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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa, 

mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang, tujuan tersebut dapat 

dicapai melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

keuntungan atau laba operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan, jika 

perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa 

yang mereka produksi. Dengan melakukan penerapan strategi pemasaran yang 

akurat melalui pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan, sehingga 

posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat ditingkatkan atau dipertahankan. 

Untuk itu perusahaan harus berusaha menemukan strategi yang tepat agar bisa 

tetap bertahan dan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

berupa laba yang maksimal dengan meningkatkan volume penjualan. 

Strategi pemasaran adalah suatu wujud rencana yang terurai dibidang 

pemasaran. Untuk memperoleh hasil yang optimal, strategi pemasaran ini 

mempunyai ruang lingkup yang luas di bidang pemasaran diantaranya adalah 

strategi dalam menghadapi persaingan, strategi harga, strategi produk, strategi 

pelayanan dan sebagainya. 

Perusahaan Brosem adalah perusahan yang bergerak pada industri olahan 

makanan di Kota Batu. Brosem didirikan oleh kelompok tani wanita PKK Kota 

Batu. Produk utama perusahaan Brosem adalah sari apel. Produk sari apel Brosem 

memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi, pemasaran terhadap produk tersebut 
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kurang, sehingga pangsa pasar produk Brosem hanya di lokal saja hanya di area 

toko–toko dan pasar. Produk Brosem belum bisa menjangkau area supermarket, 

seperti hal nya produk sejenis sari apel siiplah mereka sudah menjangkau ke 

Supermarket seperti Indomart, Alfamart, dan Giant. 

Strategi bauran pemasaran 4P (price, promotion, place, product) yang 

sudah dilakukan oleh perusahaan Brosem pada produk nya yaitu dengan kualitas 

yang bagus dan rasa yang pas. Pada harga perusahaan Brosem memberikan harga 

yang tinggi tetapi sebanding dengan kualitas produk yang baik. Pada promosi 

perusahaan Brosem mensponsori event–event kegiatan seperti kegiatan jalan sehat 

yang tiap minggu diadakan di alun-alun Batu. Kemudian strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan Brosem pada saluran distribusi yaitu dengan 

mensuplay produk mulai dari toko besar dan kecil sampai ke pasar. 

Perusahaan dituntut mengadakan perencanaan yang matang, terarah dan 

efektif dalam kegiatan-kegiatan manajemennya terutama manajemen pemasaran 

dengan analisis bauran pemasaran yang terdiri dari agar dapat diperoleh hasil 

penjualan yang sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat bertahan 

bertumbuh dan berkembang semaksimal mungkin atau berkesinambungan untuk 

memanfaatkan cara-cara dan teknik-teknik yang lebih baik terutama dalam 

hubungannya dalam upaya meningkatkan volume penjualan. 

Dengan latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk 

mengetahui bagaimana penerapan strategi bauran pemasaran faktor 4P yang 

terdiri atas produk, harga, saluran distribusi yang tepat dengan demikian penulis 
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memilih judul skripsi sebagai berikut:”Strategi Pemasaran Perusahaan Brosem 

Batu” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perumusan masalah yang 

diambil adalah: Bagaimana penerapan strategi bauran pemasaran pada perusahaan 

brosem? 

 

C. Batasan penelitian   

Batasan penelitian menggunakan analisis faktor internal dan eksternal 

(IFAS dan EFAS)  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini yaitu: untuk menganalisis dan menjelaskan 

penerapan strategi bauran pemasaran yang paling tepat pada perusahaan Brosem. 

Manfaat penulisan ini yaitu: 

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan dan kebijakan 

perusahaan dalam kaitanya dengan penetapan dan pengelolaan strategi bauran 

pemasaran yang dilakukan. 

2. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan 

dalam penalitian berikutnya. 

 


