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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah usaha pasti berusaha untuk semakin berkembang lagi dengan 

berbagai alasan, baik dari persaingan, kondisi lingkungan, kurangnya profit, dan 

masih banyak lagi. Terdorongnya sebuah usaha untuk berkembang juga membuat 

sebuah usaha untuk lebih cermat dalam mengamati peluang bisnis yang ada. 

Tidak hanya peluang bisnis baru saja, tetapi peluang mengembangkan bisnis 

yang ada juga harus dapat dilakukan. Dengan kondisi bisnis yang seperti ini maka 

sebuah usaha memerlukan sebuah pemasaran yang matang dan baik. Selain pada 

bisnis ritel, pemasaran juga mengambil peranan penting pada bisnis jasa. Salah 

satu bisnis jasa yang sedang berkembang adalah jasa percetakan. Sejak tahun 

2010 bisnis percetakan mulai berkembang dan angka impor mesin cetak di 

Indonesia juga semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah impor 

mesin cetak di Indonesia naik 40% dari tahun sebelumnya. 

Dengan berkembangnya teknologi di Indonesia, sekarang usaha jasa 

percetakan semakin maju karena adanya alat-alat yang membantu jalannya 

usaha. Percetakan sendiri merupakan sebuah usaha yang sekarang ini dipandang 

cukup meyakinkan karena munculnya banyak permintaan dari pasar. Usaha jasa 

percetakan dapat dikatakan merupakan usaha yang membantu usaha lain. Setiap 

usaha memiliki sebuah produk yang memerlukan jasa percetakan untuk 
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melengkapi produk tersebut. Contohnya adalah kardus untuk packaging produk 

atau nota yang dipakai sebuah perusahaan besar untuk membantu jalannya usaha. 

Bisnis percetakan merupakan sebuah bisnis yang menjual jasanya untuk 

mencetakan sebuah produk dari pelanggannya, salah satu bisnis percetakan yang 

ada di Semarang adalah Anugerah Offset. Anugerah Offset merupakan salah satu 

usaha jasa percetakan yang beroperasi di Kota Semarang dan dapat dianggap 

sebagai pemain baru karena usaha ini baru saja dibuka pada tahun 2013. Usaha 

ini mencetak beberapa produk seperti kertas nota, packaging produk lain, kertas 

lembaran, dan lainnya. Produk yang dicetak berupa lembaran kertas yang sudah 

berpola dan setelah itu disalurkan lagi ke bagian finishing lain yang akan 

melanjutkan prosesnya. Usaha ini juga memiliki jumlah karyawan yang sedikit 

yaitu dibawah 10 orang. Keunikan dari bisnis yang dikerjakan oleh Anugerah 

Offset ini adalah mereka hanya murni menjual jasa. Bahan kertas yang mereka 

pakai dan desain juga disediakan oleh pelanggan sendiri. Oleh karena alasan 

diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti usaha ini. 

Meskipun usaha ini baru berdiri tahun 2013 tetapi sudah memiliki kurang 

lebih 20 pelanggan yang melakukan pembelian terus-menerus. Beberapa 

pelanggan dari Anugerah Offset adalah  78 Paper Packaging dan Snack, Lucky 

Box, Viona Album, Yuki Box, Barokah Jaya, dan masih banyak lagi. Setiap 

pelanggan melakukan minimal satu kali pemesanan cetakan dalam seminggu. 

Mayoritas barang yang dipesan adalah packaging dan sisanya berupa majalah 
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dan undangan. Pelanggan memesan paling sedikit 5000 lembar dan yang paling 

banyak sampai 15 juta lembar. 

Anugerah Offset termasuk usaha yang masih baru berdiri sehingga 

pelayanan yang mereka berikan kepada pelanggan belum semapan bisnis yang 

lain. Dalam segala bisnis pasti ada persaingan yang terjadi antara bisnis yang 

sejenis, tidak terkecuali juga pada bisnis percetakan ini. Jika Anugerah Offset 

terlambat menyelesaikan pesanan barang yang dipesan pelanggan satu hari saja, 

maka pelanggan bisa tidak melakukan pembelian kembali kepada mereka. 

