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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Strategi pemasaran banyak diperbincangkan secara luas dalam sebuah bidang 

manajemen pemasaran. Pemahaman mengenai pemasaran perlu penerapan yang 

lebih konkret yang berkaitan dengan konsumen itu sendiri. Karena persaingan 

usaha khususnya dibidang jasa sangatlah ketat, yang mengakibatkan manajemen 

harus mampu menjalankan perusahaannya dengan efektif dan efesien. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan agar memperoleh pendapatan yang terus meningkat, 

dan berhasil dalam menguasai pasar, tentunya perusahaan harus melakukan 

strategi pemasaran dengan tepat. Yaitu. dengan cara merencanakan, 

mendistribusikan barang atau jasa, menetapkan harga jual yang tepat, dan 

melakukan berbagai macam promosi dengan mempertimbangkan biaya promosi 

yang perusahaan keluarkan. 

Banyak perusahaan yang bergerak dibidang jasa pada saat ini saling bersaing, 

terutama dalam bidang wisata. Hal tersebut merupakan ancaman yang harus 

ditindak lanjuti karena secara langsung akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

usaha yang dijalankannya, mengingat penjualan dari pelayanan jasa yang 

dilakukan merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan jasa tersebut. 

Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari suatu manfa’at ekonomi yang 

muncul dari aktivitas normal perusahaan dalam waktu satu periode jika arus 

masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontibusi 
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penanaman modal (PSAK No. 23 Tahun 2012). Pendapatan dalam perusahaan 

dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan pendapatan non operasi. 

Tujuan didirikannya sebuah perusahaan barang atau jasa tentunya untuk 

mendapatkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan operasi 

maupun kegiatan non operasi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan tentunya harus 

memperkenalkan produksi barang atau jasa terlebih dahulu untuk 

menyebarluaskan informasi produk kepada calon konsumen. Yaitu dengan cara 

melakukan perencanaan pemasaran.  

Rewaldt, Scott, dan Warshaw dalam buku Sunyoto (2015:21), Ada dua tipe 

faktor yang dihadapi oleh manajer perencanaan pemasaran : yang pertama faktor 

lingkungan ( tidak bisa dikendalikan ), dan yang ke – dua faktor strategi 

pemasaran. Dalam faktor strategi pemasaran manajer harus bisa memutuskan 

apakah langkah yang akan dia ambil untuk penentuan memakai iklan atau tidak, 

garis produk, distribusi, harga dan promosi. Telah disebutkan bahwa faktor 

strategi pemasaran salah satunya ada promosi, yang mana untuk melakukan 

promosi tersebut perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya yang disebut biaya 

promosi.  

Kotler dalam Rangkuti (2009:205) Biaya promosi yaitu pengorbanan 

ekonomis yang menjadi beban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

promosinya. Tugas untuk menentukan biaya promosi merupakan faktor kunci 

karena keputusan utama ini akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas program 
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kegiatan promosi dan evektivitas perolehan laba perusahaan. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan tergantung pada alat promosi yang digunakan.  

Dengan biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan barang atau jasa 

tersebut, tentunya perusahaan menginginkan timbal balik atas biaya yang telah 

perusahaan keluarkan. Selain tujuannya supaya produk atau jasa tersebut terkenal 

dipasaran, perusahaan juga menginginkan dengan adanya promosi tersebut 

perusahaan akan meningkatkan nilai penjualan yang nantinya akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Maka dari itu promosi yang perusahaan lakukan harus 

tepat sasaran. Faktor selanjunya yang ada didalam strategi pemasaran yaitu 

mengenai harga jual. 

Harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau 

jasa, atau jumlah dari nilai tukar atas manfaat, karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut ( Sujarweni, 2015:72).  

