunikasi yang bersifat one-to-

one, pointcasting, dan two-way/dialogue (Al Ries & Laura Ries, 2003). 

Di Indonesia, Short Message Service atau yang biasa dikenal dengan 

istilah SMS, beberapa tahun belakangan banyak digunakan sebagai saluran 

penerapan pemasaran langsung yang juga merupakan salah satu strategi 

komunikasi pemasaran yang mulai sering diterapkan dalam perusahaan. Dalam 

dunia bisnis, pemasaran langsung melalui SMS dikenal dengan istilah SMS 



 5

Marketing. Metode ini termasuk baru dan seakan menjadi trend dalam dunia 

bisnis dan pemasaran. Para pelaku bisnis melihat bentuk komunikasi pemasaran 

ini mempunyai potensi yang sangat bagus sebagai media berpromosi, karena 

tampaknya SMS sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat Indonesia. Dengan SMS, penyampaian informasi menjadi lebih efektif 

dan efisien karena sifatnya yang one-to-one. Biaya promosi yang dikeluarkan 

perusahaan juga jauh lebih murah dibanding dengan jika perusahaan berpromosi 

dengan cara memasang iklan di media cetak maupun media elektronik lainnya. 

Selain itu, komunikasi bisa dilakukan dua arah, sehingga komunikasi antara 

pelaku bisnis dan konsumen dapat secara langsung dilakukan pada saat itu juga. 

Jika kedua variabel bauran promosi/bauran komunikasi pemasaran ini 

digabungkan, maka akan tercipta strategi komunikasi pemasaran yang saling 

melengkapi satu sama lain (komplementer). Keunggulan dari kedua variabel 

bauran promosi ini dapat ditonjolkan sehingga memperkuat strategi komunikasi 

pemasaran perusahaan, sedangkan kelemahan yang ada pada masing-masing juga 

dapat tertutupi. Di satu sisi, dengan memasang iklan, perusahaan dapat 

menjangkau konsumennya dengan lebih luas. Di sisi lain, pemasar dan konsumen 

juga bisa membangun kedekatan melalui media SMS (SMS marketing). 

Gerakan promosi yang dilakukan perusahaan salah satunya akan 

mengimbas pada perolehan omzet penjualan. Omzet penjualan adalah jumlah 

penghasilan/laba yang diperoleh dari hasil menjual barang/jasa. Omzet penjualan 

ini sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan dalam memasarkan produk. 

Pemilihan strategi komunikasi pemasaran yang baik, seperti periklanan media 

cetak dan SMS marketing, diyakini dapat meningkatkan omzet penjualan secara 
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signifikan. Hal itu disebabkan oleh tingkat efektifitas yang tinggi dari kedua 

strategi komunikasi pemasaran tersebut. Tingkat efektifitas yang tinggi itu sangat 

terkait dengan trend penggunaan kedua media tersebut di kehidupan masyarakat 

modern dewasa ini. Ke depan, cara ini diprediksi akan mengalahkan pemasaran 

konvensional dalam meningkatkan omzet penjualan perusahaan. 

Salah satu perusahaan jasa yang menggunakan media periklanan 

(khususnya media cetak) dan SMS marketing dalam usahanya untuk 

meningkatkan omzet penjualan produknya adalah CV. PADMA Surabaya. CV. 

PADMA merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di sektor penerbitan buku 

