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ABSTRAK 

 

 

YUDA AGUSTA S., NIM. 1221103472, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 

PADA PT. INTAN PARIWARA KLATEN”  

Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan pemasaran pada 

umumnya diharapkan pada salah satu masalah persaingan produk yang ada 

dipasaran. Untuk itu perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pemasaran, yaitu periklanan, personal selling dan promosi 

penjualan yang lebih dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix). 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui loyalitas konsumen PT. 

Intan Pariwara Klaten; 2) Untuk mengetahui variabel apa yang paling tepat untuk 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan obervasi, angket, interview dan 

dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) yaitu 

marketing mix. sedangkan variabel terikat (Y) yaitu loyalitas konsumen. Teknik 

analisis data dengan analisis korelasi product moment. 

Dari tabel perhitungan diperoleh dapat diketahui pengaruh antara 

marketing mix terhadap loyalitas konsumen adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan dengan diperoleh r hitung sebesar 0,369. Apabila dikonsultasikan 

dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 50 – 2 = 48 sebesar 0,297 

sehingga r hitung lebih besar dari r tabel (0,369 > 0,312). 

 

 

 

Keywords : marketing mix, loyalitas konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha, termasuk usaha percetakan dewasa ini 

tumbuh dan berkembang dengan cepat, terbukti bahwa semakin hari semakin 

banyak perusahan percetakan yang didirikan, baik perusahaan percetakan 

dalam skala kecil maupun yang berskala besar. Oleh karenanya setiap 

perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas produk yang 

ditawarkannya.  

Kemampuan produk untuk memberikan kepuasan pada pemakainya akan 

menguatkan kedudukan dan posisi produk dalam benak konsumen. Kualitas 

produk yang ditawarkan serta harga yang dapat bersaing dengan perusahaan 

yang lain akan memberikan nilai plus di mata konsumen. Dengan demikian 

akan meningkatkan loyalitas konsumen dalam memakai produk perusahaan. 

Untuk mengatasi persaingan yang sangat tajam diperlukan penerapan 

strategi pemasaran yang tepat guna mengantisipasi situasi dan kondisi 

lingkungan yang terus berubah, baik itu makro maupun mikro. Selain 

menerapkan strategi-strategi pemasaran juga diperlukan suatu perbaikan atau 

inovasi disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang selalu 

berubah mengikuti perkembangan jaman. Dengan adanya strategi dan inovasi-

inovasi tersebut diharapkan agar kosumen tidak bosan dengan suatu produk 

tertentu dan menjadi pelanggan setia/ loyal terhadap produk tersebut. 
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Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus selalu mengamati 

perubahan perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan 

perilaku tersebut, untuk kemudian dijadikan kajian dalam rangka memperbaiki 

strategi pemasarannya. Pada hakekatnya tujuan dari pemasaran adalah untuk 

mengetahui dan memahami sifat konsumen dengan baik sehingga  produk  

yang ditawarkan dapat laku terjual. Menurut Tjiptono  (2006 : 63) perilaku 

konsumen adalah suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa temasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan 

tersebut. 

Persepsi atau penilaian setiap seseorang terhadap suatu produk jasa akan 

berbeda-beda dan akan menimbulkan suatu sikap yang berbeda-beda pula. 

Sikap biasanya akan memberikan penilaian menerima atau menolak, 

menyukai atau tidak menyukai terhadap suatu barang yang dihadapinya. 

Keputusan yang dipilih  konsumen dalam memilih produk adalah kunci bagi 

kelangsungan siklus sebuah perusahaan karena konsumen merupakan aset.  

Perkembangan pemasaran pada umumnya diharapkan pada salah satu 

masalah persaingan produk yang ada dipasaran. Untuk itu perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu 

periklanan, personal selling dan promosi penjualan yang lebih dikenal dengan 

bauran pemasaran (marketing mix). Fungsi pemasaran sangat penting sebab 

pendapatan perusahaan industri ditentukan dari berhasil tidaknya perusahaan 

itu menjual produknya dengan menghadapi persaingan. 
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Dapat dikatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang 

meliputi perencanaan produk, penentuan harga, mempromosikan, 

mendistribusikan dan menciptakan permintaan efektif. Sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada kebutuhan konsumen sehingga dapat membuat 

konsumen loyal terhadap produk perusahaan sehingga perusahaan dapat 

mencapai laba atau tujuan lain yang ditetapkan. Keempat kegiatan tersebut 

adalah merupakan variabel-variabel dari marketing mix. Dalam kegiatan 

pemasaran variabel-variabel dari bauran pemasaran tidak dapat dijalankan 

sendiri-sendiri tapi harus merupakan suatu rangkaian bersama-sama. 

 Dengan semakin meningkatnya persaingan memperebutkan pasar, maka 

perusahaan-perusahaan yang semula berorientasi pada produknya mulai 

memperluas orientasinya pada pemasaran produk. Dengan demikian 

perusahaan tersebut harus mencari dan menentukan alternatif yang tepat untuk 

memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Berhasil tidaknya suatu 

perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah permintaan terhadap 

barang-barang yang diproduksinya, oleh karenanya perlu dijalankan strategi 

bauran pemasaran. Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH STRATEGI 

MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA 

PT. INTAN PARIWARA KLATEN”.  