Dalam penelitian Maratul Jannah dan Muhammad rivandi (2010), Perusahaan 

biasanya berupaya menentukan harga yang akan memaksimalisasi nilai 

perusahaan. Harga yang ditentukan untuk sebuah produk atau jasa akan 

mempengaruhi pendapatan perusahaan dan pada akhir keuntungannya. Harga jual 

sangat berhubungan dengan pendapatan, karena harga jual yang ditetapkan 

perusahaan terhadap produk atau jasa yang dijual akan memberikan pendapatan 

atau keuntungan kepada perusahaan, maka harga jual mempunyai peran yang 

penting didalam perusahaan dan menentukan tinggi atau rendahnya pendapatan 

suatu perusahaan.  
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Penentuan harga jual yang tidak tepat sering berakibat fatal pada masalah 

keuangan suatu perusahaan dan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha 

perusahaan. Akibatnya akan menimbulkan resiko untuk perusahaan, misalnya 

perusahaan mengalami penurunan yang terus menerus karena kurangnya 

pelanggan. Untuk itu setiap perusahaan harus menetapkan harga jual secara tepat 

karena harga jual merupakan unsur pokok pendapatan bagi perusahaan. Penentuan 

harga jual pada umumnya merupakan pengambilan keputusan yang menyangkut 

masa depan perusahaan tersebut.  

Penetapan mengenai harga jual harus ditetapkan secara tepat, cermat, dan 

akurat.hal ini dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan – 

perusahaan lain yang sejenis. Maka dari itu perusahaan harus bisa menetapkan 

harga jual dengan tepat. 

Tabel 1.1 

Laporan Pendapatan perusahaan Jampang Waterpark berdasarkan 

Harga jual dan Biaya promosi 

Tahun  Bulan  harga jual Biaya promosi Pendapatan  

2017 Januari  13.548 550.000 19.105.000 

 Februari  13.571 550.000 24.610.000 

 Maret  13.709 600.000 25.245.000 

 April  13.333 670.000 30.180.000 

 Mei  13.709 700.000 41.955.000 

 Juni  13.666 790.000 44.025.000 

 Juli  13.387 850.000 43.335.000 

 Agustus  13.709 1.055.000 56.720.000 

 September  13.500 1.000.000 61.740.000 

 Oktober  13.548 1.500.000 58.400.000 

 November  13.666 700.000 68.810.000 

 Desember  13.387 2.000.000 195.935.000 

2018 Januari  18.709 1.070.000 127.720.000 

 Februari  18.571 500.000 61.710.000 

 Maret  18.548 500.000 65.785.000 

 April  18.500 890.000 107.505.000 

 Mei  18.709 475.000 47.925.000 
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 Juni  18.500 3.500.000 221.270.000 

 Juli  18.548 860.000 75.150.000 

 Agustus  18.709 450.000 32.190.000 

 September  18.333 590.000 56.145.000 

 Oktober  18.709 1.000.000 68.400.000 

 November  18.666 400.000 59.525.000 

 Desember  18.387 750.000 65.155.000 

2019 Januari  18.709 2.700.000 109.590.000 

 Februari  18.571 475.000 47.820.000 

 Maret  18.387 500.000 44.570.000 

 April  18.666 1.950.000 88.230.000 

 Mei  18.709 450.000 32.370.000 

 Juni  18.333 3.950.000 200.270.000 

 Juli  18.709 950.000 62.035.000 

 Agustus  18.548 650.000 15.030.000 

 September  18.500 900.000 36.100.000 

 Oktober  18.709 900.000 53.710.000 

 November  18.500 950.000 41.160.000 

 Desember  18.548 1.000.000 63.030.000 

Sumber data : perusahaan Jampang Waterpark 

Data yang telah dipaparkan selama 3 tahun ke belakang menggambarkan 

bahwa :  pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 harga tiket yang ditetapkan 

tidak tentu bahkan harga yang ditetapkan naik turun disertai dengan pendapatan 

yang diperoleh perusahaan mengalami hal yang sama yaitu naik turun setiap 

bulannya.  

