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MOTTO 

 

♦ Dan sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada 

orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan. 

 ( Qs. An-Nahl: 96 ) 

♦ Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta dan agama tanpa 

ilmu pengetahuan adalah hampa. 

 ( Albert Einstein ) 

♦ Doa adalah nyanyian yang selalu dapat membuka jalan terbang 

kepada singgasana Tuhan meskipun terhimpit dalam tangisan 

seribu jiwa. 

 ( gibran,Kahlia ) 

♦ Hiduplah untuk memberikan kebahagian kepada orang lain, 

karena kebahagian mereka membawa kedamaian untuk hati 

kita. 

 ( Penulis ) 
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♦ Kanthit terima kasih atas semua 

yang telah kamu berikan. 

♦ Sahabatku yang selalu ada saat aku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini kualitas pendidikan menjadi perhatian masyarakat 

Indonesia, sehingga kebutuhan akan pendidikan semakin dirasakan 

penting. Meskipun generasi penerus bangsa Indonesia ini telah 

mengenyam pendidikan di bangku sekolah, akan tetapi pendidikan 

dan pelatihan diluar sekolahpun sangat diperlukan untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan dibidang tertentu. Dalam menghadapi 

perkembangan teknologi yang semakin pesat, sumber daya manusia 

harus ditingkatkan dengan melalui pendidikan dan pelatihan guna 

mencetak tenaga siap kerja yang ahli dibidang teknologi khususnya 

teknologi komputer. 

Banyaknya lembaga pendidikan khususnya Lembaga 

Pendidikan Komputer di wilayah Surakarta, sehingga menimbulkan 

persaingan antar Lembaga Pendidikan Komputer tersebut. Untuk 

menghadapi persaingan tersebut, perlu adanya strategi untuk 

meningkatkan hasil penjualan. Maka dari itu Lembaga Pendidikan 

Keterampilan Komputer, ALFABANK  Surakarta melakukan strategi 

pemasaran salah satunya yaitu dengan menggunakan bauran 

promosi. 

Promosi adalah salah satu variabel perusahaan dalam bauran 

pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam memasarkan 
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produk dan jasanya. Kegiatan promosi menggunakan alat-alat atau 

perangkat promosi yang mencakup kegiatan periklanan, personal 

selling, publisitas dan promosi Penjualan. Kegiatan promosi berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, selain itu 

juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan. 

Promosi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi 

yang dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Agar 

pengeluaran yang digunakan efektif, maka manajemen pemasaran 

ALFABANK harus bisa menggunakan bauran promosi yang paling 

cocok untuk meningkatkan hasil penjualan program pendidikan satu 

tahun pada lembaga pendidikan ALFABANK Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

ingin meneliti kegitan bauran promosi yang dilakukan oleh Lembaga 

Pendidikan Keterampilan Komputer ALFABANK Suakarta dengan 

judul: “ANALISIS KEGIATAN BAURAN PROMOSI UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL PENJUALAN PROGRAM PENDIDIKAN 

SATU TAHUN PADA LPK ALFABANK SURAKARTA”. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Penggunaan sistem bauran promosi sangatlah penting bagi 

suatu perusahaan, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Apakah sistem bauran promosi yang paling efektif untuk 

meningkatkan hasil penjualan program pendidikan satu tahun 

pada LPK ALFABANK Surakarta ? 

2. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan bauran promosi 

pada LPK ALFABANK Surakarta ? 

3. Bagaimana hubungan hasil penjualan atas jasa program 

pendidikan satu tahun  dengan biaya kegiatan bauran promosi 

selama lima tahun terakhir pada LPK ALFABANK Surakarta? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui sistem bauran promosi yang paling efektif yang 

digunakan LPK ALFABANK Surakarta dalam meningkatkan hasil 

penjualan program pendidikan satu tahun. 

2. Untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan LPK 

ALFABANK dalam kegitan bauran promosi. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan hasil penjualan atas 

jasa program pendidikan satu tahun dengan biaya kegiatan 

bauran promosi LPK ALFABANK Surakarta selama lima tahun 

terakhir. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk menerapkan teori-teori yang didapat 

dibangku kuliah khususnya dibidang pemasaran. 
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2. Bagi LPK ALFABANK 

Penelitian ini bisa menjadi bahan masukkan untuk 

menentukan bauran promosi apa yang paling cocok karena 

adanya sumbangan pemikiran dari penulis. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bisa digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya dan 

sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan dibidang manajemen 

pemasaran.  

F. METODE PENELITIAN  

1. Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah 

desain penelitian kasus yang menjadi permasalah utama 

penelitian dengan membuat analisis yang terbatas pada kasus 

tertentu. Untuk menjawab permasahan tersebut. 

2. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pendidikan 

Keterampilan Komputer ALFABANK Surakarta yang bertempat di 

Jl. Slamet Riyadi 517 Surakarta. Telp. (0271) 731053 dan Jl. 

Yosodipuro 52 Surakarta. Telp. (0271) 721142 
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3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

responden dengan cara wawancara langsung kepada nara 

sumber. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber 

kepustakaan, catatan dan arsip perusahaan atau sumber-

sumber lainnya yang relevan dengan perusahaan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview 

Metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tentang kegiatan bauran promosi kepada pimpinan 

Lembaga Pendidikan Keterampilan Komputer ALFABANK 

Surakarta. 

b. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan bauran 

promosi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan 

Keterampilan Komputer ALFABANK Surakarta. 
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c. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku 

yang berkaitan dengan periklanan yang relevan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pembahasan 

a. Pembahasan Deskriptif  

Pembahasan yang digunakan untuk menggambarkan 

kebijakan LPK ALFABANK Surakarta dalam menggunakan 

bauran promosi dan bagaimana perkembangan hasil 

penjualan dalam kaitannya dengan kegiatan bauran promosi 

selama lima tahun terakhir. 

b. Pembahasan Kuantitatif 

Teknik analisis kuantitatif yang dipakai adalah teknik korelasi. 

Korelasi didefinisikan oleh Djarwanto dan Subagyo (1994) 

sebagai “teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya 

kuantitatif”. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah ada 

hubungan antara biaya bauran promosi dengan hasil 

penjualan program pendidikan satu tahun pada LPK 

ALFABANK Surakarta. 
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Untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antar variabel 

digunakan koefisien korelasi (r) menggunakan metode 

Pearson Product Moment.

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

Xi  = Total Biaya Promosi 

Yi = Hasil Penjualan 

n = Banyaknya pasang data 

Koefisien korelasi dinyatakan dengan bilangan bergerak antara 

0 sampai +1 atau 0 sampai –1.  

Berikut ini adalah kriteria pengukuran kuat tidaknya hubungan 

antar variabel: 

1. Apabila (r) mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan 

yang kuat. 

2. Apabila (r) sama denngan +1 atau -1 berarti terdapat 

hubungan positif sempurna atau hubungan negatif 

sempurna. 

3. Apabila (r) mendekati 0 berarti hubungan lemah atau tidak 

ada hubungan, (Djarwanto, Subagyo, 1994). 
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Dengan teknik analisis kuantitatif diharapkan dapat 

memperjelas hubungan antara bauran promosi, biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan bauran promosi dan perolehan 

hasil penjualan  pada LPK ALFABANK Surakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Promosi 
 Berikut ini adalah pendapat para ahli mengenai pengertian 

promosi, antara lain : 

Stanton (1993) mendifinisikan promosi sebagai kombinasi, 

periklanan, penjualan, personal promosi, penjualan dan lain cara 

promosi digunakan untuk mencapai tujuan program pemasaran. 

Perreault dan Mc Carthy (1999) mendefinisikan promosi 

sebagai komunikasi informasi antara pembeli dan penjual potensial 

atau individu yang lain dalam satu saluran untuk mempengaruhi 

sifat dan perilaku. 

Swastha dan Irawan (1990) mendefinisikan promosi sebagai 

arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada sutau tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Menurut swastha dan Irawan (1990) dalam prakteknya, 

promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan berikut:  

1. Memodifikasi tingkah laku. 

Promosi dilakukan untuk merubah tingkah laku, pendapat 

dan memperkuat tingkah laku yang ada. Penjual selalu 

berusaha menciptakan kesan baik tentang dirinya (promosi   

kelembagaan) atau mendorong pembelian barang dan jasa 

perusahaan. 
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2. Memberitahu. 

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahu 

pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan. Promosi 

yang bersifat informasi umumnya lebih sesuai dilakukan pada 

tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan produk. 

3. Membujuk. 

Promosi yang bersifat persuasive diarahkan untuk 

mendorong pembelian. 

4. Mengingatkan. 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama 

untuk mempertahankan merk produk dihati masyarakat dan 

perlu dilakukan selama tahap kedewasaan didalam siklus 

kehidupan produk. 

Lamb, Hair dan Mc Daniel (2001) mendifinisikan  
promosi sebagai komunikasi dari para pemasar yang 
menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para calon 
pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat 
mereka atau memperoleh suatu respons. 
 

Mc Carthy (1983) mendefinisikan promosi sebagai 

penyampaian informasi dari penjual kepada pembeli untuk 

mempengaruhi sikap –sikap dan tingkah laku.  

B. Pengertian Bauran Promosi  
Dengan menentukan bentuk bauran promosi yang tepat 

diharapkan suatu perusahaan dapat mencapai tujuan. Dan 

diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan. 

Stanton (1993) mendefinisikan bauran promosi sebagai 

kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel 
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periklanan, personal selling dan alat promosi yang lain, yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan.  

Promotional Mix didefinisikan oleh Swastha dan Irawan 

(1990) sebagai kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-

variabel periklanan, personal selling dan alat promosi yang lain 

yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan. 

Perreault dan Mc Carthy, (1999) mendefinisikan    manajer 

pemasaran dapat memilih beberapa metode promosi seperti: 

personal selling, mas selling dan sales promotion. 

Kotler (1993) mendefinisikan bauran promosi sebagai suatu 

kegiatan yang meliputi iklan, promosi penjualan, publisitas dan 

penjualan personal, 

C. Unsur-unsur Bauran Promosi 
 Metoda dalam promosi menurut Mc Charthy (1983) terdiri 

dari tiga metoda yaitu : 

1. Penjualan perorangan (Personal selling) 

Penjualan perorangan mencakup komunikasi tatap muka 

langsung antara penjual dan pelanggan potensial. 

