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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini persaingan bisnis cukup ketat, baik di bidang jasa maupun 

barang. Dapat dilihat dari semakin banyaknya usaha-usaha kecil menengah, 

dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang usaha lainnya. Dalam 

setiap mendirikan usaha tidak lepas dari peranan konsumen yang dituju, yaitu 

dengan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhannya sangatlah 

penting. 

Melihat kenyataan bahwa kualitas dan pelayanan suatu produk sangat 

diperlukan oleh konsumen, maka para pemasar harus lebih memperhatikan 

konsumen. Perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan keunggulan bersaing 

yang diimbangi dengan fleksibilitas dan kecanggihan strategi pemasaran guna 

menyaingi produk perusahaan lain. Mereka harus menyadari bahwa konsumen 

mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaannya.  

Konsumen akan melakukan kegiatan pembelian sebagai usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya dan mareka berharap akan mendapat hasil yang 

memuaskan. Penentuan keputusan pembelian oleh konsumen dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi yang unik dari masing-masing individu, diantaranya jenis 

kelamin, usia dan tahapan dalam siklus hidup, kepribadian, konsep diri, dan 

gaya hidup. 
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Konsumen dapat dibedakan menurut jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, tempat tinggal dan selara, sehingga 

memahami perilaku konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan serta keinginanya menjadi sangat penting. Perilaku 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian berbeda antara satu 

dengan yang lain. Untuk menentukan pilihan atas produk yang dibelinya, 

konsumen tersebut tidak bisa lepas dari dua faktor utama yang  mempengaruhi 

perilaku konsumen, yaitu faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, 

budaya khusus, kelas sosial, kelompok referensi serta keluarga dan faktor lain 

adalah faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, proses belajar, dan sikap. 

Pada dasarnya pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan dalam 

bentuk marketing mix saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya 

dan faktor psikologis. Keyakinan didapatkannya citra diri yang diinginkan 

dengan menggunakan produk dan kepuasan yang didapatkan setelah 

penggunaan produk akan direkomendasikan kepada keluarga selanjutnya.  

Melihat fenomena yang disebutkan diatas hendaknya mendorong 

perusahaan untuk berorientasi kepada pelanggan agar dapat memenangkan 

persaingan dan dapat membangun image merek. Sehingga jika pada pembelian 

pertama konsumen merasa puas karena mendapatkan sesuatu yang berbeda 

dari sebuah merek diharapkan konsumen terus mengkonsumsi produk tersebut.   

Masalah pemasaran merupakan salah satu faktor yang dihadapi oleh 

setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar atau bahkan home 
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industri dari sekian banyak masalah yang ada. Oleh sebab itu pemasaran dapat 

dikatakan sebagai sektor yang paling penting bagi perusahaan, sebab apabila 

produk-produk yang bagus tidak ditunjang dengan pemasaran baik maka 

perusahaan akan kesulitan. Untuk memasarkan produknya ke konsumen, serta 

kesulitan dalam mencapai laba yang diharapkan. 

Kawasan Jombang, Penduduknya sebagian bermata pencaharian di 

bidang industri khususnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Home 

Industry biasanya terdiri dari pengusaha yang memperkerjakan tenaga buruh 

atau pegawai kurang dari seratus dan mempunyai lapangan produksi sendiri. 

Beberapa pemilik Home Industry di Daerah Jombang ingin mengetahui tingkat 

preferensi konsumen terhadap tiga jenis produk, yaitu jenis produk yang 

terbuat dari bahan kulit, mitasi, dan lain (selain kulit dan mitasi). Hal ini 

dimaksudkan agar barang-barang yang diproduksi berikutnya bisa terjual 

secara maksimal. Karena selama ini Home Industry di Daerah Jombang 

cenderung statis bila dibandingkan dengan Home Industry di luar Daerah 

Jombang. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik 

untuk meneliti Home Industry di Daerah Jombang. 

Selain itu, diperlukan perhatian yang intensif bagi Home Industry agar 

target penjualan tercapai. Dari hasil observasi awal diperoleh bahwa, target 

penjualan dompet pada home industri dompet di Grogolan perbulan dapat 

mencapai 500 dosen, baik terjual secara eceran maupun grosir dengan harga 

Rp. 150.000,- sampai  Rp.250.000,-. Barang-barang seperti tas, koper, ikat 

pinggang, dan dompet memiliki seluruh artibut tersebut dengan tingkat 
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intensitas yang berbeda. Sehingga Home Industri tidak asal-asalan dalam 

memproduksi barang. Sehingga barang-barang yang diproduksi sesuai dengan 

preferensi konsumen dan bisa memperoleh keuntungan maksimal apabila 

produk yang dihasilkan terjual maksimal. Pada dasarnya dalam strategi 

pemasaran tercakup juga kegiatan menyeleksi, dan penjelasan satu atau 

beberapa target pasar dan mengembangkan serta memelihara bauran 

pemasaran yang akan menghasilkan kepuasan bersama dengan pasar yang 

dituju (Lamb, Hair dan Mc. Daniel, 2001: 25). 

Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai bagian dari 

lingkungan serta terdiri dari berbagai rangsangan fisik dan sosial, termasuk 

juga produk dan jasa, materi promosi (iklan), tempat pertukaran (toko eceran) 

dan informasi tentang harga. (Peter, 2000:23) 

Persaingan yang semakin ketat dan banyaknya perubahan-perubahan 

maka perusahaan harus menetapkan strategi yang tepat dalam pemasarannya. 

Begitu juga pada home industri dompet di Grogolan yang harus 

memperhatikan masalah strategi pemasaran yang digunakan. Karena selama 

ini strategi pemasaran yang dilakukan oleh home industri dompet di Grogolan 

Jombang dengan langsung menawarkan ke grosir lewat paket melalui mitra 

kerja yang berada di luar kota atau luar pulau. Volume penjualan home 

industri dompet di Grogolan perbulan sebanyak 20-30 dosen dengan 

penghasilan bersih Rp. 3-4 Juta. Sedangkan penghasilan kotor Rp. 8-10 

Juta/bulan yang digunakan untuk gaji karyawan, ongkos produksi dan biaya 

transportasi. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian yang berjudul ”Strategi Pemasaran Pada Home 

Industry Dompet Grogolan Jombang” 

B. Perumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah 

merumuskan strategi pemasaran pada home industri usaha dompet di Grogolan 

Jombang”. 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui dan mengevaluasi kelemahan dan kekuatan internal 

home indutri serta peluang dan ancaman yang dihadapi home indutri sehingga 

dapat merumuskan strategi pemasaran pada home indutri dompet di Grogolan 

Jombang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan/ home indutri 

 Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam strategi 

pemasaran yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang 

terjadi, 

2. Bagi pihak lain 

 Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi / literatur dalam 

perkuliahan khususnya mata kuliah manajemen pemasaran dan 

manajemen strategi serta sebagai kerangka acuan dalam mengadakan 

penelitian berikutnya. 

 