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah : 
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1. Alasan subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis tentang marketing mix 

b. Sesuai dengan pengalaman penulis sebagai mahasiswa ekonomi 

jurusan manajemen yang telah mendapatkan teori tentang marketing 

mix sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh strategi marketing mix terhadap loyalitas konsumen pada PT. 

Intan Pariwara Klaten. 

2. Alasan Objektif 

a. Strategi marketing mix sangat penting untuk menentukan strategi 

pemasaran secara bersama-sama antara periklanan, personal selling 

dan promosi penjualan. 

b. Strategi marketing mix tidak bisa diabaikan karena guna mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen terhadap 

suatu produk. 

 

C. Penegasan Judul 

Adapun penegasan yang mendukung pemilihan judul dari penulisan 

skripsi ini adalah : 

1. Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sytem pemasaran perusahaan, yakni produk struktur 

harga, kegiatan promosi dan system distribusi (Basu Swasta DH dan 

Irwan, 2003 : 78) 

2. Loyalitas Konsumen adalah kesetiaan seseorang atas suatu produk baik 

barang maupun jasa tertentu dan merupakan manivestasi dan kelanjutan 
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dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa 

pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut yang memiliki 

kekuatan dan sikap positif atas perusahaan tersebut. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun 

pembatasan permasalahan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat penerapan strategi marketing mix pada PT. Intan Pariwara Klaten 

dengan variabel yang diteliti hanya terbatas pada produk, harga, distribusi 

dan promosi. 

2. Loyalitas konsumen PT. Intan Pariwara Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh strategi marketing mix terhadap loyalitas 

konsumen PT. Intan Pariwara Klaten? 

2. Variabel manakah yang dominan dapat meningkatkan loyalitas konsumen? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui loyalitas konsumen PT. Intan Pariwara Klaten. 
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2. Untuk mengetahui variabel apa yang paling tepat untuk dapat 

meningkatkan loyalitas konsumen. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang peneliti peroleh di bangku 

kuliah. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan penerapan strategi marketing 

mix. 

3. Bagi Pihak lain (Mahasiswa/Peneliti lain) 

Penelitian ini di harapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan refrensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan-

pernyataan yang dikemukakan dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : Diduga ada pengaruh yang signifikan strategi marketing mix 

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Intan Pariwara Klaten. 
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I. Sistematika Skripsi 

 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi tinjauan tentang pemasaran, bauran 

pemasaran (marketing mix), perilaku konsumen dan tinjauan tentang loyalitas 

konsumen. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode dalam 

penelitian, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa hubungan 

antara bauran pemasaran dengan loyalitas konsumen pada PT. Intan Pariwara 

Klaten dan uji hipotesisnya. 

Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

perusahaan yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dimuka dan data 

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam 

skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 18,98 + 0,53X yang artinya a = 18,98 (konstanta) tanpa ada 

kenaikan marketing mix masih ada loyalitas konsumen sebesar 18,98 

satuan.  b = 0,53 (slope) jika marketing mix naik 1 satuan maka loyalitas 

konsumen juga naik 0,53 satuan 

2. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui pengaruh 

antara marketing mix terhadap loyalitas konsumen adalah terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan diperoleh r hitung sebesar 0,369. Apabila 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 50 – 2 

= 48 sebesar 0,297 sehingga r hitung lebih besar dari r tabel (0,369 > 

0,312).  

3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 2,75 yang 

lebih besar dari nilai t tabel 2,021. Dengan arah perubahan yang positif, 

artinya dengan semakin baiknya marketing mix maka loyalitas konsumen 

semakin meningkat.  
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B. Saran-saran 

Mengacu pada permasalahan yang diuraikan diatas, maka pada bagian 

ini penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan.  

Adapun saran-saran yang disampaikan sebagai berikut : 

1. Perusahaan diharapkan lebih fokus ke beberapa media promosi, karena 

ketika semua media dimasuki, maka akan terjadi pengeluaran anggaran 

yang tidak sedikit dan bisa jadi tidak jelas tujuannya karena tidak fokus. 

2. PT. Intan Pariwara Klaten hendaknya merencanakan anggaran promosi 

tidak hanya untuk jangka waktu satu tahun tetapi juga dalam kurun waktu 

bulanan atau bahkan mingguan. Khususnya dalam upaya memelihara 

loyalitas konsumennya dan juga perlu diadakan pos anggaran dana taktis, 

yang dapat digunakan untuk hal hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. 

3. Selain kualitas produk khususnya, hendaknya perusahaan menempatkan 

customer service yang handal, sehingga dapat memberikan layanan prima 

dalam menghadapi komplain ataupun keluhan konsumennya. 

4. Untuk mempertahankan loyalitas konsumen, hendaknya perusahaan lebih 

sering mengadakan event-event yang menghadirkan konsumen, dan  lebih 

gencar lagi dalam penyebaran informasinya, sehingga diharapkan hubungan 

dengan konsumennya akan semakin dekat dan harmonis. 
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