Ini membuka kesempatan bagi penjual untuk melihat reaksi-

reaksi langganan dengan cepat.  

2. Penjualan massal 

 Penjualan massal adalah berkomunikasi dengan 

sejumlah besar pelanggan pada waktu yang sama. 
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Penjualan massal ini mempunyai dua bentuk yaitu : 

a. Iklan  

Iklan adalah setiap bentuk penyajian apapun yang dibayar 

untuk gagasan-gagasan, barang-barang atau jasa yang 

bukan pribadi yang diperkenalkan oleh sponsor. 

Media iklan ini seperti majalah, surat kabar, radio , TV, 

papan reklame dan surat langsung. 

b. Publisitas 

Publisitas adalah bentuk apapun yang tidak dibayar dari 

penyajian bukan pribadi dari gagasan-gagasan, barang-

barang, atau jasa. 

3. Promosi Penjualan. 

 Promosi penjualan (sales promotion) menunjuk kepada 

aktivitas-aktivitas promosi yang melengkapi penjualan 

perseorangan dan penjualan massal. Promosi penjualan dapat 

menggunakan pajangan, plakat, pertunjukan pameran atau 

demonstrasi.  

Promosi penjualan dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Promosi penjualan untuk para konsumen akhir. 

Promosi penjualan yang membidik konsumen akhir biasanya 

mencoba meningkatkan permintaan atau mempercepat 

waktu pembelian. 
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b. Promosi penjualan untuk pedagang perantara. 

Promosi penjualan yang ditujukan untuk pedagang perantara 

lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan 

harga. Karena tujuan promosi penjualan adalah untuk 

mendorong penyediaan barang-barang baru, atau jumlah 

pembelian yang lebih besar serta pembelian yang 

secepatnya. 

c. Promosi penjualan untuk para tenaga penjual sendiri. 

Promosi penjualan yang ditujukan pada tenaga penjualan 

milik perusahaan dapat mencoba untuk mendapatkan 

langganan-langganan baru, penjualan suatau produk atau 

pada umumnya merangsang penjualan dari seluruh jalur 

perusahaan.  

Bauran promosi menurut Kotler ( 1993 ) terdiri dari beberapa 

unsur yaitu : 

1. Iklan  

Kualitas iklan sebagai komponen bauran promosi yang 

perlu diperhatikan yaitu :  

a. Penampilan publik 

Iklan adalah model komunikasi yang paling memasyarakat. 

Sifat publik iklan menghasilkan suatu pengesahan terhadap 

produk yang di iklankan dan juga memberi penawaran yang 

standart. 
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b. Daya serap 

Iklan adalah media yang dapat menyerap karena penjual 

bisa mengulang-ulang pesan mereka. 

c. Ungkapan perasaan yang jelas 

Iklan mampu mendramatisasi suatu perusahaan dan beserta 

produknya melalui lukisan indah, warna dan bunyi. 

d. Tidak adanya hubungan tatap muka 

Iklan tidak begitu memaksa seperti tenaga penjual 

perusahaan. Khalayak tidak merasa wajib memperhatikan 

atau memberi tanggapan. Iklan hanya bisa menyampaikan 

suatu monolog dengan khalayak bukan dialog. 

2. Promosi penjualan 

Perusahaan memakai promosi penjualan untuk 

mendapatkan  mandapatkan tanggapan yang lebih kuat dan 

lebih cepat. Alat-alat promosi penjualan seperti kupon, kontes, 

premi dan lain sebagainya merupakan suatu gabungan, tetapi 

alat-alat ini mempunyai ciri-ciri tersendiri antara lain :  

a. Komunikasi 

Mereka mendapat perhatian dan biasanya memberi 

informasi yang memperkenalkan pembeli pada suatu produk. 

b. Insentif 

Cara ini memberi konsesi, perangsang atau andil yang 

bernilai bagi pembeli. 
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c. Undangan 

Cara ini mencakup undangan khusus untuk segera terlibat 

dalam transaksi. 

3. Publisitas  

Penampilan publisitas berdasarkan tiga kualitas khusus 

antara lain : 

a. Nilai kepercayaan yang tinggi. 

Artikel dan berita di media biasanya lebih otentik dan lebih 

dipercaya oleh pembaca daripada iklan.  

b. Dorongan keluar. 

Publisitas bisa menjangkau banyak pihak yang menghindari 

wiraniaga atau iklan. Pesan yang sampai ke pembeli berupa 

berita bukan suatu komunikasi penjualan langsung. 

c. Dramatisasi. 

Seperti iklan, publikasi mempunyai potensi untuk 

mendramatisasi suatu perusahaan atau produk.  

4. Penjualan personal 

Penjualan personal merupakan cara yang paling efektif 

untuk menanamkan pilihan pembeli, keyakinan pembeli, dan 

tindakan pembeli. Bila dibandingkan dengan iklan, penjualan 

personal mempunyai tiga kualitas khusus yaitu : 

a. Berhadapan langsung secara pribadi. 

Penjualan personal melibatkan sesuatu hubungan sesuatu 

yang hidup, langsung, interaktif antar dua orang atau lebih. 
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b. Keakraban. 

Penjualan personal memungkinkan berkembangnya segala 

macam hubungan, bermula dari sekedar hubungan 

penjualan ke suatu hubungan pribadi yang lebih dalam. 

c. Tanggapan. 

Penjualan personal membuat pembeli merasa wajid 

mendengarkan pembicaraan penjual. Pembeli mempunyai 

kebutuhan yang lebih besar untuk memperhatikan dan 

menanggapi walaupun tanggapannya hanya sekedar 

ucapan terima kasih. 

Bauran promosi menurut Swastha dan Irawan (1990) terdiri 

dari beberapa unsur yaitu: 

1. Periklanan 

 Merupakan bentuk presentasi dan promosi non pribadi 

tentang ide, barang, dan jasa yang di bayar oleh sponsor 

tertentu. 

Komunikasi yang dilakukan sponsor bersifat massal karena 

menggunakan media massa, iklan yang di pasang di media  

tersebut akan memberikan umpan balik kepada sponsornya 

meskipun dalam tenggang waktu tertentu. 

Dalam kegiatan periklanan ini terdapat dua keputusan penting 

yang harus di ambil , yaitu : 

a. Menentukan iklan yang harus di sampaikan kepada pasar 

yang di tuju. 
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b. Memilih media yang paling sesuai. 

2. Personal Selling. 

 Merupakan presentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu calon pembeli atau lebih yang di tujukan untuk 

menciptakan penjualan. 

Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat individual 

dan dua arah sehingga penjual dapat langsung memperoleh 

tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan 

kesukaan pembeli. 

3. Publisitas 

 Merupakan pendorongan permintaan secara non pribadi 

untuk  suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita 

komersial di dalam media massa dan sponsor tidak di bebani 

sejumlah bayaran secara langsung.  

4. Sales Promotion. 

 Merupakan kegiatan promosi selain personal selling, 

periklanan dan publisitas yang mendorong pembelian konsumen 

dan efektivitas pengecer. Kegiatan terdebut antara lain : 

peragaan, pertunjukan dan pameran ,demonstrasi dan 

sebagainya. 

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bauran Promosi 

 Menurut swastha dan irawan (1990) ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi penentuan kombinasi terbaik dari variable-

variabel promotion mix.  
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Faktor-faktor tersebut adalah  

1. Jumlah Dana. 

 Perusahaan yang memiliki dana lebih besar, kegiatan 

promosinya akan lebih efektif di banding dengan perusahaan 

yang hanya mempunyai sumber dana yang lebih terbatas. 

Pada umumnya personal selling merupakan kegiatan yang 

memerlukan dana paling besar dalam penggunaannya 

dibanding dengan yang lain. 

2. Sifat Pasar 

 Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi promotional mix 

ini meliputi : 

a. Luas pasar secara geografis 

 Bagi perusahaan yang mempunyai pasar local 

mungkin sudah cukup menggunakan personal selling 

saja,tetapi bagi perusahaan yang mempunyai pasar nasional 

paling tidak harus menggunakan periklanan. 

b. Konsentrasi pasar 

 Konsentrasi pasar ini dapat mempengaruhi strategi 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 

c. Macam-macam pembeli 

 Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

juga dipengaruhi oleh obyek atau sasaran dalam kampanye 

penjualannya. 
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3. Jenis Produk 

 Jenis produk juga turut mempengaruhi strategi promosi 

perusahaan. 

4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang 

 Strategi promosi yang akan diambil untuk 

mempromosikan barang dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam 

siklus kehidupan barang.mulai dari tahap perkenalan sampai 

dengan tahap kemunduran. 

 Menurut Stanton (1993) ada beberapa factor yang 

mempengaruhi promotional mix antara lain : 

1. Dana yang tersedia. 

 Suatu perusahaan dengan dana yang cukup, dapat 

membuat program periklanan lebih berhasil dari perusahaan 

dengan sumber dana terbatas. 

2. Sifat pasaran. 

 Keputusan mengenai susunan promotional mix akan 

dipengaruhi oleh sifat pasaran, pengaruh ini terasa dalam tiga 

cara yaitu : 

a. Luas geografis pasaran. 

Penjualan pribadi dapat mencukupi dalam pasaran local 

terbatas, akan tetapi dengan makin meluasnya pasaran 

secara geografis, periklanan harus makin dipentingkan. 
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b. Jenis pelanggan. 

Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang 

hendak dicapai perusahaan. 

c. Konsentrasi pasar. 

Jumlah keseluruhan calon pembeli merupakan juga suatu 

pertimbangan. Makin sedikit calon pembeli (potensial 

buyers), makin efektif penjualan personal dibandingkan 

dengan periklanan. 

3. Sifat produk. 

 Keputusan bentuk bauran promosi yang tepat 

dipengaruhi oleh sifat produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan. Media yang digunakan perusahaan yang 

memasarkan convenience good biasanya mengandalkan 

periklanan produsen di samping pameran sedangkan untuk 

barang industri biasanya menonjolkan peran penjualan 

personal. 

4. Tahap dalam daur hidup produk. 

Strategi untuk sesuatu produk dipengaruhi oleh tahap 

daur hidup. Adapun tahap-tahap itu antara lain “ 

a. Tahap perkenalan. 

Dalam tahap perkenalan usaha yang dapat dilakukan adalah 

dengan mempromosikan produk tertentu secara umum 

sebelum mempromosikan produk suatu merk tertentu. 