Meskipun Anugerah Offset memasang harga yang tidak jauh dengan pesaingnya, 

tetapi terkadang ada beberapa hal yang masih kurang. Tempat usaha yang 

terbilang kecil dan sebagian besar terpakai untuk mesin sehingga tidak ada 

layanan ruang tunggu yang nyaman. Hal ini bisa jadi membuat pelanggan yang 

sedang antri untuk memesan dan yang akan mengambil pesanan kurang nyaman. 

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam sebuah bisnis, maka 

sebuah bisnis harus lebih unggul dari pesaing untuk dapat terus berjalan. Sebuah 

usaha jasa juga dapat memperbaiki dirinya dengan memperhatikan aspek bauran 

pemasaran yang ada didalamnya. Bauran pemasaran bagi sebuah usaha jasa 

terdiri dari tujuh hal yaitu product, price, place, promotion, people, process, 

physical evidence. Ketujuh hal tersebut sangat berpengaruh dalam berjalannya 

sebuah usaha jasa karena setiap aspek saling berhubungan dan akan 

mempengaruhi kualitas jasa yang kita sajikan kepada konsumen. Anugerah offset 
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sebagai sebuah usaha yang baru berdiri sejak 2013 masih belum semapan usaha 

jasa lain dalam hal aspek-aspek yang ada pada bauran pemasaran tersebut. 

Penelitian ini juga didukung oleh dua penelitian sebelumnya yang telah 

meneliti aspek bauran pemasaran dalam usaha jasa yang sejenis atau mirip. 

Kedua penelitian ini merupakan penelitian terhadap sebuah jasa percetakan dan 

juga jasa penjualan tiket. Kedua penelitian ini meneliti dari aspek bauran 

pemasaran usaha jasa masing-masing untuk mengambil jalan keluar dari 

permasalahan yang ada di masing-masing usaha. 

Penelitian yang pertama yang diteliti oleh Arifah (2013) meneliti pengaruh 

bauran pemasaran terhadap kepercayaan konsumen dan analisis keuntungan 

penjualan dengan menggunakan metode Net Profit pada CV. Narasinga Jaya 

yang terletak di Pekanbaru. Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 

ini menggunakan 44 responden untuk menemukan hasil yang diinginkan oleh 

peneliti. Penelitian dilakukan dengan metode regresi linier berganda, koefisien 

determinasi, uji f, uji t, dan metode NPM. 

Penelitian yang kedua diteliti oleh Rosmika (2016) yang meneliti pengaruh 

strategi bauran pemasaran jasa terhadap keputusan penggunaan jasa penjualan 

tiket pada PT. Azkel Prima Utama Medan yang berada di Medan. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2016 dan diikuti oleh 95 orang responden. Metode 

penelitiannya adalah dengan metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier 

berganda. 
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Dalam kedua penelitian diatas didapatkan hasil bahwa aspek bauran 

pemasaran 7P mempengeruhi konsumen dalam menilai sebuah usaha jasa, 

sehingga dapat dilihat bahwa aspek bauran pemasaran dalam sebuah usaha jasa 

adalah sangat penting dan dapat dijadikan sebagai penentu keberlangsungan 

usaha jasa.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisa Bauran Pemasaran pada Usaha Jasa Percetakan 

Anugerah Offset di Kota Semarang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : Bagaimana aspek bauran pemasaran Anugerah Offset menurut 

pelanggan? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa aspek-aspek 

bauran pemasaran 7P yang ada di Anugerah Offset. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu kepada 

Anugerah Offset untuk dapat memperbaiki bisnis usaha mereka menjadi lebih 

baik. Diharapkan pelanggan dari Anugerah Offset juga dapat merasakan 

perubahan layanan dari usaha ini menjadi lebih baik 


