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ABSTRAK 

 Umi Nadiroh, 2013: Sistem Penetapan Diskon di Showroom Bomboogie 

Tunjungan Plasa Surabaya. 

 Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana 

sistem penetapan diskon (2) bagaimana keefektifan dari diskon. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan diskon dan mengetahui 

keefetifan diskon. 

 Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data 

dengan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan 

dokumentasi. Dalam Pelaksanaan analisis data sudah mulai dilakukan oleh 

peneliti ketika mengumpulkan data di lapangan. Dengan cara mengelompokkan 

data. Dalam tahap ini juga dilakukan reduksi (pengurangan) data-data yang tidak 

diperlukan. Selanjutnya peneliti mengkorelasikan antara temuan di lapangan 

dengan teori, hal ini dilakukan untuk menguatkan teori yang ada berdasarkan data 

yang ditemukan di lapangan atau menjatuhkan teori yang ada dan melahirkan 

asumsi-asumsi baru untuk kelahiran suatu teori baru. Kemudian untuk keabsahan 

data peneliti menggunakan metode ketekunan pengamatan dan metode triangulasi. 

 Dari penelitian ini diketahui bahwa sistem yang digunakan oleh 

Showroom Bombboogie Tunjungan Plasa Surabaya adalah diskon musiman yang 

mana memberikan diskon pada tiap akhir minggu, yakni: Jumat, Sabtu dan 

Minggu. Diskon yang dipakai oleh Showroom Bombboogie Tunjungan Plasa 

Surabaya mempunyai keefektifan bagi perusahaan. Showroom Bombboogie 

Tunjungan Plasa Surabaya mampu meningkatkan penjualan 50% dibanding 

dengan hari-hari biasa. 

 Kata kunci: harga, diskon, dan Showroom Bombboogie Tunjungan Plasa 

Surabaya. 
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