Bentuk bauran personal selling akan lebih cocok digunakan 
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pada promosi produk baru atau dalam proses memasuki 

pasar baru. 

b. Tahap pertumbuhan. 

Pada tahap pertumbuhan ini perusahaan akan menitik 

beratkan pada bentuk bauran periklanan karena itu 

dirasakan lebih efektif. 

c. Tahap kedewasaan 

Dalam tahap kedewasaan ini perusahaan juga lebih focus 

pada bentuk bauran periklanan. 

d. Tahap kejenuhan. 

Dalam tahap kejenuhan ini perusahaan juga masih menitik 

beratkan pada periklanan, tetapi pada tahap ini perusahaan 

harus sudah menciptakan produk baru karena konsumen 

sudah merasa jenuh.  

E. Karakteristik jasa lembaga pendidikan 

 Karakteristik jasa lembaga pendidikan menurut Lupiyoadi 

(2001) yaitu sebagai berikut : 

1. Lembaga pendidikan termasuk ke dalam kelompok jasa murni 

(pure services), dimana pemberian jasa yang dilakukan 

didukung alat kerja atau sarana pendukung semata. 

2. Jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna jasa 

(siswa).Jadi pelanggan yang mendatangi lembaga tersebut 

untuk mendapatkan jasa yang diinginkan. 
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3. Penerimaan jasa adalah orang, jadi merupakan pemberian 

jasa yang berbasis orang. Pelanggan dan penyedia jasa harus 

berinteraksi selama proses pemberian jasa itu berlangsung. 

4. Hubungan dengan pelanggan adalah berdasarkan (member 

relationship), dimana pelanggan telah menjadi anggota 

lembaga pendidikan tersebut, system pemberian jasanya 

secara terus menerus dan teratur sesuai kurikulum yang telah 

ditetapkan. 

F. Kerangka Pemikiran  
 

Bauran Promosi 

 

Periklanan  Promosi Penjualan Personal Selling Publisitas 

 

Calon Siswa 

 

Jumlah Siswa 

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 



xxxvi

BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Berdirinya LPK ALFABANK Surakarta    

LPK ALFABANK didirikan tahun 1994 dengan ijin SK No. 

0328 / 103 / 97 dan kantor pusat di jalan Yosodipuro No. 52 

Surakarta oleh Ibu Dewi Trijotowati yang sekaligus menjabat 

sebagai Presiden Direktur LPK ALFABANK. Adapun tujuan 

mendirikan LPK ALFABANK adalah mewujudkan sebuah 

lembaga pendidikan yang berkualitas, diminati, dan dibutuhkan 

masyarakat. Agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar. Dan pada tahun 1999 LPK ALFABANK 

memperoleh status Terakreditasi tingkat B oleh DEPDIKNAS 

Yogyakarta,sampai saat ini LPK ALFABANK telah mengalami 

kemajuan yang pesat,terlihat dengan dibukanya LPK yang sama 

di beberapa kota besar di Jawa Tengah antara lain : 

Surakarta : Kampus I , Jln .Slamet Riyadi No  509 (depan Pasar 

Kleco) 

Kampus II , Jln .Yosodipuro No. 52 (barat Monumen 

Pers) 

Kampus III, Jln. Garuda Mas No. 64 (jalan raya UMS) 

Semarang , beralamat di jalan Kelut Raya No 19 F ( utara pasar 

Sampangan ) 
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Yogyakarta : Kampus I , Jln. Taman Siswa No. 54  

Kampus II , Jln. Timoho 108 A Baciro 

Pada tahun 2003 LPK ALFABANK memperoleh 

penghargaan ASEAN Development Citra Award , penghargaan ini 

diberikan kepada Presiden Direktur yang sekaligus ketua yayasan 

ALFABANK dan Akademi AMIK JTC atas kiprahnya sebagai 

wanita yang ikut memajukan dunia pendidikan. 

LPK ALFABANK pernah ditunjuk oleh kanwil DEPDIKNAS 

Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menjadi wakil tim perumus 

KURIKULUM NASIONAL Pendidikan bidang perbankan di 

Bogor.Tahun 2000 ALFABANK berhasil menjadi juara pertama 

dalam lomba antar lembaga komputer sekota Yogyakarta dan 

LPK ALFABANK juga berhasil menyandang predikat lembaga 

komputer terbaik I tingkat propinsi DIY. 

 Pada tahun 2000 yaitu Januari dan September LPK 

ALFABANK memperoleh penghargaan daru SCSI untuk kategori 

lembaga pendidikan berpelayanan terbaik I . Atas inisiatif dan 

dukungan alumni,LPK ALFABANK mendirikan program D3 

dengan nama Akademi Manajemen Informatika dan Komputer      

( AMIK JTC ) yang berada di Semarang. 

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

Struktur organisasi LPK ALFABANK Surakarta dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan agar dapat memperlancar kegiatan 

operasional lembaga pendidikan ini. 
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LPK ALFABANK ini mempunyai struktur organisasi yang sederhana 

tetapi cukup mampu untuk mengatasi masalah yang timbul dalam 

aktifitasnya, serta cukup menjamin adanya kerjasama antar 

karyawan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing personil. 

 Berikut ini adalah struktur organisasi di LPK 

ALFABANK Surakarta : 
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Deskripsi Pekerjaan dari masing-masing bagian pada LPK 

ALFABANK Surakarta adalah sebagai berikut :  

1. Manajer 

a. Merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi rencana 

program di bidang pendidikan kejuruan. 

b. Mengembangkan dan menerbitkan petunjuk-petunjuk 

pedoman kerja, kebijaksanaan dan prosedur-prosedur 

melalui otorisasi di bidang pendidikan yang kegiatan 

pendaftaran peserta pengaturan proses belajar, ujian dan 

kelulusan. 

c. Merencanakan sumber-sumber kelembagaan untuk 

pelaksanan program pendidikan dan mengendalikan serta 

mengawasi sumber-sumber penggunaan tersebut. 

d. Menyediakan laporan-laporan tentang perkembangan 

pendidikan kejuruan kepada presiden direktur dan bila 

diperlukan kepada pihak luar yang terkait. 

e. Melaksanakan penilaian prestasi karyawan bawahannya 

untuk dapat dipertimbangkan penentuan jenjang 

kepangkatan dan skala gaji. 

f. Mengkoordinasikan, mengendaliakan dan memberi 

penjelasan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

bawahan. 

g. Berusaha menambah relasi dan senantiasa memeliharanya 

demi kelangsungan dan perkembangan lembaga. 
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h. Mengambil tindakan yang bersifat darurat apabila diperlukan 

untuk selanjutnya melapor kepada presiden direktur. 

i. Melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada seseorang 

apabila berhalangan hadir yang dikuatkan dengan surat 

keputusan atau lebih sebagai manajer.  

2. Sekretaris 

Membentuk Manager dalam menjalankan tata usaha lembaga, 

antara lain : 

a. Bertanggung jawab kepada manager. 

b. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan surat 

menyurat. 

c. Menyiapkan / mengadakan acara kerja Manager dan bagian-

bagian lain. 

d. Mengadakan hubungan dengan instansi lain yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan. 

3. Kepala Bagian Humas 

a. Merencanakan dan membina hubungan baik dan 

membangun citra positif lembaga dan keharmonisan 

lembaga di tengah masyarakat. 

b. Mengurus semua perijinan yang diperlukan lembaga. 

c. Menerima, melayani dan menyelesaikan aduan/complain 

dari masyarakat yang berkenaan dengan lembaga. 

d. Merencanakan dan membuat dokumentasi serta publikasi 

kegiatan yang dilaksanakan lembaga. 
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e. Menjalin berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai 

institusi swasta maupun negeri. 

f. Membuat pers reliase di samping mengadakan jumpa pers       

untuk setiap event-event yang diselenggarakan oleh   

lembaga. 

g. Proaktif mempresentasikan keberadaan lembaga ke      

khalayak masyarakat umum dalam membangun image/citra 

positif. 

h. Melaksanakan dan atau merencanakan event pengabdian 

masyarakat.  

4. Kepala Bagian Keuangan 

a. Menyusun dan menyiapkan anggaran pendapatan dan 

belanja lembaga baik rutin maupun berkala. 

b. Mengelola, mengendalikan dan melaksanakan pembukaan 

penerimaan dan pengeluaran kantor. 

c. Melaksanakan pemeriksaan bon-bon barang dan kuitansi 

pengeluaran. 

d. Menganalisa perkembangan deposito. 

e. Menyiapkan dan membantu penyusunan laporan keuangan 

rutin dan berkala kepada manager. 

f. Menerima dan menyimpan uang pendaftaran angsuran 

warga belajar dan selanjutnya secara berkala melaporkan 

kepada manager. 
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g. Senantiasa melakukan koordinasi dengan kepala bagian 

pendidikan dalam angsuran warga belajar. 

h. Menerima tagihan listrik, air, Koran, majalah, telepon dan 

pajak. 

i. Mengadakan evaluasi terhadap posisi keuangan untuk 

kepentingan efisiensi.  

5. Kepala Bagian Akademik 

a. Perencanaan 

1) Perencanaan anggaran akademik untuk alokasi 

administrative maupun edukatif secara periodic. 

2) Perencanaan program pembelajaran, kalender 

akademik, kurikulum, silabus yang nantinya akan 

dilaksanakan dalam proses diklat. 

3) Penyusunan jadwal diklat relevansinya dengan alokasi 

ruang, waktu dan tenaga edukasi/pengajar. 

4) Melaksanakan langkah antisipatif dalam rangka revisi 

dan atau pembenahan bidang akademik relevasinya 

dengan proses diklat dan output peserta didik. 

b. Pengorganisasian 

1) Penerapan system akademik yang sistemik, praktis, dan 

efektif relevansinya dengan proses diklat peserta didik. 

2) Pengorganisasian terhadap segala bentuk alokasi 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan diklat 

bagi peserta didik. 
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3) Pengorganisasian segala bentuk kebutuhan fisik dan 

non fisik baik tenaga edukatif maupun untuk keperluan 

peserta didik.  

c. Menggerakkan 

1) Memotivasi seluruh staf akademik, tenaga edukatif 

maupun peserta didik untuk dapat saling mendukung 

proses diklat. 

2) Memberikan perintah yang jelas kepada pengajar 

dengan memberikan informasi yang valid dan tegas 

relevansinya dengan materi yang diampu disamping 

alokasi waktu dan ruangannya di samping proses 

evaluasinya. 

3) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap 

proses semua kebutuhan peserta didik relevansinya 

dengan kegiatan yang bersifat edukatif. 

d. Pengawasan 

1) Melakukan monitoring terhadap proses diklat yang 

sedang berlangsung untuk tiga tahap. 

2) Membuat pelaporan secara administrative akademis 

sebagai evaluasi terhadap proses diklat secara periodic. 

3) Cek dan ricek terhadap seluruh proses diklat 

relevansinya dengan proses diklat. 
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4) Memantau perkembangan dalam proses diklat dan 

sekaligus mengevaluasi hasil belajar atau diklat peserta 

didik. 

6. Kepala Bagian Umum 

a. Merencanakan barang atau peralatan kerja yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar dan kepentingan kantor. 

b. Mengadakan alat dan perlengkapan kerja serta fasilitas 

siswa. 

c. Melaksanakan distribusi alat atau perlengkapan kerja serta 

fasilitas siswa. 

d. Mencatat, mengevaluasi keluar masuknya barang serta 

membuat pelaporan bulanan. 

e. Menggudangkan alat atau perlengkapan kerja yang sudah 

tidak bisa digunakan.  

7. Kepala Bagian Marketing 

a. Merencanakan alat atau media sosialisasi yang up to date 

mengikuti tuntunan dan kebutuhan dinamika yang ada di 

masyarakat. 

b. Tehnik taktik dan strategi pemasaran yang efektif dan 

produktif yang nantinya digunakan untuk mensosialisasikan 

program yang dibuka lembaga kepada publik atau khalayak 

ramai. 

c. Peramalan produk pemasaran dan atau media sosialisasi 

lembaga. 
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d. Memproduksi alat pemasaran (flamfet, spanduk dan alat-alat 

pemasaran yang lain yang akan digunakan sebagai alat 

sosialisasi) 

e. Mencari data memetakan pangsa pasar yang akan 

digunakan sebagai obyek pemasaran atau sosialisasi. 

f. Mengajukan surat ijin/proposal tawaran kerjasama dengan 

lembaga swasta maupun negeri untuk bekerjasama dengan 

lembaga. 

g. perencanaan saluran distribusi alat pemasaran atau media 

sosialisasi yang lain kepada obyek pemasaran .   

8. Customer Service Officer (CSO) 

a. Menerima dan melayani tamu atau calon peserta di samping 

setiap telepon yang masuk. 

b. Memberikan informasi yang valid dan akurat kepada calon 

pendaftar mengenai program yang diselenggarakan oleh 

lembaga. 

c. Mencatat dan atau mengarsip data juga dokumen 

pendaftaran yang masuk dan siswa yang telah melakukan 

heregestrasi. 

d. Melaksanakan cek dan ricek forra pendaftaran calon peserta 

di samping rekapitulasi terhadap jumlah pendaftar yang 

masuk baik dalam skala harian, mingguan maupun bulanan. 

e. Menerima tamu dari siapa, keperluannya apa dan kemudian 

dipersilakan mengisi buku tamu. 
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f. Bertanggungjawab transaksi pendaftaran dan atau 

heregistrasi peserta didik. 

 9.  Instruktur 

Bertugas memberikan dan menyampaikan materi kurikulum       

pendidikan kepada siswa LPK ALFABANK Surakarta. 

10.  Asisten Instruktur Komputer 

a. Memberikan bantuan dan penjelasan demi kelancaran 

proses belajar pada semua siswa. 

b. Menyiapkan bahan atau materi yang akan digunakan 

instruktur untuk praktek. 

c. Mengarsip dan mengagendakan materi atau bahan dan 

materi ujian yang telah diajarkan. 

d. Memonitor keefektifan proses diklat. 

e. Menjaga kerapian ketertipan dan keindahan dilaboratorium 

komputer. 

f. Membantu instruktur dalam mempersiapkan soal tempat 

dan atau ruang setiap kali dilaksanakan ujian. 

g. Mengganti memulai mengajar saat instruktur berhalangan 

hadir atau datang terlambat.   

11.  Teknisi Komputer 

a. Mempersiapkan perangkat komputer beserta 

perlengkapannya yang akan digunakan dalam kelancaran 

proses belajar mengajar maupun aktivitas kantor. 
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b. Merawat, memelihara, dan memperbaiki bahkan pengadaan 

atau pembelian fasilitas yang berhubungan dengan 

komputer, yang menunjang kegiatan belajar mengajar dan 

aktifitas kantor. 

c. Mengontrol dan memonitoring kelayakan kondisi komputer 

setiap hari. 

d. Merencanakan pengembangan inovatif teknologi komputer.   

12.   Pembantu Umum 

a. Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kenyamanan 

dilingkungan lembaga baik in class maupun out class. 

b. Bertanggungjawab atas keamanan di lingkungan lembaga 

atas fasilitas, peralatan atau sarana dan prasarana fisik 

baik segi karyawan, peserta didik maupun lembaga. 

c. Ikut membantu dan sekaligus mengatur kerapian ruang 

kerja karyawan, instruktur dan pimpinan serta ruang diklat 

peserta didik. 

d. Melaksanakan tugas duplikat/foto copy kurir maupun tugas 

yang sesuai tuntutan dan kebutuhan lembaga ataupun per 

unit kerja. 

e. Membantu mempersiapkan segala kebutuhan dan fasilitas 

penunjang kerja teknis maupun non teknis karyawan, 

instruktur dan bahkan peserta didik. 
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13.   Logistik 

Tugas pokok bagian logistik adalah merencanakan, 

mengkoordinir dan mengawasi kegiatan-kegiatan (termasuk 

pengadaan barang) , yang dibutuhkan oleh unit-unit lembaga 

guna kelancaran operasi lembaga sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah digariskan. 

3. Fasilitas Pendidikan 

 Untuk menghadapi perkembangan LPK ALFABANK 

Surakarta menyediakan berbagai macam fasilitas untuk menunjang 

kelancaran proses belajar mengajar. Salah satunya dengan 

menyediakan fasilitas teknologi terbaru dalam hal penggunaan 

software komputer, agar para sisiwa dapat memahami teknologi 

yang digunakan di era modernisasi. 

 Demi terciptanya suasana belajar mengajar yang lancar dan 

efektif, LPK ALFABANK Surakarta menyediakan sarana prasarana 

lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas-fasilitas 

tersebut antara lain : 

a. Ruang Kelas untuk Teori 

 LPK ALFABANK Surakarta yang pusat menyediakan tujuh 

ruang kelas untuk teori sedangkan LPK ALFABANK yang di 

Monumen Pers menyediakan empat ruang kelas dengan 

kapasitas perkelas 25 orang. Untuk memudahkan dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar tiap ruangan teori 

tersebut disediakan overhead proyektor (OHP) Dan whiteboard. 
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b. Ruang Laboratorium Computer 

 LPK ALFABANK Surakarta memiliki dua ruang 

laboratorium computer dengan kapasitas 25 set computer untuk 

masing-masing ruang. Komputer yang digunakan adalah 

computer berbasis prosesor Pentium empat dengan dilengkapi 

beberapa printer untuk mencetak hasil kerja. Tiap ruangan 

laboratorium ini dilengkapi dengan AC (Air Conditioning) yang 

akan menambah kenyamanan siswa dalam melakukan praktek 

pengoperasian computer. 

c. Perpustakaan 

 Setiap siswa LPK ALFABANK Surakarta secara otomatis 

akan menjadi anggota dari perpustakaan, mereka bebas 

membaca dan mencatat hal-hal atau pengetahuan yang 

berhubungan dengan komputer atau materi perkuliahan. Selain 

buku materi perkuliahan perpustakaan juga menyediakan 

bacaan-bacaan ringan seperti seperti info-info ringan 

menyangkut komputer dan lain-lain. 

d. Modul 

 Modul adalah buku yang berisi tentang materi perkuliahan 

yang akan diberikan selama masa perkuliahan. Modul ini 

diberikan kepada siswa pada saat awal masa perkuliahan. 
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e. Blocknote 

 Pemberian bloknote ini diharapkan akan digunakan siswa 

untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting dan belum ada 

di modul. 

f. AMT (Achivement Manajemen Training) 

 AMT ini merupakan kegiatan yang diberikan kepada para 

siswa baru sebelum mereka memulai perkuliahan di LPK 

ALFABANK Surakarta inti dari kegiatan ini adalah untuk 

memotivasi para siswa sebelum perkuliahan dimulai dan 

memberikan cara bagaimana menjadi seorang pemimpin yang 

baik dan kegiatan ini diberikan kepada setiap kelas. 

g. OMT (Outbond Manajement Training) 

 OMT ini merupakan kegiatan yang diberikan di luar 

ruangan dan biasanya diadakan di Tawang Mangu dan dalam 

kegiatan ini diajarkan untuk dapat bekerjasama dengan orang 

lain. Kegiatan OMT ini diadakan secara menyeluruh yang 

artinya diikuti oleh seluruh siswa pada satu angkatan tertentu. 

h. Kaos dan Jas Almamater 

 Kaos dan Jas Almamater ini diberikan kepada seluruh 

siswa yang mengikuti program pendidikan satu tahun di 

ALFABANK Surakarta. 

4. Kepegawaian 

 Dalam menjalankan kegiatannya, LPK ALFABANK Surakarta 

membutuhkan banyak tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja 
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sangat diperlukan guna kelancaran aktifitas operasional. Hal-hal 

yang berhubungan dengan kepegawaian LPK ALFABANK 

Surakarta adalah sebagai berikut : 

a. Standart Kerja Pegawai LPK ALFABANK Surakarta 

1). Masing-masing pegawai mempunyai tugas, tanggungjawab 

dan wewenang sesuai bidangnya masing-masing. 

2). Pegawai digaji sesuai dengan standart kerja perusahaan 

yang berlaku. 

3). Pemberian bonus kerja dan mentaati jam kerja perusahaan. 

4). Memberikan pelayanan dan kinerja dengan sebaik mungkin 

sesuai dengan bidang kerjanya msing-masing. 

5). Bertindak tegas, efektif, adil dan bijaksana. 

b. Disiplin Kerja Pegawai 

1). Menetapkan jam kerja pegawai  

a). Hari senin sampai jumat jam 08.00 WIB – 16.00 WIB, 

istirahat pada jam 12.00 WIB – 13.00 WIB. 

b). Hari Sabtu jam 08.00 WIB – 15.00 WIB, istirahat jam 

12.00 WIB – 13.00 WIB. 

2). Pegawai yang masuk kerja harus mengisi absensi kerja. 

