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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Strategi pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

perusahaan yang bekerja dalam sistem pasar persaingan yang kuat. Akurasi dan 

ketepatan strategi pemasaran akan menentukan keberhasilan dalam mengejar 

keuntungan yang berkelanjutan. Strategi pemasaran yang baik memberi gambaran 

yang jelas dan terarah tentang apa yang per1u dilakukan perusahaan dalam 

menggunakan setiap peluang pada beberapa sasaran pasar. Untuk dapat bertahan 

dalam dunia bisnis yang dengan kondisi persaingan yang kuat, suatu perusahaan 

dituntut dapat menguasai pasar dengan menggunakan produk yang telah 

dihasilkannya. Strategi pemasaran yang tepat merupakan salah satu senjata ampuh 

bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha.  

Pendek kata perusahaan masa kini harus memikirkan kembali tentang 

bagaimana strategi pemasaran yang selama ini mereka lakukan secara teliti dan 

kristis. Khususnya dalam menghadapi pasar bebas, untuk pengusaha-pengusaha 

yang memiliki perusahaan haruslah semakin jeli pada setiap kesempatan dan 

kemungkinan yang mungkin akan terjadi setiap saat. Perusahaan masa kini tidak 

lagi bergerak dalam pasar dengan persaingan yang pasti, atau pilihan yang stabil. 

Pada era pasar bebas nanti, produk-produk industri negara maju akan masuk pasar 

Indonesia dan menggeser produk-produk domestik atau lokal. Populasi penduduk 
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Indonesia yang tinggi merupakan pasar potensial bagi produk-produk negara 

maju.  

Setiap perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi 

ancaman dan merebut peluang yang ada melalui : proses analisis, perumusan, dan 

evaluasi itu disebut sebagai perencanaan strategi, dengan tujuan perusahaan dapat 

melihat kondisi pasar, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan pasar 

yang bisa berubah sewaktu-waktu seperti persaingan ketat perusahaan sejenis, 

pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi.  

Perusahaan yang memiliki kesadaran akan perubahan kondisi pasar 

memerlukan strategi yang sesuai dengan pasar. Strategi secara umum dapat 

diartikan sebagai tahapan persiapan menyeluruh melalui tindakan-tindakan utama 

yang dirancang untuk mencapai sasaran jangka panjang. Strategi adalah alat untuk 

mencapai tujuan dan formulasi strategi merupakan proses perencanaan jangka 

panjang, sehingga perusahaan banyak menggunakan proses analisis dengan tujuan 

adalah menyusun strategi sesuai dengan misi, sasaran dan keadaan perusahaan. 

Semua perusahaan mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang, tujuan 

tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan 

tingkat keuntungan atau laba perusahaan. Usaha ini hanya dapat dilakukan apabila 

perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya, melalui 

usaha mencari dan membina langganan, serta usaha menguasai pasar.  

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu 
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perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 

alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.  

Dalam membentuk strategi pemasaran suatu perusahaan mempunyai 

peranan yang penting untuk mencapai tujuan. Strategi pemasaran perusahaan di 

buat atau dirancang oleh suatu tim dengan harapan dan persetujuan dari setiap 

fungsi perusahaan kemudian ditetapkan pada tingkat organisasi perusahaan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal serta pelaksanaannya akan dilakukan dengan 

pengendalian secara teliti dan seksama, terdapat pula riset pasar untuk mengetahui 

strategi pemasaran tersebut apakah dapat bersaing di pasar. 

Banyaknya perusahaan pesaing yang muncul dalam beberapa tahun 

belakang ini menyebabkan perusahaan Grant kehilangan beberapa konsumen 

pintu besi yang beralih ke produk pintu besi perusahaan lain. Sebagian besar dari 

perusahaan tersebut beredar di beberapa wilayah pulau Jawa dan beberapa 

sebagian perusahaan tersebut dianggap penting oleh perusahaan Grant karena 

dianggap sebagai pesaing kuat oleh PT. Grant. Beberapa perusahaan sebagai 

pesaing kuat PT Grant ditabulasikan dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Perusahaan Pesaing PT. Grant 

No Nama Perusahaan Asal Perusahaan Wilayah Penjualan 

1 PT. Wina Jakarta Sumatera, Kalimantan, Pulau 

Jawa, Sulawesi, Bali.  

2 CV.Waskat Karya Metal Jakarta Jakarta dan Sulawesi. 

3 CV. Sum Surabaya Jawa Timur. 

Sumber: Wawancara dengan General Manajer PT. Grant. 

Masalah utama yang dihadapi perusahaan ini adalah banyaknya konsumen 

yang beralih ke produk pintu besi perusahaan lain untuk menghadapi masalah-

masalah utama pada perusahaan diperlukan strategi pemasaran yang sesuai dan 

cocok dengan keadaan pasar. Usaha ini merupakan salah satu unit usaha milik PT. 

Sekawan Karyatama Mandiri.  

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan maka 

perusahaan perlu mempelajari dan melakukan penyempurnaan riset pemasaran 

tapi juga membangun hubungan bisnis, dan mengetahui posisi produk di pasar. 

Khususnya strategi pemasaran dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan 

pangsa pasar. 

Berdasarkan latar belakang yang disajikan oleh penulis, maka peneliti 

mengadakan penelitian dengan judul “Perencanaan Strategi Pemasaran PT. Grant 

Sidoarjo.” 

 



 5 

B. Perumusan Masalah  

Masalah pokok penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis 

faktor eksternal yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman serta faktor 

internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan PT Grant 

Sidoarjo. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal dan internal 

ini akan dapat dirumuskan masalah pokok penelitian. 

Dengan melihat latar belakang masalah diatas dan membuat pedoman ke 

arah tercapainya suatu penelitian penulis maka perumusan masalah yang dapat 

dirumuskan adalah “Bagaimana strategi pemasaran yang perlu digunakan untuk 

perusahaan PT. Grant-Sidoarjo.” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor eksternal yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman 

serta faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan 

sehingga dapat diketahui strategi apa yang cocok untuk diterapkan di perusahaan 

PT Grant Sidoarjo.  

 

D. Batasan Masalah  

Batasan masalah digunakan agar penelitian dilaksanakan tidak 

menyimpang ke arah lain yang keluar dari penelitian dan mendapatkan hasil yang 

maksimal. Batasan masalah ini membantu peneliti untuk tetap pada permasalahan 

yang diteliti. Batasan yang digunakan peneliti adalah pemilihan strategi yang 
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sesuai dengan keadaan pasar perusahaan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan pasar perusahaan.  

 

E. Kegunaan Penelitian  

a) Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan pemimpin perusahaan dalam mengambil 

keputusan perusahaan serta memberikan kontribusi yang positif bagi 

perusahaan kedepannya. Dengan mengetahui strategi pemasaran yang telah 

diterapkan selama ini, pimpinan perusahaan dapat menentukan sikap atas 

beberapa kelemahan dan kekuatan yang telah digunakannya. Selanjutnya 

dapat mendesain program pemasaran, dengan meminimalkan kelemahan dan 

lebih menonjolkan kekuatannya. 

b) Bagi Penulis 

Menerapkan ilmu dan menguji teori-teori yang selama ini diterima oleh 

peneliti dalam mengikuti studi atau pembelajaran di universitas. 

c) Bagi Universitas  

Sebagai bahan acuan peneliti berikutnya dan memperbanyak bacaan 

ilmiah dalam perpustakaan guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

bagi mahasiswa dan referensi peneliti selanjutnya.  

 