Pendapatan terbesar yang diperoleh perusahaan yaitu ketika tahun 2017 

bulan Desember  dengan total pendapatan yang diterima Rp. 195.935.000, dengan  

biaya promosi yang dikeluarkan perusahaaan sebesar Rp. 2.000.000. Tahun 2018 

bulan Juni perusahaan mengeluarkan biaya promosi sebesar Rp. 3.500.000 dan 

tingkat pendapatan sebesar Rp. 199.885.000, tahun 2019 bulan Juni biaya promosi 

yang dikeluarkan yaitu 3.950.000 dengan total pendapatan yang diperoleh sebesar 

Rp. 221.270.000,  
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Selain harga jual, dilihat dari data tersebut biaya promosi juga sangat 

berpengaruh terhadap penjualan dan pendapatan perusahaan Semakin besar biaya 

promosi yang dikeluarkan mengakibatkan penjualan dan pendapatan perusahaan 

meningkat. Itu dikarenakan perusahaan melakukan promosi secara besar – besaran 

dan berhasil dalam melakukan promosinya.  

Maka dari itu penentuan dalam menentukan harga jual dan melakukan 

promosi dengan mempertimbangkan biaya promosi tersebut sangatlah penting. 

Karena pada hakikatnya harga jual dan semakin banyak perusahaan melakukan 

promosi secara tepat maka tentunya akan meningkatkan penjualan disertai dengan 

pendapatan yang diperoleh perusahaan yang terus menerus meningkat. 

Karena jika perusahaan menetapkan harga jual yang tidak sesuai dengan 

keadaan perusahaan, seperti dengan harga tiket tersebut tidak semua wahana bisa 

dinaiki, fasilitas yang ada kurang lengkap, kebersihan tempatnya, bahkan 

mengenai keamanannya pun sangat perlu diperhatikan karena untuk 

menyeimbangi antara harga jual yang diberikan kepada konsumen dengan timbal 

balik yang diterima oleh konsumen.  

Dalam menentukan harga jual pun perlu diperhatikan adanya pesaing, jika 

harga jual yang perusahaan tetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan pesaing, yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang ada didalam 

perusahaan tersebut. Maka besar kemungkinan kurangnya dalam melakukan 

promosi dan menetapkan harga jual yang ditawarkan tersebut akan berpengaruh 

terhadap banyak ataupun sedikitnya jumlah pengunjung, yang nantinya akan 
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mempengaruhi pendapatan yang diterima perusahaan tersebut. Hal ini dapat 

diperkuat juga dengan melihat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

peneliti 

Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Muhammad 

Eko 

Purwanto 

(2012) 

Pengaruh 

harga dan 

biaya promosi 

terhadap 

pendapatan 

sewa Space 

Area Pameran 

di Mall Lippo 

Cikarang 

Hasil  Terdapat 

pengaruh 

harga, dan 

biaya promosi 

terhadap 

pendapatan 

secara 

signifikan,  

Variabel 

harga jual, 

biaya 

promosi 

dan 

variabel 

pendapata

n 

1.Obyek 

penelitian 

2.  Putu 

Crisdandi 

(2014) 

Pengaruh 

biaya 

pemeliharaan 

dan harga jual 

terhadap 

pendapatan 

petani cengkeh 

di desa tirta 

sari 

Hasil 

Penelitian ini 

menunjukan 

bahwa ada 

pengaruh 

biaya 

pemeliharaan,

dan  

harga jual 

terhadap 

pendapatan 

petani di Desa 

Variabel 

harga jual 

dan  

variabel 

pendapata

n  

1. Obyek 

penelitia

n  

2. Variabel 

biaya 

pemeliha

raan 
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Tirtasari dan 

ada pengaruh 

biaya 

pemeliharaan 

dan harga jual 

secara 

simultan 

terhadap 

pendapatan 

petani di Desa 

Tirtasari. 