3). Pegawai yang berhalangan hadir di hari tertentu harus 

menyertai surat ijin tertulis. 

c. Hak-hak Pegawai 

1). Ijin meninggalkan pekerjaan karena suatu alas an yang tepat 

menurut pimpinan. 
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2). Mendapatkan penggantian biaya pengobatan. 

3). Mendapatkan berbagai macam tunjangan (tunjangan 

jabatan, dinas, dan operasional). 

4). Mendapatkan santunan kecelakaan. 

5). Mengambil cuti (maksimal 12 kali pertahun)   

5. Program Pendidikan 

 Program pendidikan ahli komputer yang ditawarkan satu 

tahun yang ditawarkan oleh LPK ALFABANK Surakarta adalah 

sebagai berikut : 

1) MIPE (Manajemen Informatika, Komputer Akuntansi dan 

Perbankan)  

Materi Pendidikan yang dipelajari yaitu : 

a). Pemrograman komputer untuk perusahaan. 

b). Pengolahan data perusahaan menjadi suatu system 

informasi untuk pengambilan keputusan. 

c). Dokumentasi dan laporan keuangan perusahaan  

d). Manajemen dan administrasi perusahaan modern. 

e). Akuntansi perusahaan manual hingga ke aplikasi 

komputernya. 

f). Tatacara pelayanan pada perbankan, system perbankan 

Indonesia, ditunjang dengan keterampilan bahasa 

Inggris.  
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2) MIKASE  (Manajemen Komputer Akuntansi dan Sekretaris) 

Materi Pendidikan yang dipelajari yaitu : 

a). Dokumentasi dan laporan keuangan perusahaan \. 

b). Akuntansi, manajemen dan administrasi perusahaan 

modern 

c). Kesekretariatan perusahaan modern plus bahasa Inggris 

dan internet. 

3) EXIM (Eksport Import Komputer dan Bahasa Inggris) 

Materi Pendidikan yang dipelajari yaitu : 

a). Dokumentasi dan laporan keuangan. 

b). Tatacara pelaksanaan pengiriman barang kedalam  atau 

keluar negeri dari administrasi sampai dengan 

pelaksanaan. 

c). Pengurusan dokumen ekspor-impor dengan bea cukai 

pelabuhan, perusahaan pelayaran dan bank devisa      

(L/C) 

d). Ekspor-impor modern dan UU perdagangan Internasional 

(UCP 500) 

e). Penggunaan internet sebagai alat vital ekspor-impor dan 

bahasa inggris perdagangan internasional. 

4) TEKKOM (Teknisi Komputer) 

Materi Pendidikan yang dipelajari yaitu : 

a). Hardware (CPU, Monitor, keybord, mouse, printer) dn 

software komputer. 
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b). Sistem jaringan komputer (internet,intranet, WAN, LAN) 

c). Kewirausahaan 

6. Kegiatan Pemasaran 

 Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha dalam 

mencapai tujuan perusahaannya adalah pemasaran. Berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan tersebut tergantung dari keahlian dan 

program-program pemasaran yang diterapkan. Hal inilah yang 

mendasari manajemen LPK ALFABANK Surakarta dalam memilih 

dan melaksanakan kegiatan pemasaran agar organisasi dapat 

berjalan lancar dan dapat membantu dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

 Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh LPK ALFABANK 

Surakarta antara lain : 

a. Kebijakan Produk 

 Produk yang dihasilkan oleh LPK ALFABANK Surakarta 

berupa jasa pendidikan komputer. Adapun program 

pendidikan satu tahun yang ditawarkan adalah sebagai 

berikut: 

1) MIPE (Manajemen Informatika, Komputer Akuntansi dan 

Perbankan) 

2) MIKASE (Manajemen Komputer Akuntansi dan 

Sekretaris) 

3) EXIM (Eksport Import Komputer dan Bahasa Inggris) 

4) TEKKOM (Teknisi Komputer) 
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b. Kebijakan Promosi 

 LPK ALFABANK Surakarta menggunakan semua bauran 

promosi untuk menunjang kelancaran usahanya yang meliputi  

1) Periklanan, meliputi: Spanduk, Baliho, Bloknote, Jam 

Dinding, Stopmap, Papan Pengumuman, Vertical Banner, 

Rontek, Koran dan Radio (MQ FM). 

2) Promosi Penjualan , meliputi : Pemberian Bea siswa 

prestasi Akademik, Beasiswa prestasi Olahraga , 

Potongan Hari Besar dan Sponsorship Kegiatan. 

3) Personal Selling yaitu dengan mengadakan presentasi di 

sekolah-sekolah SLTA. 

4) Publisitas bekerjasama dengan beberapa koran local 

yang ada disolo dan pemberitaannya di muat di Koran 

setiap kali LPK ALFABANK Surakarta mempunyai acara 

dan pihak Pers datang sendiri ke kegiatan yang ada 

sangkut pautnya dengan pihak lembaga serta 

menginformasikan kepada umum. Pihak lembaga hanya 

mengeluarkan biaya untuk membayar para reporternya. 

c. Kebijakan Harga 

 Adanya persaingan yang semakin ketat antar lembaga 

yang sejenis dalam memperebutkan pasar maka LPK 

ALFABANK Surakarta menetapkan biaya pendidikan dengan 

mempertimbangkan harga produk pesaing. Sehingga biaya 
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pendidikan pada LPK ini benar-benar sesuai dengan kualitas 

dari produk yang dihasilkan. 

d. Kebijakan Lokasi 

 LPK ALFABANK Surakarta mempunyai posisi yang 

strategis yaitu berada di pusat Kota dan tempatnya mudah 

dijangkau oleh kendaraan pribadi atau kendaraan umum 

sehingga memudahkan para siswa menuju lokasi lembaga 

pendidikan ini. 

7. Kedudukan, Visi dan Misi serta Sasaran LPK ALFABANK 

Surakarta  

a. Kedudukan LPK ALFABANK Surakarta  

 LPK ALFABANK Surakarta ini terletak di jalan Slamet 

Riyadi 509 tepatnya timur gapura Kleco dan di jalan Yosodipuro 

No 52 tepatnya di sebelah barat gedung monumen Pers 

Surakarta. Dan pusatnya yang berada di jalan Slamet Riyadi 

509 Surakarta. 

b. Visi LPK ALFABNK Surakarta 

 Menjadikan LPK ALFABANK Surakarta yang terus 

menerus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh,   

tanggap dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Misi LPK ALFABANK Surakarta  

1) Mencetak tenaga kerja terampil dan professional dalam 

waktu singka. 
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2) Membentuk sumber daya yang berjiwa kewirausahaan dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3) Memberikan manfaat kepada masyarakat. 

4) Menjadi lembaga pendidikan terbaik di Indonesia 

5) Memiliki kualitas lulusan yang bertaraf internasional 

d. Sasaran LPK ALFABANK Surakarta 

 Sebagai lembaga pendidikan LPK ALFABANK 

Surakarta mempunyai sasaran untuk menjadi siswa pada 

lembaga pendidikan ini, adapun sasaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Lulusan Sekolah Menengah Umum dan atau sederajat. 

2) Karyawan Perusahaan Swasta maupun Pegawai negeri. 

3) Pelajar  atau Mahasiswa. 

B. Pembahasan 

1. Bauran Promosi pada LPK ALFABANK Surakarta 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

hasil penjualan pada suatu lembaga pendidikan adalah dengan 

adanya promosi. Karena dengan promosi diharapkan akan 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas dari 

lembaga pendidikan yang jalankan. Pada saat ini banyak 

lembaga pendidikan yang didirikan Surakarta untuk menghadapi 

persaingan itu  LPK ALFABANK Surakarta  melakukan terobosan-

terobosan dalam hal promosi. Bauran promosi yang dilakukan 

oleh LPK ALFABANK Surakarta ditentukan berdasarkan riset 
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pasar dan analisis oleh bagian pemasaran LPK ALFABANK 

Surakarta. Berikut ini adalah bauran promosi pada LPK 

ALFABANK Surakarta yaitu : 

a. Periklanan 

Media periklanan yang dipilih oleh LPK ALFABANK 

Surakarta untuk meningkatkan hasil penjualan adalah sebagai 

berikut : .  

1). Spanduk 

 Spanduk merupakan media cetak yang dibuat atau 

ditulis di selembar kain dengan ukuran dan model tertentu 

yang dipasang ditempat-tempat tertentu agar bias dibaca 

oleh khalayak umum. Biasanya spanduk dipasang di 

depan LPK ALFABANK Surakarta, depan Sekolah dan 

diperempatan-perempatan jalan besar. Media ini berisikan 

logo dan informasi tentang program pendidikan yang 

ditawarkan oleh LPK ALFABANK Surakarta. Adapun ciri 

khususnya adalah terbuat dari kain, tersedia dalam 

berbagai bentuk dan ukuran kain, serta pesan yang 

disampaikan singkat. 

2). Baliho 

Baliho merupakan media periklanan yang dipasang 

di tempat-tempat yang strategis yang bisa cepat diketahui 

oleh orang yang melintas ditempat tersebut. Pesan yang 

disampaikan adalah memberitahu mengenai keberadaan 
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LPK ALFABANK Surakarta, Adapun ciri khususnya adalah 

berukuran besar, terbuat dari papan, dan warnanya lebih 

mencolok.  

3). Blocknote 

Blocnote merupakan media cetak yang biasanya 

memuat tentang semua informasi mengenai profil singkat 

LPK ALFABANK Surakarta, program pendidikan yang 

ditawarkan, biaya pendidikan dan cara pembayaran. Media 

ini hanya diperoleh didalm LPK ALFABANK Surakarta dan 

juga diberikan oleh LPK ini apabila melakukan presentasi 

kesekolah-sekolah. Adapun ciri khususnya adalah 

biasanya berbentuk buku kecil dan memuat informasi 

lengkap tentang program pendidikan , cara pendaftaran 

dan biaya pendaftaran. 

4). Jam Dinding 

Jam dinding merupakan media periklanan yang 

berbentuk jam, yang didalamnya terdapat tulisan dan logo 

LPK ALFABANK Surakarta. Jam dinding ini hanya bisa 

diperoleh di dalam  LPK saja tetapi media ini juga bisa di 

berikan oleh LPK apabila melakukan presentasi di sekolah-

sekolah sebagai cinderamata. 

