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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Semakin lama tingkat persaingan antara produk satu dengan produk lainnya 

atau perusahaan satu dengan perusahaan lainnya akan semakin ketat. Barang dan 

jasa yang ditawarkan dipasaran juga semakin banyak dan beraneka ragam. Sedikit 

banyak hal ini akan mempengaruhi penjualan produk atau jasa sebuah perusahaan. 

Setiap perusahaan baik itu produk atau jasa pasti menginginkan perusahaanya bisa 

terus berkembang, minimal setidaknya bisa tetap bertahan hidup. Salah satu hal 

yang berperan dalam berlangsungnya hidup sebuah perusahaan adalah bagaimana 

strategi pemasaran yang digunakan saat ini. Apabila perencanaan pemasaran tidak 

dilakukan dengan tepat maka pemasaran hasil produksi tidak akan maksimal. 

       CV. Jaya Mulya adalah sebuah perusahaan yang berada di daerah Mojokerto 

yang bergerak di bidang industri pembuatan barang-barang yang terbuat dari 

semen dengan paving dan genteng beton sebagai produk utamanya. Untuk 

wilayah Mojokerto sendiri perusahaan jenis ini sudah cukup banyak, berdasarkan 

data yang didapat dari kantor perindustrian dan perdagangan pemerintah 

kabupaten Mojokerto ada sekitar delapan perusahaan sejenis yang berada di 

daerah Mojokerto. Banyaknya pesaing ini sedikit banyak berakibat pada hasil 

penjualan perusahaan, terlihat dari hasil penjualan paving CV. Jaya Mulya yang 

mengalami penurunan. Untuk masalah penjualan maka tidak akan lepas dari yang 

namanya strategi pemasaran, dari hasil wawancara yang dilakukan strategi 

pemasaran yang dilakukan perusahaan saat ini adalah hanya dengan dengan 

membagikan kartu nama perusahaan kekantor-kantor, atau perusahaan-

perusahaan. Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa perusahaan masih 

belum mempertimbangkan faktor internal dan eksternalnya dalam merumuskan 

strategi pemasarannya. 
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       Menyikapi permasalahan ini, maka perusahaan perlu untuk merumuskan 

sebuah alternatif strategi baru untuk dapat meningkatkan daya saing. Salah satu 

cara yang bisa digunakan dalam merumuskan sebuah strategi adalah dengan 

menggunakan analisis SWOT. Menurut David (2010), SWOT adalah sebuah alat 

pencocokan yang penting yang dapat membantu para manajer mengembangkan 

strategi. Didalam SWOT para manajer dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, 

kesempatan, dan ancaman. Analisis mendalam mengenai aspek kompek internal 

dan eksternal bisa dilakukan dengan anaisis SWOT ini. Setelah beberapa alternatif 

strategi terbentuk maka selantutnya akan dipilih stategi yang menjadi prioritas 

utama dengan menggunakan QSPM. QSPM adalah alat yang memungkinkan para 

penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif, 

berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang 

diidentifikasi sebelumnya 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil sebuah 

rumusan masalah yaitu “Bagamaina merumuskan sebuah strategi berdasarkan 

analisis SWOT yang diperoleh berdasarkan faktor internal dan eksternal 

perusahaan guna meningkatkan daya saing” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian penulis kali ini adalah 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal CV. Jaya Mulya 

bagian pemasaran 

2. Merumuskan alternatif strategi pemasaran CV. Jaya Mulya yang diperoleh 

berdasarkan hasil analisis 

3. Menentukan prioritas strategi pemasaran yang tepat bagi CV. Jaya Mulya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi : 
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1. CV. Jaya Mulya sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi pemasarannya dalam usaha mempertahankan dan 

mengembangkan usahanya. 

2. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau membutuhkanya sebagai 

bahan referensi. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya untuk merumuskan strategi pemasaran pada CV Jaya 

Mulya, tidak sampai pada tahap pengimplementasian 

 