3.   Erwin 

Jumadi 

(2011) 

Pengaruh 

biaya promosi 

terhadap 

peningkatan 

pendapatan 

pembiayaan 

pada PT Bank 

BRI 

SYARIAH 

Jumlah biaya 

promosi yang 

dikeluarkan 

oleh PT. Bank 

BRI Syariah 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

peningkatan 

pendapatan 

pembiayaan 

dengan efek 

yang cukup 

signifikan 

Variabel 

biaya 

promosi 

dan 

variabel 

pendapata

n 

Obyek 

penelitian 

4.  Junita (2016) Pengaruh 

harga jual, 

modal, luas 

lahan, dan 

tenaga kerja 

terhadap 

peningkatan 

pendapatan 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

harga jual 

tidak 

berpengaruh  

terhadap 

Variabel 

harga jual 

dan 

variabel 

pendapata

n 

1. Obyek 

peneliti

an 

2. Variabe

l 

modal, 
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masyarakat 

muslim 

peningkatan 

pendapatan. 

Modal, luas 

lahan dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

peningkatan 

pendapatan  

luas 

tanah, 

dan 

tenaga 

kerja 

5.  Faizun 

Nuraini 

(2016) 

Pengaruh 

biaya promosi 

terhadap 

pendapatan 

penjualan PT 

Rimo 

International 

Lestari TBK 

biaya promosi 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

pendapatan 

penjualan pada 

PT Rimo 

International 

Lestari Tbk 

dari tahun 

2006 sampai 

2015. 

Variabel 

biaya 

promosi 

dan 

variabel 

pendapata

n 

Obyek 

penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual dan semakin banyak perusahaan 

melakukan promosi dengan biaya promosi tersebut maka akan semakin 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan nilai pendapatan perusahaan. Tetapi 

penelitian yang dilakukan Junita (2016) menunjukkan bahwa harga jual tidak 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai “PENGARUH HARGA JUAL  DAN BIAYA 

PROMOSI TERHADAP PENDAPATAN study kasus pada JAMPANG 

WATERPARK”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka telah 

diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu : 

1. Kenaikan harga jual tidak tepat yang mengakibatkan pendapatan menjadi naik 

turun 

2. Harga jual yang ditetapkan terlalu tinggi dibanding dengan perusahaan 

pesaing  

3. Promosi yang dilakukan perusahaan kurang jelas, yang mengakibatkan 

promosi tersebut kurang tepat sasaran 

4. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menarik jumlah pengunjung 

kurang menarik 

5. Kurangnya dalam meminimalisir biaya promosi yang dikeluarkan. 

6. Dengan harga tiket tersebut tidak semua wahana bisa dikunjungi oleh 

pengunjung, jika ingin mengunjungi ATV, perahu popeye, dan bebek goes, 

maka pengunjung harus membayar kembali dan itu menyebabkan pengunjung 

tidak puas dengan kebijakan tersebut 

1.2.2 Rumusan masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh harga jual terhadap pendapatan Jampang 

Waterpark? 

2. Seberapa besar pengaruh biaya promosi terhadap pendapatan Jampang 

Waterpark? 

3. Seberapa besar pengaruh harga jual dan biaya promosi terhadap pendapatan 

Jampang Waterpark? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh harga jual terhadap pendapatan 

Jampang Waterpark  

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh biaya promosi terhadap pendapatan 

Jampang Waterpark  

3. Untuk mengetahui sejauh mana  pengaruh harga jual dan biaya promosi 

terhadap pendapatan Jampang Waterpark  

1.3.2 Kegunaan penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis  
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Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti 

tentang pengaruh harga jual  dan biaya promosi terhadap pendapatan dan juga 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber 

bacaan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan  

Dapat memberikan informasi dalam menentukan harga jual dan biaya 

promosi guna meningkatkan jumlah  pengunjung dan memperoleh pendapatan 

yang terus menerus mengalami peningkatan. 

b. Bagi pemerintah  

Dapat memberikan data yang akurat kepada pemerintah daerah dalam 

menentukkan pajak yang dikenakan untuk perusahaan tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 


