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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan maupun badan usaha makro maupun mikro, salah satunya 

termasuk usaha warung bakso yang kegiatan bisnis atau usahanya melakukan 

pengelompokan pasar, membidik target pasar maupun konsumen yang akan 

dituju, baik secara sengaja maupun tidak sengaja hal tersebut telah dilakukan. 

Dalam melaksanakan strategi-strategi pemasaran tidak hanya melakukan 

pengelompokan pasar, pengelompokan konsumen, dan membidik target pasar 

maupun konsumen. Akan tetapi juga melakukan penetapan posisi merek 

produk perusahaan maupun badan usaha. Penetapan posisi bukan hanya 

menurut perusahaan itu sendiri, melainkan berdasarkan kacamata konsumen. 

Positioning merupakan salah satu bagian penting dari macam-macam 

strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh setiap badan usaha makro 

maupun mikro. Prinsip marketing STP (Segmenting, Targeting, Positioning) 

juga berlaku untuk UKM, franchise, dan usaha-usaha yang berhubungan 

dengan pelanggan yang membeli produk  (ekonomi.kompasiana.com). Hal 

tersebut, khususnya positioning  merupakan salah satu cara yang dijadikan 

sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha yang dijalankan oleh setiap badan 

usaha. Berdasarkan persepsi atau cara pandang konsumen terhadap produk 

suatu merek, perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan akan 
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mengetahui apa saja yang dipikirkan dan tertanam dalam benak konsumen 

tentang citra produk suatu merek tersebut dari para pesaingnya. 

Tjiptono et al (2008) mengatakan bahwa positioning dalam konteks 

pemasaran adalah cara produk, merek atau organisasi perusahaan 

dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek atau 

organisasi para pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. 

Dalam penelitian ini memfokuskan satu objek yang digunakan untuk melihat 

positioning berdasarkan persepsi konsumen. 

Fokus pada berbagai macam warung bakso yang ada di wilayah kota 

Malang. Bakso President merupakan bakso yang sudah lama berdiri sejak 

tahun 1977 sekitar 35 tahun ini dikelola oleh H. Sugito, yang beralamatkan di 

Jl. Batanghari No. 05 Malang. Bakso President pertama kali mempelopori 

bakso dengan berbagai variasi di dalam bakso tersebut. Seperti bakso halus, 

bakso urat, bakso goreng, pangsit goreng, pangsit rebus, bakso udang, bakso 

panjang, tahu, kikil, jeroan, mie, lontong, soun, mie gulung dan juga kripik 

bakso. Harga yang ditawarkan disesuaikan dengan variasi jenis makanan, 

harga per satuan antara Rp. 1.500 – Rp. 9.000, sedangkan per porsi antara Rp. 

7.500 – Rp. 17.500. (food.ghiboo.com) 

Bakso President yang menunjukkan kedewasaan usia ini, diharapkan 

mampu bersaing dengan pesaing terdekatnya dan lebih tertanam di dalam 

benak konsumen dibandingkan dengan pesaing terdekatnya. Strategi 

positioning dilakukan untuk melihat citra ataupun keunikkan yang tertanam 

dalam benak konsumen serta persepsi konsumen terhadap Bakso President. 
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Hal tersebut sekaligus menjadi tolak ukur atribut yang ditawarkan Bakso 

President menempati posisi yang khas dalam benak konsumen. 

Dengan munculnya warung bakso lain sebagai pesaing yang juga 

melakukan strategi pemasaran produk dengan menambahkan berbagai macam 

variasi jenis makanan sebagai tambahan didalam bakso dan macam-macam 

strategi pemasaran lain yang pernah dilakukan. Menurut Raharjani (2005:5) 

dalam Oetomo (2012), konsumen cenderung memilih tempat yang 

menawarkan produk bervariasi dan lengkap menyangkut kedalaman, luas, dan 

kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh penjual.  

Menurut Bernadine (2005) dalam Oetomo (2012), untuk dapat bertahan 

dan berkembang, pengelola restoran dituntut untuk mampu menciptakan 

keunggulan bersaing atas produk dan layanannya dalam upaya memuaskan 

pelanggan. Positioning yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut 

atribut produk dan harga. Karena pada umumnya perusahaan jasa rumah 

makan atau warung makan ini sering diukur oleh konsumen berdasarkan 

atribut produk dan harga yang ditawarkan oleh rumah makan atau warung 

makan tersebut. Dengan demikian penetapan posisi pada Bakso President 

berdasarkan atribut produk dan harga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kesimpulan tentang 

masalah yang dapat dipertanyakan di dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimana peta persepsi konsumen yang mencerminkan positioning 

Bakso President berdasarkan atribut produk? 

2. Bagaimana peta persepsi konsumen yang mencerminkan positioning 

Bakso President berdasarkan atribut harga? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus dibatasi, agar 

penelitian ini lebih terfokus dan terarah sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Adapun permasalahan yang dibatasi, yaitu mengenai atribut 

positioning yang hanya menggunakan atribut produk dan harga. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis peta persepsi konsumen yang mencerminkan 

positioning Bakso President berdasarkan atribut produk. 

2. Untuk menganalisis peta persepsi konsumen yang mencerminkan 

positioning Bakso President berdasarkan atribut harga. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pengelola Bakso President, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi serta informasi tambahan di masa yang akan datang, 

untuk melihat citra yang tertanam dalam benak konsumen melalui 

strategi positioning. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan penerapan atas teori-teori yang 

telah dipelajari. Khususnya tentang konsep positioning yang akan 

diterapkan dalam level usaha mikro. 

c. Bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi dan referensi yang membahas mengenai 

strategi positioning. 

 

 


