
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Dalam kehidupan manusia seiring pertumbuhan ekonomi dan 

perkembangan teknologi,maka dunia usahapun mengalami perkembangan yang 

pesat dengan munculnya berbagai perusahaan  yang berusaha menciptakan produk 

dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.Konsumen yang 

membutuhkan suatu produk akan melakukan pilihan-pilihan terhadap atribut-

atribut produk yang sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian produsen 

harus mampu membaca keinginan konsumen secara maksimal. 

 Sekarang didunia fashion mengalami kemajuan mode/trend pakaian yang 

sangat pesat yang ditandai dengan banyak bermunculan outlet, boutique, distro 

dan lain-lain. Dan tentunya persaingan didunia fashion sangat ketat. 

Butik Ella Elu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan pakaian yang khusus di tunjukan kepada wanita. Sejauh ini semua 

kegiatan  di toko ini belum maksimal, karena selama ini peminat butik ini kurang 

ramai di kunjungi.  

Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan salah satu 

persoalan yang cukup penting dalam suatu perusahaan adalah aspek pemasaran 

atau promosi yaitu bagaimana supaya barang atau jasa dapat terjual dan 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Setiap perusahaan akan menganut 

sistem pemasaran yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan besar 

kecilnya perusahaan tersebut. 

Promosi merupakan salah satu unsur dari penjualan bauran pemasaran 

disamping penetapan harga jual, produk, dan distribusi. Promosi sangat 

berpengaruh terhadap usaha perushaan untuk mencapai volume penjualan yang 

maksimal, karna meskipun produk yang di tawarkan sudah baik, relatif murah 
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serta mudah untuk diperoleh,jika tidak disertai promosi yang baik maka tingkat 

penjualan tidak akan memadai. 

Suatu usaha jika ingin mencapai tingkat penjualan yang maksimal, perusahaan 

dapat memakai beberapa macam bauran promosi yaitu : periklanan, promosi 

penjualan, publisitas dan penjualan perorangan. Namun dari semua hal yang 

diharapkan dari promosi, perlu pula dipertimbangkan apakah biaya yang 

dikeluarkan oleh kegiatan promosi itu dapat menarik konsumen untuk membeli 

produk yang ditawarkan. Promosi ini sangat tergantung dari pemilihan bentuk 

bentuk promosi yang diperlukan terhadap produk yang dipasarkan. 

Suatu jenis produk tertentu memerlukan bentuk promosi tertentu pula dan 

jenis promosi yang lain harus dipergunakan bentuk promosi yang lain pula. 

Dengan kata lain tidak semua bentuk promosi dapat cocok dan menjamin 

keberhasilan promosi tersebut apabila tidak sesuai dengan kondisi yang dimiliki 

oleh suatu produk. Oleh karena itu,harus dicari suatu bentuk promosi yang sesuai 

dengan kondisi suatu produk yang akan di promosikan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebu diatas,maka 

dapat dirumuskan masalahnya itu: 

1. Bagaimana cara merancang promosi Butik yang menarik dan efektif kepada       

masyarakat terluas? 

2. Bagaimana memilih media yang tepat untuk mempromosikan Butik kepada 

seluruh masyarakat luas? 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah  dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah penulisdalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan 

hasil seperti yang diharapkan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Setelah penulis melakukan wawancara dengan berbagai rangkaian penelitian. 

Penulis akan melakukan serangkaian kegiatan yang nantinya akan penulis lakukan 

dan terapkan kedalam bentuk desain media cetak promosi yaitu sebuah katalog 

dan unsur produk agar dapat penyusunan (KKP) Kuliah Kerja Praktek ini dapat 

terarah dan tidak menyimpang dan tujuan yang hendak di capai maka diperlukan 

batasan-batasan masalah dalam waktu pembahasannya. Adapun pembuatan media 

promosi seperti spanduk, kartu nama, logo, nota, brosur dll. 

 

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penulisan  

Tujuan dari KKP(Kuliah Kerja Praktek) adalah memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mendapatkan perbandingan antara ilmu yang diperoleh 

dalam perkuliahan dengan dunia kerja dan dapat dijadikan sebagai gambaran 

untuk memasuki lapangan kerja yang benar-benar nyata atau yang sesungguhnya 

merupakan wadah pengabdian kepada masyarakat, sehingga di harapkan dapat 

memahami dan mampu mengatasi tugas-tugas pekerjaan yang dikembang serta 

mempunyai wawasan berfikir yang luas sehingga mereka tidak merasa canggung 

lagi untuk berinterksi atau begabung dengan masyarakat sekitar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam menulis laporan KKP 

(Kuliah Kerja Praktek), maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan 

untuk mempermudah pembaca menelusuri dan memahami laporan KKP (Kuliah 

Kerja Praktek) ini secara berurutan yaitu terdiri dari berbagai Bab uraian ini 

merupakan uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian 

dan sistematika penulisan KKP 
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BAB II  TINJAUAN ORGANISASI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai sejarah singkat tentang 

Butik Ella Elu dan Struktur organisasi Butik Ella Elu. 

BAB III  ANALISIS 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian yang berisi 

konsep design, draft, dan materi dari objek yang di teliti. Analisa objek 

yang berisikananalisis dari objek penelitian. 

BAB IV  KONSEP DESAIN 

Dalam bab ini dijabarkan mengenai implementasi bentuk design 

Beberapa gambaran tentang desain apa yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa yang 

telah dilakukan selama KKP pada Butik Ella Elu serta memberikan 

saran-sran untuk meningkatkan usaha penjualan ditempat riset. 