5). Stopmap 

Stopmap merupakan media periklanan yang 

didalamnya terdapat logo LPK ALFABANK Surakarta, 
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program pendidikan, biaya pendaftaran dan waktu 

pendaftaran. Stopmap ini bisa diperoleh di dalam LPK 

ALFABANK Surakarta dan stopmap ini juga di berikan ke 

sekolah-sekolah pada saat melakukan presentasi. 

6). Papan Pengumuman 

Papan pengumuman merupakan media periklanan 

yang terbuat dari papan  berukuran sedang, berwarna 

cerah dan didalamnya terdapat tulisan dan logo LPK 

ALFABANK Surakarta. Media ini bisa diperoleh di LPK dan 

juga di berikan kepada sekolah-sekolah saat melakukan 

presentasi. 

7). Vertical Banner 

Vertical Banner merupakan media periklanan yang 

terbuat dari kain, biasanya di pasang ditempat-tempat yang 

strategis agar mudah di lihat khalayak umum. Vertical 

Banner  berisikan logo dan program yang ditawarkan oleh 

LPK ALFABANK Surakarta. Biasanya bisa kita lihat di 

pinggir jalan raya dan di depan lembaga ini sendiri. 

8). Rontek 

Rontek merupakan media periklanan yang terbuat 

dari triplek, berukuran kecil ,dan dipasang ditempat-tempat 

yang strategis. Biasanya di pasang dipohon-pohon pinggir 

jalan raya. 
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9). Koran 

Koran merupakan salah satu media periklanan yang 

digunakan LPK ALFABANK Surakarta, LPK ini 

bekerjasama dengan beberapa Koran lokal yang ada di 

Solo dan berita mengenai LPK ini dimuat dalam RILIS. 

10). Radio 

Radio merupakan media periklanan yang cukup 

efektif karena radio dapat menjangkau konsumen dalam 

jumlah banyak dan mencakup daerah yang luas. Apalagi 

kalau iklan ini di siarkan pada acara remaja yang sedang 

digemari oleh pendengar. Sehingga iklan ini benar-benar 

tepat sasaran. 

b. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan yang dilakukan oleh LPK ALFABANK 

Surakarta untuk meningkatkan jumlah siswa barunya adalah 

sebagai berikut : 

Bea siswa Prestasi ( Akademik ) : Juara / peringkat kelas 

Bea siswa prestasi Olahraga ,misalkan : kejuaraan tingkat 

Kecamatan dan Kejuaraan tingkat Kabupaten. 

Potongan hari besar , misalkan : Hari Natal, Hari Raya Idul 

Fitri, dan Tahun Ajaran Baru. 

c. Personal selling 

Personal selling yang dilakukan oleh LPK ALFABANK 

Surakarta dengan melakukan presentasi ke sekolah-sekolah 
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SLTA. Presentasi ini diberikan kepada murid-murid kelas II 

SMU dan sederajat. Tujuan dari personal selling ini adalah 

untuk memperkenalkan  jasa pendidikan yang ditawarkan oleh 

pihak lembaga agar para murid tertarik untuk bergabung 

dengan LPK ALFABANK Surakarta.  

d. Publisitas 

Publisitas dari LPK ALFABANK Surakarta meliputi 

peristiwa atau kegiatan yang diliput dan disebarluaskan oleh 

pihak pers baik surat kabar maupun radio, diantaranya : 

1). Peristiwa penyerahan Asean Development Citra Award 

di Jakarta. 

2). Peristiwa penyerahan penghargaan Juara 1 lomba 

antar lembaga komputer tingkat kota Yogyakarta di 

Yogyakarta. 

3). Peristiwa penyerahan penghargaan SCSI (Solo 

Customer Satisfaction Index) 

4). Kegiatan lomba (pidato Bahasa Inggris, komputer dan 

akuntansi) piala Walikota Surakarta. 

Publisitas yang ada sangkut pautnya dengan lembaga 

yang disiarkan oleh pihak pers kepada khalayak umum  telah 

membantu LPK ALFABANK Surakarta dalam 

mempromosikan lembaganya kepada masyarakat. Dalam 

hal ini keuntungan yang didapat pihak lembaga tidak perlu 

mengeluarkan biaya seperti biaya promosi yang lain. 
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Lembaga hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk para 

reporter yang meliput berita tentang lembaga ini atau 

reporter yang meliput kegiatan yang dilakukan LPK ini. 

2. Alokasi Biaya Promosi  

 Untuk menentukan kegiatan promosi yang akan dilakukan , 

LPK ALFABANK Surakarta mempertimbangkan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi. Salah satunya adalah jumlah dana 

yang akan digunakan untuk keperluan kegiatan bauran promosi. 

Besarnya dana ini ditentukan berdasarkan prosentase penjualan. 

LPK ALFABANK Surakarta telah memutuskan bahwa besarnya 

anggaran untuk dana promosi kurang lebih 7% - 15% dari total 

volume penjualan tahun sebelumnya. Dana tersebut dicairkan 

melalui beberapa termin , hal tersebut dilakukan lembaga untuk 

mengantisipasi apabila terjadi perubahan rencana dalam 

pelaksanaan kegiatan bauran promosi. Besarnya per termin 

ditentukan melalui rapat lembaga pendidikan. Dana promosi yang 

terealisasi tidak selalu sesuai dengan yang dianggarkan. Hal 

tersebut dikarenakan terjadinya perubahan biaya baik biaya 

operasional maupun biaya untuk pembuatan media iklan. Apabila 

terdapat sisa anggaran, maka akan dikembalikan kepada 

lembaga dan untuk kegiatan bauran promosi tahun berikutnya 

bagian pemasaran akan mengajukan permintaan dana baru 

kebagian keuangan LPK ALFABANK Surakarta. 
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a. Deskripsi Biaya Kegiatan Bauran Promosi 

Dalam usahanya untuk meningkatkan hasil penjualan 

program pendidikan satu tahun pada LPK ALFABANK 

Surakarta melaksanakan berbagai macam kegiatan 

diantaranya adalah kegiatan bauran promosi. Kegiatan 

tersebut dijalankan dengan mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit. Berikut ini adalah anggaran dan realisasi dana bauran 

promosi LPK ALFABANK Surakarta dari tahun 2001 sampai 

tahun 2005 untuk program satu tahun. 

Tabel III.1 
Anggaran Biaya Periklanan dan Realisasi Biaya Periklanan 

LPK ALFABANK Surakarta tahun 2001 – 2005 
Program Satu Tahun 

Tahun Anggaran 
 Biaya Periklanan 

Perubahan 
(%) 

Realisasi Biaya 
Periklanan 

Perubahan 
(%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Rp.10.000.000,00 

Rp. 10.750.000,00

Rp. 11.200.000,00

Rp. 12.200.000,00

Rp. 14.493.200,00

7,50 

4,18 

8,92 

18,79 

Rp. 10.000.000,00 

Rp. 10.500.000,00 

Rp. 10.800.000,00 

Rp. 11.000.000,00 

Rp. 12.200.000,00 

 

5

2,85 

1,85 

10,9 

( sumber : Bagian Pemasaran LPK ALFABANK Surakarta,tahun 2006 ) 

Dari tabel III.1 diatas dapat diketahui bahwa anggaran 

dari kegiatan periklanan tersebut selalu meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2001 LPK ALFABANK Surakarta 

menganggarkan  biaya periklanan sebesar Rp. 10.000.000,00 

dan realisasi dari anggaran tersebut adalah                          

Rp. 10.000.000,00. Pada tahun 2002 anggaran periklanan 
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naik 7,50 % dari tahun 2001 menjadi Rp. 10.750.000,00 dan 

dana tersebut terpakai sebesar  Rp. 10.500.000,00, dana yang 

terpakai naik sekitar   5 % itu dikarenakan penambahan media 

peiklanan yang digunakan. Di tahun 2003 anggaran periklanan 

menjadi Rp. 11.200.000,00 dan realisasi dari anggaran 

tersebut sebesar Rp. 10.800.000,00. Hal ini berarti terdapat 

peningkatan sebesar 4,18 % dari anggaran periklanan tahun 

2002,realisasinya juga naik 2,85 % tetapi prosentasenya lebih 

kecil dari tahun 2002 itu dikarenakan Lembaga memilih 

advertasing yang memberikan harga lebih murah untuk setiap 

media periklanan. Pada tahun 2004, anggaran biaya 

periklanan dinaikkan menjadi Rp. 12.200.000,00 atau naik 

sekitar 8,92 % dari tahun 2003 dan yang digunakan sebesar 

Rp. 11.000.000,00, Realisasinya juga naik sebesar 1,85 % 

tetapi prosentasinya lebih kecil dari tahun 2003 itu disebabkan 

lembaga lebih selektif lagi dalam memilih advertasing dan 

media periklanan yang harganya lebih ringan. Adapun 

anggaran periklanan untuk tahun 2005 meningkat menjadi   

Rp. 14.493.200,00 atau meningkat 18,79 % dari tahun 2004, 

sedangkan dana yang digunakan sebesar Rp. 12.200.000,00, 

itu berarti realisasinya naik sebesar 10,9 % itu dikarenakan 

mahalnya biaya media periklanan ditahun 2005 dan adanya 

penambahan media periklanan. 