dan multimedia, yang mana dalam kegiatan bisnis dan di masyarakat luas, 

perusahaan ini lebih dikenal dengan nama Padma Press. Padma Press 

beranggapan bahwa pemasaran melalui periklanan, khususnya dengan 

menggunakan media cetak dan juga SMS akan menjadi trend ke depan, meskipun 

pada saat ini memang masih kurang diminati dan belum lazim dilakukan 

khususnya di kalangan penerbitan buku. Mereka melihat metode yang 

dilakukannya sekarang tidak lain merupakan sebuah alternatif baru yang cukup 

membantu dan menguntungkan dalam dunia pemasaran penerbitan buku. Selain 

itu, kedua variabel bauran komunikasi pemasaran itu tampaknya sangat berguna 

ditengah ketatnya persaingan perusahaan-perusahaan penerbitan buku lainnya, 

baik di daerah Surabaya sendiri maupun yang tersebar di seluruh penjuru 

Indonesia pada umumnya. Untuk itu, penerbitan buku dengan segala 

keunggulannya perlu dikomunikasikan dengan promosi yang berkesinambungan 

untuk menarik dan mempertahankan konsumen. 
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Patut diketahui bahwa hampir semua produk yang diterbitkan oleh Padma 

Press diakui sebagai produk best seller oleh toko-toko buku, media cetak 

(misalnya: koran Jawa Pos), dan juga masyarakat pada umumnya. Hal ini terjadi, 

tidak lain karena adanya promosi yang bagus dan mengena dari Padma Press 

kepada khalayak luas, selain memang karena citra merek perusahaan dan produk 

itu sendiri bagus dan kuat. Kedua metode komunikasi pemasaran periklanan 

media cetak dan SMS marketing yang dipilihnya ini sangat membantu dalam 

mempromosikan produk-produk terbitannya, baik secara massa/luas sekaligus 

personal. Hingga Agustus 2009, Padma Press telah menerbitkan 25 judul buku 

karangan Agus Mustofa –23 buku Serial Diskusi Tasawuf Modern dan dua buku 

bertema nuklir, 5 judul buku karangan penulis lain, dan satu pack VCD ceramah 

Agus Mustofa dengan tema ”Menjadi Umat Teladan” (isi 5 pcs/episode). 

Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah yang telah di paparkan di 

atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penggunaan 

periklanan media cetak dan SMS marketing, khususnya mengenai biaya dari 

kedua kegiatan promosi tersebut, serta pengaruhnya terhadap omzet penjualan 

Padma Press Surabaya. Dengan demikian, judul yang diangkat oleh penulis adalah 

“PENGARUH BIAYA PERIKLANAN MEDIA CETAK DAN BIAYA SM S 

MARKETING TERHADAP OMZET PENJUALAN” (Studi Pada 

Perusahaan Penerbitan Buku dan Multimedia Padma Press Surabaya). 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS marketing (X2) 

yang dilakukan oleh Padma Press Surabaya berpengaruh secara simultan 

terhadap omzet penjualan? 
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2. Apakah biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS marketing (X2) 

yang dilakukan oleh Padma Press Surabaya berpengaruh secara parsial 

terhadap omzet penjualan? 

3. Diantara variabel biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS 

marketing (X2) ini, variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

omzet penjualan Padma Press Surabaya? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya periklanan media 

cetak (X1) dan biaya SMS marketing (X2) yang dilakukan oleh Padma 

Press Surabaya secara simultan terhadap omzet penjualan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya periklanan media 

cetak (X1) dan biaya SMS marketing (X2) yang dilakukan oleh Padma 

Press Surabaya secara parsial terhadap omzet penjualan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel mana dari biaya periklanan 

media cetak (X1) dan biaya SMS marketing (X2), yang berpengaruh 

dominan terhadap omzet penjualan Padma Press Surabaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dan 

kecerdasan intelektual. 

b. Berkesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh di program pendidikan dalam berbagai kasus riil di 

perusahaan. 
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c. Dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental dengan kualitas 

yang tinggi dalam menghadapi dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masa depan generasi 

muda, serta menunjukkan keterbukaan perusahaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan nilai atau citra perusahaan di kalangan akademisi 

maupun publik. 

b. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada masyarakat dengan menyediakan tempat bagi 

mahasiswa untuk belajar. 

c. Memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga, dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan. 

3. Bagi Fakultas/Perguruan Tinggi 

a. Memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan dan lembaga lain 

yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di 

Fakultas Ekonomi dengan dunia kerja. 

c. Sebagai media aplikasi bahan pengajaran materi kuliah manajemen 

pemasaran. 


