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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu 

memaksimalkan keuntungan melalui peningkatan penjualan. Sebab dengan 

meningkatnya penjualan, perusahaan akan mendapatkan laba yang optimal. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pemasaran yang efektif agar target 

penjualan yang dicapai dapat terlaksana. Dengan demikian strategi 

pemasaran yang diterapkan perusahaan harus terarah sehingga setiap 

kesempatan atau peluang yang ada di pasar dapat digunakan. Melalui 

analisis terhadap lingkungan bisnis perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting mengingat faktor internal dan eksternal lingkungan bisnis 

melahirkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang harus 

diantisipasi. Untuk mengatasi masalah tersebut , perusahaan diharapkan 

mampu mengatasi dan mengantisipasi terjadinya reaksi perubahan 

lingkungan. Dengan menganalisis SWOT perusahaan dapat menentukan 

strategi yang tepat dan sekaligus dapat memenangkan persaingan yang ada. 

UKM RONALD Malang merupakan UKM perseorangan yang bergerak 

dalam bidang produksi jajanan yaitu memproduksi jajanan ringan seperti 

Carang Mas, kiripik jamur tiram stick keju, stick bawang. Pada mulanya 

UKM RONALD merupakan perusahaan home industri yang didirikan pada 

tahun 2005 di Malang atas prakarsa dari Bapak Eddy S. Pada UKM 

RONALD ini terjadi banyak terjadi kekurangan dalam pemasran produk 

yang mengakibatkan kerugian yang cukup memepengaruhi provit 

perusahaan. Apabila ingin memperluas pemasran atau lebih mengenalkan 

produk tersebut kepada semua kalangan dan pangsa pasar, oleh karena itu 

dilakukan study tentang pemasaran produk UKM RONALD. Kapasitas 

produksinya sendiri setiap harinya mencapai ± 10 bungkus tiap varian 

produk belum termasuk lembur. Lingkup pemasaran saat ini baru sekitar 

wilayah Malang Raya dan mencoba memperluas ke Kalimantan dan luar 
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jawa timur. Sedangkan omsetnya berkisar ± Rp. 12.000.000/bulan, 

sedangkan gaji karyawan per bulan berkisar ± Rp. 600.000/bulan belum 

terhitung dengan gaji lemburan. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat di khawatirkan apabila perusahaan 

belum mampu memaksimalkan aktivitas pemasaran produk yang dilakukan, 

maka penjualan akan cenderung mengalami penurunan karena semakin 

ketatnya persaingan.dimana dalam aktivitasnya para pesaing sudah lama 

menggunakan media teknologi internet untuk memasarkan produk. 

Sehingga perusahaan berniat akan mengembangkan usahanya dengan 

memperluas wilayah pemasaran, karena saat ini perusahaan dipaksa  untuk 

mengembangkan usahanya karena banyak bermunculan pesaing baru dan 

lama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana strategi perusahaan yang tepat bagi UKM RONALD? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. 

2. Mengetahui posisi perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal. 

3. Menentukan alternatif strategi perusahaan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. Untuk itu perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah yang peneliti kemukakan adalah terbatas pada. 

1. Pembahsan dalam penentuan strategi perusahaan. 

2. Analisa menggunakan metode SWOT. 

3. Penentuan strategi pemasaran menggunakan metode QSPM. 

4. Produk yang dipilih adalah carang mas. 
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1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait, diantaranya : 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah 

strategi perusahaan, terkait dengan penyusunan formulasi strategi yang 

akan dilakukan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi 

penelitian-peneliti selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab yaitu : pendahuluan, 

landasan teori, metodologi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, 

analisa data, serta kesimpulan dan saran. Secara garis besar isi dari setiap 

bab dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini yaitu mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memaparkan teori dan konsep yang berkaitan dengan penulisan 

tugas akhir ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data terhadap obyek 

penelitian. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, proses produksi 

perusahaan dan penjelasan pada masing-masing pengolahan data. Untuk 

keperluan analisa data maka dilakukan pengolahan pada data-data yang 

diproleh dari hasil penelitian. 

 

BAB V ANALISA DATA 

Bab ini menguraikan hasil analisa dari pengolahan data. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, pembaca, maupun oleh 

penulisan.  

 

 