 



lxvii

Tabel III.2 
Anggaran Biaya Promosi Penjualan dan Realisasinya 

LPK ALFABANK Surakarta tahun 2001-2005 
Program Satu Tahun 

Tahun Anggaran 
Biaya Promosi 

Penjualan 

Perubahan 
(%) 

Realisasi  
Biaya Promosi 

Penjualan 

Perubahan 
(%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Rp. 39.000.000,00 

Rp. 40.000.000,00 

Rp. 43.000.000,00 

Rp. 45.000.000,00 

Rp. 47.055.000,00 

 

2,56 

7,50 

4,65 

4,56 

Rp. 37.000.000,00 

Rp. 38.000.000.00 

Rp. 40.000.000,00 

Rp. 42.000.000,00 

Rp. 45.550.000,00 

 

4,05 

3,89 

5

8,45 

( sumber : Bagian Pemasaran LPK ALFABANK Surakarta, tahun 2006 ) 

Dari tabel III.2 diatas dapat diketahui bahwa anggaran 

dari kegiatan promosi penjualan tersebut selalu meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2001 LPK ALFABANK Surakarta 

menganggarkan biaya promosi penjualan sebesar                  

Rp. 39.000.000,00 dan realisasi dari anggaran tersebut adalah   

Rp. 37.000.000,00. Pada tahun 2002 anggaran promosi 

penjualan naik 2,56 % dari tahun 2001 menjadi                     

Rp. 40.000.000,00 dan dana tersebut terpakai sebesar             

Rp. 38.000.000,00, berarti realisasinya naik sebesar 4,05 % 

itu dikarenakan banyak siswa berprestasi yang mendaftar 

keLPK ALFABANK Surakarta sehingga Lembaga banyak 

mengeluarkan potongan biaya pendidikan. Di tahun 2003 

anggaran promosi penjualan menjadi Rp. 43.000.000,00 dan 

realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 

hal ini berarti terdapat peningkatan sebesar 7,50 % dari 
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anggaran promosi penjualan tahun 2002 dan untuk 

realisasinya naik sebesar 3,89 % tetapi prosentasenya lebih 

kecil dari tahun 2003 itu dikarenakan siswa yang mendapat 

potongan biaya jumlahnya lebih sedikit. Pada tahun 2004, 

anggaran biaya promosi penjualan dinaikkan menjadi          

Rp. 45.000.000,00 atau sekitar 4,65 % dari tahun 2003 dan 

dana yang digunakan sebesar Rp. 42.000.000,00. Berarti 

realisasinya naik sebesar 5 % itu dikarenakan semakin banyak 

siswa berprestasi yang menjadi siswa Lembaga ini. Adapun 

anggaran promosi penjualan untuk tahun 2005 meningkat 

menjadi  Rp. 47.055.000,00  atau meningkat 4,56 % dari tahun 

2004, sedangkan dana yang digunakan sebesar                  

Rp. 45.550.000,00. Realisainya juga naik sebesar 8,45 % hal 

ini juga disebabkan banyaknya siswa berprestasi yang 

mendaftar untuk menjadi siswa sehingga lembaga 

mengeluarkan potongan pendidikan yang lebih besar.  
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Tabel III.3 
Anggaran Biaya Personal Selling dan Realisasinya 

LPK ALFABANK Surakarta tahun 2001-2005 
Program Satu Tahun 

Tahun Anggaran Biaya 
Personal Selling 

Perubahan 
(%) 

Realisasi Biaya 
Personal Selling 

Perubahan 
(%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Rp. 8.000.000,00 

Rp. 8.000.000,00 

Rp. 8.750.000,00 

RP. 9.550.000,00 

Rp. 11.000.000,00 

 

0

9,37 

9,14 

15,18  

Rp. 6.750.000,00 

Rp. 6.900.000,00 

Rp. 7.100.000,00 

Rp. 7.900.000,00 

Rp. 9.900.000,00 

 

2,22 

2,89 

11,26 

25,31 

( sumber : Bagian Pemasaran LPK ALFABANK Surakarta, tahun 2006 ) 

Dari tabel III.3 diatas dapat diketahui bahwa anggaran 

dari kegiatan periklanan tersebut meningkat dari tahun ke 

tahun kecuali tahun 2002 tetap atau tidak mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2001 LPK ALFABANK Surakarta 

menganggarkan biaya personal selling sebesar                     

Rp. 8.000.000,00 dan realisasi anggaran tersebut adalah     

Rp. 6.750.000,00.  Pada tahun 2002 anggaran personal 

selling tetap sebesar Rp. 8.000.000,00 dan dana tersebut 

terpakai Rp. 6.900.000,00. Di tahun 2003 anggaran personal 

selling menjadi Rp. 8.750.000 dan realisasi dari anggaran 

tersebut sebesar Rp. 7.100.000,00 , hal ini berarti terdapat 

peningkatan sebesar 9,37 % dari anggaran personal selling 

tahun 2002. Pada tahun 2004, anggaran biaya personal 

selling dinaikkan menjadi Rp. 9.550.000,00 atau naik sekitar      

9,14 % dari tahun 2003 dan dana yang digunakan sebesar    

Rp. 7.900.000,00. Adapun anggaran personal selling untuk 
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tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 11.000.000,00 atau 

meningkat 15,18 % dari tahun 2004, sedangkan dana yang 

digunakan sebesar Rp. 9.900.000,00. Untuk realisasinya 

selalu meningkat dari tahun ke tahun itu dikarenakan setiap 

tahunnya lembaga mentargetkan jumlah sekolah yang akan 

dikunjungi untuk melakukan presentasi selalu bertambah 

jumlahnya sehingga biaya yang dibutuhkan juga selalu 

bertambah. 

Tabel III.4 
Anggaran Biaya Publikasi dan Realisasi Biaya Publisitas 

LPK ALFABANK Surakarta tahun 2001-2005 
Program Satu Tahun 

Tahun Anggaran  
Biaya Publisitas 

Perubahan 
(%) 

Realisasi 
Biaya Publisitas 

Perubahan 
(%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Rp. 7.000.000,00 

Rp. 7.750.000,00 

Rp. 8.250.000,00 

Rp. 9.000.000,00 

Rp. 9.320.550,00 

 

10,7 

6,45 

9,09 

3,56  

Rp. 4.000.000,00 

Rp. 4.850.000,00 

Rp. 5.350.000,00 

Rp. 7.000.000,00 

Rp. 8.200.000,00 

 

21,25 

10,30 

30,84 

17,14 

( sumber : Bagian Pemasaran LPK ALFBANK Surakarta, tahun 2006 ) 

Dari tabel III.4 diatas dapat diketahui bahwa anggaran 

dari kegiatan publisitas tersebut selalu meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2001 LPK ALFABANK Surakarta 

mengangarkan biaya publisitas sebesar Rp. 7.000.000,00 dan 

realisasi dari anggaran tersebut adalah Rp. 4.000.000,00. 

Pada tahun 2002 anggaran publisitas naik 10,7 % dari tahun 

2001 menjadi Rp. 7.750.000,00 dan dana tersebut terpakai 

sebesar Rp. 4.850.000,00,berarti realisasinya naik sebesar 
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21,25 % itu dikarenakan banyak pemberitaan mengenai 

lembaga ini. Di tahun 2003 anggaran publisitas menjadi      

Rp. 8.250.000,00 dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar 

Rp. 5.350.000,00, hal ini berarti terdapat peningkatan sebesar 

6,45 % dari anggaran publisitas tahun 2002 dan realisasi naik 

sebesar 10,30 % tetapi persentasenya lebih kecil itu 

dikarenakan pemberian mengenai lembaga tidak sebanyak 

tahun 2002. Pada tahun 2004, anggaran biaya publisitas 

dinaikkan menjadi  Rp. 9.000.000 atau naik sekitar 9,09 % dari 

tahun 2003 dan dana yang digunakan sebesar                     

Rp. 7.000.000,00 ,berarti realisasinya naik sebesar 30,84 % 

itu dikarenakan biaya untuk membayar para reporter lebih 

besar untuk setiap pemberitaan. Adapun anggaran publisitas 

untuk tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 9.320.550,00 atau 

meningkat 3,56 % dari tahun 2004, sedangkan dana yang 

digunakan  sebesar Rp. 8.200.000,00 dan realisasi meningkat 

sebesar 17,14 % tetapi persentasenya lebih kecil dari tahun 

2004 itu dikarenakan pemberitaan mengenai lembaga lebih 

sedikit dari tahun 2004. 

Anggaran dana promosi yang ditetapkan oleh pihak 

manajemen LPK ALFABANK Surakarta, dialokasikan 

keberbagai macam kegiatan bauran promosi. Untuk program 

satu tahun besarnya alokasi biaya promosi ke setiap pos 



lxxii

kegiatan selalu meningkat karena jumlah biaya anggaran 

promosi dari tahun ke tahun selalu meningkat.  

b. Deskripsi Hasil Penjualan 

Kegiatan promosi LPK ALFABANK Surakarta sejauh ini 

telah berhasil dijalankan sesuai rencana. Sesuai dengan 

tujuan dasar dari kegiatan promosi LPK ALFABANK Surakarta 

yaitu untuk meningkatkan hasil penjualan program pendidikan 

satu tahun, kegiatan promosi LPK ini telah menuai hasil yang 

cukup memuas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penjualan 

telah dicapai lembaga ini. Dalam hal ini LPK ALFABANK 

Surakarta memberikan arti hasil penjualan sebagai hasil kali 

dari biaya pendidikan selama satu tahun dengan jumlah siswa 

yang terdaftar pada LPK ALFABANK Surakarta.  

Berikut ini hasil penjualan Lpk dari tahun 2001-2005. 

Tabel III.5 
Hasil Penjualan LPK ALFABANK Surakarta 

Tahun 2001 – 2005 
Tahun Jumlah 

Siswa 
Biaya Pendidikan  Hasil Penjualan 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

335 

421 

460 

381 

360 

Rp. 1.500.000,00 

Rp. 1.550.000,00 

Rp. 1.750.000,00 

Rp. 1.800.000,00 

Rp. 1.950.000,00 

Rp. 502.500.000,00 

Rp. 652.550.000,00 

Rp. 805.000.000,00 

Rp. 685.800.000,00 

Rp. 702.000.000,00 

(sumber : Bagian Pemasaran LPK ALFBANK Surakarta ,tahun 2006) 
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Grafik III.2 
Hasil Pejualan LPK ALFABANK Surakarta  
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Dari tabel III.5 dan grafik III.1 diatas dapat diketahui 

bahwa perolehan siswa LPK ALFABANK Surakarta meningkat 

dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2004 perolehan siswa 

LPK ALFABANK Surakarta mengalami penurunan dari 460 

siswa ditahun 2003 menjadi 381 siswa ditahun 2004. Dan 

ditahun 2005 perolehan siswa juga mengalami penurunan 381 

siswa ditahun 2004 menurun menjadi 360 siswa di tahun 

2005. Pada tahun 2001 perolehan siswa sebanyak 335 siswa. 

Di tahun 2002 perolehan jumlah siswa mengalami 

peningkatan dari tahun 2001 sebanyak 421 siswa. 

Peningkatan tersebut berlanjut hingga tahun 2003 yaitu 

perolehan jumlah siswa sebanyak 460 siswa, yang berarti 

mengalami peningkatan dari tahun 2002. 
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LPK ALFABANK Surakarta mempunyai kebijakan tersendiri dalam 

penentuan besarnya biaya pendidikan. Besarnya biaya pendidikan akan 

selalu meningkat dari tahun ke tahun. LPK ALFABANK Surakarta selalu 

berusaha meningkatkan hasil penjualannya dari tahun ke tahun. 

