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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia akhir-akhir ini semakin menonjol pada kompleksitas, 

persaingan, perubahan dan ketidakpastian. Kompleksitas permasalahan yang terjadi di internal 

dan eksternal perusahaan, persaingan yang semakin ketat dengan munculnya perusahaan-

perusahaan baru dan merek-merek baru dari perusahaan yang sudah mapan, perubahan ekonomi 

mikro dan makro, semua hal tersebut memunculkan ketidakpastian bagi keberlangsungan 

perusahaan. Permasalahan di atas memunculkan tantangan terutama bagi bagian pemasaran 

sebagai ujung tombak perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran untuk meningkatkan 

volume penjualan maupun meningkatkan nilai merek ( brand ) di mata konsumen. 

Hasan (2009) mengungkapkan bahwa strategi pemasaran adalah cara yang akan ditempuh 

Perusahaan untuk mencapai tujuan yang dibangun berdasarkan konsep segmentasi pasar, 

targeting dan positioning, strategi memasuki pasar, dan strategi bauran pemasaran. Cara yang 

biasa digunakan oleh perusahaan dalam menetukan strategi pemasaran adalah dengan 

menggunakan Analisis SWOT, yaitu analisis berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. 

PR Djagung Padi  merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri rokok 

di kabupaten Malang. Kondisi Perusahaan saat ini sedang mengalami penurunan keuntungan ini 

bisa dilihat dari banyaknya jumlah produk yang terlalu lama di agen karena tidak laku sehingga 

rusak dan dikembalikan lagi ke peusahaan. Rata-rata produk yang tidak laku mencapai 40 persen 

pada tahun 2010, itu berkisar 40 bal perbulan. Dari nterview diketahui bahwa perusahaan masih 
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belum mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal dalam merumuskan strategi 

pemasaran. Dikarenakan oleh hal tersebut perusahaan harus dapat menyusun strategi-strategi 

pemasaran yang lebih baik.  Strategi yang baik tersebut harus memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang ada bagi perusahaan. Disamping itu perusahaan harus dapat juga mengantisipasi 

gerakan pesaing dan ancaman. 

Dengan demikian diharapakan tidak ada lagi produk yang dikembalikan oleh agen 

kepada Perusahaan, dalam artian produk bisa terjual habis semua ke konsumen. Bahkan jika 

memungkinkan penjualan akan terus mengalami peningkatan yang menyebabkan volume 

produksi bisa ditingkatkan. Penjualan yang meningkat ini tentunya akan meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara keseluruhan.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan Analisa SWOT untuk menyusun strategi 

pemasaran perusahaan, dimana faktor internal dan eksternal perusahaan ditentukan terlebih 

dahulu, baru  kemudian disusun strateginya dalam Matriks SWOT. Setelah itu ditentukan posisi 

perusahaan dalam kuadran SWOT. Baru kemudian strategi yang ada dalam kuadran terpilih 

tersebut ditentukan priorotasnya menggunakan Matriks QSPM. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

“ Bagaimanakah menganalisis dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan 

dapat memasarkan hasil produksi guna meningkatkan keuntungan bagi perusahaan” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Menentukan kondisi internal dan eksternal perusahaan khususnya bagian pemasaran 

dengan analisis SWOT 
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2. Merumuskan formulasi strategi pemasaran Pabrik Rokok Djagung Padi berdasarkan 

faktor internal dan faktor eksternal 

3. Memilih strategi pemasaran yang tepat bagi Pabrik Rokok Djagung Padi  

1.4 Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan evaluasi bagi perusahaan untuk 

menentukan strategi pemasaran yang berdaya saing 

2. Sebagai bahan referensi serta pengetahuan bagi siapa saja yang ingin menggunakan 

Analisis SWOT sebagai penentu strategi pemasaran, maupun siapa saja yang akan 

melakukan penelitian  menggunakan Analisis SWOT diwaktu yang akan datang. 

1.5 Batasan Masalah dan Asusmi 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan dan asumsi yang digunakan pada penelitian tugas 

akhir ini.  

Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan sampai tahap usulan tidak sampai implementasi tetapi dibuat sampai 

detail action plan-nya. 

Asumsi  

1. Kondisi inflasi stabil sehingga daya beli masyarakat tetap sama 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat diperlukan dalam 

pembuatan suatu karya tulis. Karena sistematika penyusunan memuat seluruh isi karya tulis 

secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal 

ini isi laporan tugas akhir yang saya buat adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, 

asumsi dan batasan masalah serta sistematika penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, meliputi 

konsep metode dan alat yang diharapkan dapat menjadi pegangan dalam melakukan 

pengolahan data dan membantu dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara sistematis dalam tiap tahap 

penelitian yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahn. Urutan langkah yang telah 

ditetapkan tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

penelitian 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. Pengolahan data dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal dari PR Djagung Padi. Selain itu pada 

bab ini juga dirumuskan strategi pemasaran yang sesuai bagi perusahaan. 

BAB V ANALISA DATA 

Pada ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan data pada bab sebelumnya. 

Analisa yang didapat harus sesuai dengan tujuan penelitian dari Tugas Akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisa data serta 

terdapat saran-saran yang dapat mendukung dari aktivitas perusahaan. 

 


