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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kegiatan pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam dunia usaha. Kadang-kadang istilah pemasaran ini diartikan sama dengan 

beberapa istilah, seperti penjualan, perdagangan,dan kontribusi. Kenyataannya, 

pemasaran adalah konsep yang menyeluruh sedangkan istilah yang lain tersebut 

hanya merupakan satu bagi satu kegiatan dalam sistem pemasaran secara 

keseluruhan. Bahwa sebenarnya proses pemasaran itu terjadi atau di mulai sejak 

sebelum barang-barang di produksi. Kegiatan pemasaran tidak bermula pada saat 

sebelumnya proses produksi, juga tidak berakhir pada saat proses penjualan di 

lakukan. 

UD. Dua Saudara merupakan perusahaan home industri dari beberapa 

industri yang bergerak di bidang manufaktur penghasil makanan kripik singkong 

yang terletak di Jalan Asta Jokotole No. 9 Desa Lanjuk Kota Sumenep. Suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur akan selalu berusaha mencapai 

target berupa laba yang maksimal dengan biaya yang paling minimal. Banyaknya 

produk makanan kripik singkong yang ada di pasaran Kota Sumenep seperti 

(turbo sakti, apollo, eco dan kuda terbang) sehingga membuat persaingan semakin 

ketat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi industri penghasil makanan kripik 

singkong khususnya UD. Dua Saudara untuk bisa bersaing dalam menjalankan 

kegiatan produksinya. Setelah dilakukan survey, perusahaan saat ini tidak 

melakukan strategi pemasaran yang baik dalam memasarkan hasil produknya 

sehingga untuk meningkatkan penjualan perusahaan harus mempertimbangkan 

faktor eksternal dan internal dalam merumuskan strategi pemasaran. Rata-rata  

penjualan selama 12 bulan terakhir adalah sebanyak 320, 364, 335, 320, 250, 386, 

307, 415 327, 548,  435, 480 bal, sedangkan target perusahaan dalam memasarkan 

produknya  setiap bulan adalah sebanyak 700 bal. Dengan melihat pada rata-rata 

penjualan di setiap bulannya dapat diketahui bahwa masih belum mencapai target yang 

diinginkan oleh perusahaan.  
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Dikarenakan hal tersebut perusahaan harus dapat menyusun strategi 

pemasaran yang baik. Strategi yang baik harus memanfaatkan kekuatan dan 

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

mengantisipasi gerakan pesaing dan ancaman. Dalam peneliti ini digunakan 

analisa SWOT sebagai metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

perusahaan serta peluang dan ancaman yang datang dari eksternal perusahaan 

yang difokuskan dalam hal pemasarannya. Dengan analisa ini dapat diketahui 

hah-hal yang dapat dimanfaatkan maupun yang harus dihindari dan dijadikan 

pertimbangan bagi segala macam tindakan yang akan dilakukan terutama dalam 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya setelah mengetahui 

beberapa alternatif strategi maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

metode AHP untuk mendapatkan prioritas dari alternatif yang akan dipilih. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan pada 

UD. Dua Saudara. 

2. Bagaimana perumusan strategi pemasaran yang tepat pada kripik singkong 

UD. Dua Saudara. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan pada UD. Dua 

Saudara. 

2. Menghitung total skor IFAS dan EFAS. 

3. Menghitung bobot strategi dengan AHP. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Universitas 

Memperkaya wawasan pengetahuan sebagai bahan studi bagi mahasiswa 

dan sebagai pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. 
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2. Bagi Perusahaan 

Bermanfaat sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak 

pengelola atau manajemen perusahaan terkait dengan upaya peningkatan 

penjualan serta memberikan masukan bagi perusahaan agar dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran 

dan strategi pemasaran yang tepat. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan informasi dan masukan serta pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki batasan-batasan agar fokus 

menjawab permasalahan penelitian. Batasan – batasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Objek untuk penelitian dilakukan pada peningkatan volume penjualan. 

2. Data yang diambil meliputi data penjualan. 

 