Peningkatan hasil penjualan ini tidak lepas dari kegiatan promosi yang 

dilakukan melalui berbagai media. 

3. Analisis Hubungan Antara Biaya Promosi dengan Hasil Penjualan 

 Didalam analisis hubungan antara biaya promosi dengan hasil 

penjualan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

efektifitas dan efisiensi alokasi biaya kegiatan bauran promosi 

terhadap hasil penjualan LPK ALFABANK Surakarta tahun 2001 – 

2005. Untuk mengetahui hubungan ini akan digunakan metode 

korelasi Pearson Product Moment. Berikut ini adalah langkah-langkah 

analisisnya : 

a. Variabel Penelitian. 

1). Variabel X adalah biaya kegiatan bauran promosi. Biaya ini 

mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan LPK untuk 

melaksanakan kegiatan promosi . 

2). Variabel Y adalah hasil penjualan jasa pendidkan LPK 

ALFABANK Surakarta. Hasil penjualan LPK dihitung dengan 

mengalikan jumlah siswa per tahun dengan besarnya biaya 

pendidikan. Berikut ini adalah variable- variable tersebut : 
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Tabel III.6 
Biaya Bauran Promosi dan Hasil Penjualan 

 Tahun 2001 – 2005 

Tahun Variabel X1 

Biaya 

Periklanan 

Variabel X2 

Promosi 

Penjualan 

Variabel  X3 

Biaya 

Personal selling 

Variabel X4 

Biaya 

Publisitas 

Variabel Y 

Hasil Penjualan 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Rp.10.000.000

Rp.10.500.000

Rp.10.800.000

Rp.11.000.000

Rp.12.200.000 

Rp.37000.000

Rp.38.500.000

Rp.40.000.000

Rp.42.000.000

Rp.45.550.000

Rp.6.750.000 

Rp.6.900.000 

Rp.7.100.000 

Rp.7.900.000 

Rp.9.900.000 

Rp.4.000.000 

Rp.4.850.000 

Rp.5.350.000 

Rp.7.000.000 

Rp.8.200.000 

Rp 502.500.000 

Rp 652.550.000 

Rp 805.000.000 

Rp 685.800.000 

Rp 702.000.000 

(sumber : Bagian Pemasaran LPK ALFABANK Surakarta ,tahun 2006)  

b. Kriteria pengukuran kuat tidaknya hubungan antar variable  

Untuk mengetahui hubungan antar variable akan digunakan 

koefisien korelasi. Berikut ini adalah kriteria pengukurannya : 

1). Apabila ( r ) mendekati +1 atau –1 berarti terdapat hubungan 

yang kuat. 

2). Apabila  ( r ) mendekati 0 hubungan lemah atau tidak ada 

hubungan. 

3). Apabila ( r ) sama dengan +1 atau –1 berarti terdapat 

hubungan positif sempurna atau hubungan negatif sempurna 

(Djarwanto, Subagyo : 1994) 

c. Perhitungan koefisien korelasi. 

 Perhitungan koefisien korelasi dilakukan denga bantuan 

komputer dan program yang digunakan adalah SPSS 13. Dari hasil 
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perhitungan yang dilakukan dengan komputer didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

1). Untuk periklanan didapatkan r = + 0,523 

2). Untuk Promosi Penjualan didapatkan r = + 0,508 

3). Untuk Personal Selling didapatkan r = + 0,291 

4). Untuk Publisitas didapatkan r = + 0,476 

 Sesuai dengan kriteria pengujian, untuk periklanan besarnya 

r mendekati +1. Hal tersebut menunjukan kuatnya korelasi antara 

biaya periklanan dengan hasil penjualan. Untuk promosi penjualan 

besarnya r juga mendekati +1 jadi terdapat hubungan yang kuat 

antara biaya promosi penjualan dengan hasil penjualan. 

Sedangkan untuk personal selling r mendekati  0 jadi terdapat 

hubungan yang lemah antara biaya personal selling dengan hasil 

penjualan. Untuk Publisitas besarnya r juga mendekati 0 jadi 

terdapat hubungan yang lemah antara biaya publisitas dengan hasil 

penjualan. Sedangkan tanda + menunjukkan hubungan yang 

searah antara biaya bauran promosi dan hasil penjualan. Semakin 

tinggi biaya bauran promosi yang dikeluarkan maka semakin tinggi 

hasil penjualan. Begitu juga sebaliknya semakin rendah biaya 

bauran promosi maka semakin rendah juga hasil penjualan. Dan 

dari perhitungan r diatas maka dapat diketahui bahwa bauran 

promosi yang paling efektif yang digunakan LPK ALFABANK 

Surakarta adalah periklanan, karena r pada periklanan mendekati 

+1 dan paling besar hasil perhitungan koefisien korelasinya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai hasil 

penelitian serta analisis dari kegiatan bauran promosi yang dilakukan oleh 

LPK ALFABANK Surakarta dalam hubungannya dengan usaha untuk 

meningkatkan jumlah siswa program satu tahun dari tahun 2001 sampai 

tahun 2005. 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian serat analisis diatas penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagi berikut : 

1. Dalam usahanya untuk meningkatkan hasil penjualan program 

pendidikan satu tahun serta menghadapi persaingan antar lembaga 

pendidikan, LPK ALFABANK Surakarta melakukan empat jenis 

kegiatan promosi yaitu periklanan, promosi penjualan, personal 

selling dan publisitas. Periklanan dilakukan di berbagai media 

antara lain: spanduk, baliho, blocknote, jam dinding, stopmap, 

papan pengumuman, vertical banner, rontek, koran dan radio. 

Kegiatan dalam promosi penjualan yaitu dengan cara memberikan 

bea siswa pada siswa yang berprestasi di bidangnya masing-

masing. Untuk kegiatan personal selling dengan mengadakan 

presentasi di sekolah-sekolah SLTA, sedangkan untuk publisitas 

mengenai LPK ALFABANK Surakarta di muat dalam Koran lokal 

yang ada di solo dan disiarkan di radio, jadi peristiwa atau kegiatan 
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mengenai LPK ALFABANK Surakarta selalu diberitakan di 

beberapa media. 

2. Anggaran biaya untuk kegiatan bauran promosi selalu meningkat 

dari tahun ke tahun dan realisasi biaya untuk kegiatan promosi juga 

meningkat dari tahun ke tahun. Dana untuk kegiatan bauran 

promosi tidak selalu sesuai dengan yang dianggarkan. Dan sisa 

dana dari anggaran akan di kembalikan kepada lembaga. 

3. Hasil perolehan jumlah siswa pada LPK ALFABANK Surakarta 

meningkat dari tahun 2001 sampai tahun 2003. Namun di tahun 

2004 mengalami penurunan dari 460 siswa di tahun 2003 menurun 

menjadi 381 siswa di tahun 2004. Dan di tahun 2005 juga 

mengalami penurunan dari 381 siswa di tahun 2004 menurun 

menjadi 360 siswa di tahun 2005.  

4. Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan metode korelasi 

Pearson Product Moment menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

positif antara biaya bauran promosi dengan hasil penjualan. Besar 

koefisien korelasi untuk periklanan yaitu r=+0,523. Besar koefisien 

korelasi untuk promosi penjualan yaitu r=+0,508. Dan besar 

koefisien korelasi untuk personal selling yaitu r=+0,291. Sedangkan 

besar koefisien korelasi untuk publisitas yaitu r=+0,476. Dari hasil 

perolehan perhitungan koefisien korelasi (r) yang paling mendekati 

+1 adalah dari perhitungan koefisien korelasi dari biaya periklanan 

dengan hasil penjualan. Jadi bauran promosi yang paling efektif 

berdasarkan perhitungan koefisien korelasi untuk LPK ALFABANK 
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Surakarta adalah bauran promosi periklanan. Hubungan tersebut 

berarti setiap perubahan pada biaya bauran promosi akan 

mengakibatkan perubahan yang searah pada hasil penjualan.  

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis data serta penarikan kesimpulan 

yang telah dilakukan. Penulis memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan,antara lain : 

1. Karena periklanan merupakan media pada bauran promosi yang 

paling efektif, maka sebaiknya LPK ALFABANK Surakarta 

merancang kegiatan periklanan yang lebih menarik. Misalnya 

dengan mengganti desain baik ukuran atau warna yang lebih 

menarik perhatian umum pada media spanduk dan vertical banner. 

Sebaiknya media periklanan brosur juga dibuat untuk program satu 

tahun bukan hanya untuk program intensive saja. 

2. Sebaiknya kegiatan untuk promosi penjualan juga diperhatikan. 

Selain memberikan potongan untuk hari besar LPK ALFABANK 

Surakarta juga memberikan potongan harga kepada siswa yang 

mendaftar lebih awal atau mempromosikan bahwa LPK akan 

memberikan potongan harga 10 % pada 50 pendaftar pertama. 

3. Untuk kegiatan personal selling, sebaiknya LPK ALFABANK 

Surakarta bukan hanya melakukan presentasi SLTA di daerah Solo 

saja tetapi juga ke daerah-daerah lain. 
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4. Sebaiknya LPK ALFABANK Surakarta menambah kerjasama 

dengan koran dan radio. Agar setiap ada event/kegiatan di 

lembaga ini koran atau radio yan bekerjasama dengan LPK akan 

memberitakannya. Sehingga publisitas akan lebih memberi manfaat 

pada LPK ini dan masyarakat akan lebih mengenal LPK 

ALFABANK Surakarta melalui pemberitaan yang positif.   
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2. Dengan mengisi chex-box Pearson (kita memilih korelasi Pearson) dan 

memilih variabe yang akan dikorelasi (yang pertama adalah X1 dan 

Y1) dengan cara menyorot kedua variable tersebut kemudian menekan 

tombol (�) yang ada di tengah. 

3. Jika sudah siap, tombol OK akan aktif, tinggal ditekan. 

4. Proses diulang dengan cara yang sama untuk setiap pasangan 

variable yang ingin kita cari koefisien korelasinya. 
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Hasil perhitungan nilali koefisien korelasi person product moment dengan 

menggunakan software SPSS13 

 

Keterangan X1 dan Y1 X2 dan Y2 X3 dan Y3 X4 dan Y4 

Pearson Correlation + 0,523 + 0,508 + 0,291 + 0,476 
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