BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Pakaian merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk manusia, karena
pakaian digunakan untuk melindungi tubuh, menghangatkan badan, dan juga menutup
aurat. Dijaman sekarang pakainan juga digunakan untuk menghiasi tubuh dengan
berbagai model yang ada. Dalam menghiasi tubuh hal itu dapat mengungkapkan
dimensi fundamental dari identitas kebudayaan seseorang dan partisipasi sosial dari
siapa dan ingin dianggap seperti apa atau dari kalangan mana orang tersebut
(Longhurst, 2008: 215). Namun dalam berpakaian, hiasan atau aksesoris juga
merupakan sesuatu yang penting. Dengan menggunakan perhiasan, pakaian yang
terlihat sederhana dapat menjadi lebih mewah dan dapat berfungsi untuk menutup
bagian tubuh yang terbuka lainnya (Agarwal, 1964: 149).
Pada jaman dahulu manusia menggunakan kulit hewan hasil berburu dan
menggunakan daun untuk dijadikan pakain sehingga dapa menghangatkan tubuh.
Seiring berkembang jaman manusia mulai menggunakan tanduk hewan yang di
tajamkan untuk menjahit pakaian dengan model yang berbeda. Pada jaman sekarang
sudah banyak pabrik-pabrik yang memproduksi benang yang kemudian dijadian kain
yang kemudian dijadikan pakaian dengan cara dijahit dengan sedemikian rupa
modelnya. Untuk umat manusia yang beragama islam mereka harus menutup aurat
untuk kehidupan sehari-hari dan juga saat melakukan ibadah, sehingga manusia
membuat pakain yang bernama sarung. Sarung ini digunakan laki-laki untuk melakukan
ibdaha sholat.
Sarung pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia oleh pedagang arab dan india
pada awal abad ke 14. Berdasarkan catatan sejarah, asal mula sarung yaitu dari Yaman
yang dikenal dengan futah. Dengan seiring berjalannya waktu di Indonesia sarung
menjadi salah satu busana yang identik dengan budaya muslim, dan untuk sebagian
orang digunakan juga untuk busana sehari-hari. Setelah belanda menjajah mereka
memperkenalkan celana panjang dan membuat orang berpikiran bahwa sarung
merupakan pakaian kuno dan juga kurang efisien untuk dipakai di tempat kerja. Namun,
dibeberapa daerah di Jawa Timur seperti Gersik dan Pasuruan, masih menganggap
sarung sebagai elemen yang sangat penting untuk pakaian pria. Selain itu, sarung juga

menjadi pakaina yang identic dengan momen hari raya umat muslim yaitu Idul Fitri. Ini
sudah terbukti dengan meningkatnya permintaan sarung pada saat mendekati hari raya
lebaran.
Upaya untuk menjadikan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang textile
agar dapat bersaing di pasar, tidak pernah lepas dari divisi yaitu marketing yang dapat
menentukan pasar dan juga mengetahui apa yang pasar inginkan, dan juga menentuka
strategi apa yang digunakan untuk mempromosikan produk baru yang akan digunakan
dalam menawarkan produknya. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk
mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan
kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan
laba (Marwan, 1986). Menurut Swastha dan Irawan (2001:349) promosi adalah arus
informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau
organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
Promosi harus mencakup siapa, apa , kapan, dan dimana penentuan usaha dapat
memenuhi semua yang diinginkan oleh konsumen dan tidak banyak perusahaan yang
mempunyai dana cukup untuk melakukan promosi, oleh karena itu promosi harus
diarahkan tepat pada sasaran pasar. Didalam promosi dapat meliputi logo perusahaan,
nama perusahaan yang menarik, hubungan dengan masyaratak atau konsumen, dan
publisitasnya.
Untuk menyampaikan produk membutuhkan susunan suatu strategi yang sering
disebut dengan strategi Bauran Promosi (Promotion-Mix) yang memiliki 4 komponen
utama, periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan
masyarakat (public relations), dan penjualan perorangan (personal selling).
Direct marketing atau pemasaran langsung merupakan sistem pemasaran yang
cukup iteraktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan
tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi.
Sarung Sari Kembang milik PT. Sari Warna Asli menggunakan motif-motif
yang menarik dan dengan menggunakan sentuhan yang nyaman, sarung ini tidak hanya
digunakan untuk kebutuhan ibadah saja bisa juga digunakan untuk kegiatan lainnya.
Bahannya sendiri menggunakan campuran antara rayon yang nyaman, mudah
menyerap dan polyester yang tahan lama dan cepat kering. Material dan hasil akhir dari

produk ini sama seperti sarung dengan merek Gajah Duduk hanya saja sarung milik PT.
Sari Warna menawarkan harga yang lebih murah
Produk ini muncul belum ada satu tahun tetapi karena PT. Sari Warna memiliki
nama yang cukup terkenal maka untuk tahun pertama ini hingga lebaran eidul fitri
kemarin penjualan sudah sesuai target yaitu kurang lebih 100-150 ribu pcs, dengan
persentase untuk jawatengah dan jawa barat adalah 40%, jawa timur 45%, dan sisanya
Jakarta dan luar pulau. Dalam menawarkan produk baru ini marketing PT. Sari Warna
menggunakan Teknik Direct Marketing yaitu dengan langsung menawarkan produknya
ke konsumen atau pelanggannya melalui whatsapp, email, dan memberikan contoh
sampel agar dapat melihat kualitasnya secara langsung.
Berdasarkan dari latarbelakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana Teknik direct marketing yang digunakan PT. Sari Warna Asli
1 dalam memasarkan produk barunya yaitu Sarung dengan merek Sari Kembang,
berkaitan dengan hal tersebut penulis mengambil judul sebagai berikut “judul”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti diatas. Terdapat beberapa
pokok permasalahan yang terdapat dari penelitian ini diantaranya adalah bagaimana cara
devisi marketing PT. Sari Warna Asli 1 untuk melakukan pemasaran produk barunya yaitu
sarung dengan merek Sari Kembang. Direct marketing seperti apa yang diterapkan untuk
menjual produk tersebut. Apakah respon konsumen positif terhadap produk baru tersebut.
Apakah terdapat permintaan kembali oleh konsumen.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini meliputi
sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan direct marketing dalam menawarkan produk Sarung
Sari Kembang?
2. Apa saja hambatan dan kekurangan dari direct marketing?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan di atas, tujuan yang
ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :
1. Untuk mengetahui cara penerapan teknik direct marketing apa yang diterapkan
dalam menawarkan sarung sari kembang.

2. Untuk mengetahui hambatan dan kekurangan dalam menerapkan teknik direct
marketing oleh PT. Sari Warna.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini yaitu :
1. Secara akademis, dengan adanya penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat
menjadi acuan maupun tambahan informasi atau ilmu yang dapat dijadikan untuk
menambah wawasan dari pembaca maupun penulis tugas akhir yang lain yang
menggunakan tema serupa.
2. Secara praktis, hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
penulis dalam upaya dalam meningkatkan wawasan, kreatifitas, dan juga
mendapatkan ilmu dari marketing PT. Sari Warna Asli 1 dan dapat memperoleh
sebagai bahan penulisan tugas akhir. Sedangkan manfaat untuk PT. Sari Warna Asli
1 hasil penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi dan juga tambahan
informasi dalam mengambil keputusan alternatif agar dapat melakukan perbaikan
yang berkelanjutan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen dari
PT. Sari Warna Asli 1 untuk menjadi perusahaan textile yang lebih baik lagi dari
sebelumnya.

