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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Perkembangan bisnis dan industri di Indonesia belakangan ini semakin 

lama semakin menonjol akan kompleksitas, persaingan, perubahan, dan 

ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara 

perusahaan, baik karena pesaing yang semakin bertambah, volume produk yang 

semakin meningkat, maupun bertambah pesatnya perkembangan teknologi. Hal 

ini memaksa perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi perusahaan, agar perusahaan mengetahui strategi yang tepat 

seperti apa dan bagaimana yang harus diterapkan dalam perusahaan. Oleh sebab 

itu persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan 

(Porter, 1993). Dimana perusahaan harus dengan cermat untuk dapat membaca 

peluang pasar, merencanakan volume produksi, menjaga kualitas produk, 

mendistribusikannya serta meminimalkan biaya operasional untuk dapat 

memenangkan persaingan tersebut.  

CV. Berkah merupakan sebuah perusahaan atau badan usaha berskala 

menengah yang bergerak dalam bidang produksi handycraft (kerajinan tangan) 

yang berlokasi di kota Batu. Produk  yang diproduksi oleh CV. Berkah adalah 

kerajinan tangan dari kayu yang dapat digunakan sebagai hiasan, oleh-oleh 

maupun digunakan sesuai dengan fungsinya. Setelah beberapa tahun menggeluti 

usaha kerajinan, CV. Berkah telah memiliki banyak pengalaman serta luasnya 

penjualan dalam bisnis kerajinan ini. Namun saat ini semakin banyak para 

kompetitor maupun pendatang baru yang ikut bersaing dalam memperebutkan 

pasar bisnis ini. Bahkan beberapa kompetitor melakukan inovasi dalam produk 

mereka demi meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Strategi 

pemasaran yang jitu sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi menjaga eksistensi 
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dalam persaingan bisnis ini, selain itu mengetahui kelemahan dan kekuatan 

kompetitor dapat menjadi pertimbangan keputusan dalam strategi tersebut.  

 Pendekatan yang digunakan dalam membuat strategi pemasaran pada 

penelitian ini adalah penerapan metode analisis SWOT dan pendekatan matriks 

SPACE. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai factor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities) namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman 

(threats) (Rangkuti, 2005). Sedangkan pendekatan matriks SPACE merupakan 

alat analisis untuk mengetahui posisi bersaing perusahaan dan dapat menentukan 

pangsa pasar yang dapat dikembangkan maupun dipertahankan untuk kepentingan 

bisnis perusahaan.                                                             

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah “Apa strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan daya saing 

pemasaran produk dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta 

posisi perusahaan”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan dengan 

menggunakan Value Chain Analysis untuk faktor internal dan Five Forces 

untuk faktor eksternal 

2. Menganalisa strategi perusahaan berdasarkan posisi bersaing dan jenis 

usaha perusahaan dengan menggunakan Analisis SWOT dan pendekatan 

SPACE.  

3. Menentukan prioritas strategi yang dipilih dengan menggunakan metode 

QSPM. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah :  

 Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan 

didunia kerja yang lebih nyata sehingga dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman.  

 Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perusahaan dalam 

menetapkan strategi pemasaran yang berdaya saing.  

 Sebagai sumber referensi dan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin 

menerapkan analisi SWOT dan pendekatan SPACE untuk menentukan 

strategi pemasaran.  

 

1.5  Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan pembatasan 

masalah untuk lebih memperjelas tentang objek penelitian dan analisa yang akan 

dihasilkan dari penelitian ini. Batasan masalah itu sebagai berikut : 

1. Penulis melakukan analisis sampai tahap pilihan strategis pada tingkat bisnis 

perusahaan dan tingkat fungsional perusahaan.  

2. Jenis produk kompetitor yang dilihat hanya produk yang sejenis.  

3. Analisa pesaing hanya menggunakan data sekunder.  

 

 

 

 

 


